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1 tatürk dün türk dili tedkik 
1 kurumunda 6 saat çahştllar 

Atatürk gece 23 de 
kurumdan ayrıldılar 

Cumhur reisimiz fenni 
terimler üzerinde 

çaııştııar 

Ankara, 12 ( A.A.) - Cumhur 
Reiıi Atatürk bugün öğleden s • . ı· 
ra saat 16 buçukta Türk Dili Tet
kik Kurumu merkezini §ereflen
dirmişler ve fenni terimler üzerin
de terim kolu üyeleriyle 6 saat a
ravermeden çalıfmıılardır. 

.. saat 23 d: ft" rim kolu üyeleri ile beraber 
A .. k dun gece 

tatur .
1 

T 1 , .
1
.k rr •ından çıkarlarken 

Atatürk ıaat 23 de Kurum mer
kez.inden ayrılarak maiyetlerinde 
terim kolu üyeleri olduğu halde 
köşklerine avdet buyurmuflardır. Dı e. · 

Ba~heı/.·p : 

Eksperler 
,-:aJih Rılhı ATAY 

Hatay'da Yü.Ksek Komiserlik 
M.. ·ı· B Durieux Cenevrede 
umessı ı · .. dd 

b ı aktaclır. Uzun mu et 
u unm b·ıd· ~· . Sancakta d'>l&Jtıklarını ı ıgımtz 

görmenler dahi, raporlarmı ver
mek üzere, Milletler Cemiyeti mer
kezine gittiler. Bütün bu faaliyet
lerden maksad, Sancak hakkında
ki kons ... y kararının tatbik esa~~a
rını hazırlamaktır. 

Fakat aynı zamanda Suriye 
tarafından bir tahrik kasırgası 
koptuğunu görmekteyiz. Manzara 
odur ki Hatay davası hallolunmu~ 
mudur, yoksa henüz münaka~ası 
na mı ba,lanmııtır, hükümlerin
den birini vermekte tereddüd e· 
denler olabilir. Hakikat nedir? 
Bizler milletler cemiyetinin bir 
yandan hakkı, öbür yandan ~ark 
Akdenizinde barış durluğu menf !"
atlerini göz önünde tuta~ak, teııbıt 
ettiği teklifleri kabul ettık. Bazı fe· 
dakarlıklara razı olmuşsak, bunun 
sebebi Cemiyet azaları arasmda-

. ' k rumak ve barıı 
kı dayanışmayı 0 k ·w 
nizamını müdafaa etme .'_. md~: ı 

b. mrettıgı us· 
ı>olitikamızın ıze e S 
turlar olm:ısındandır·. yoksa • an 

k h . .. he yok ki tam tanıfna 
ca , ıç şup • ki" h" 
t•· kı·· dogr· u hal şe '· ıç ur· ur ve en S - 11 teredclüd edilemez ki, ancagı 
ta . t") l. r idi. Şu halde konse· 

m ıs ı < a ı . b" . muva· 
Yin hal prensiplerı, ızımdd' .. · h ı go!· 

Ha ayda işk ~ nce ! 
- ·-----------

Türk köylerini 
basıp soydular 

Humus, 12 (Hususi) - Sancağa aid bazı köylerde türk halkının 
evlerine tecavüz edilmekte, hayvanları sürüler halinde alınıp götürül
mektedir. Kuriye köyünde ve Reyhaniyenin l' addariye ve Müşerrefi. 
ye ve Ayrancı köylerinde birçok evler baaılmıı, a:nbarlar zabtolwımUf, 
eıyalar ve hayvanlar alınıp götürülmüttür. 

Türk köylüleri tikayet etmiıler 
ve oradaki hükümete bqvurmu•· 
larsa da bu, dikkate alınmamıştrr. 

Türk roz.eline benziyen 
rozetler yaaak 

Şam, 12 (Hususi) - 1stihbarat 1.ı

biti Reyhaniyede birçok kimseleri top· 
lamış ve onlara şöyle ihtarda b•ılun· 

muştur : 

"- Hiçbir kimse yakasına türk S<'m· 

bolünu en az ihtimalle de olsa anılıran 
bayrak ve altıok gibı rozet takamıv.ı

cakt r. Bunları takanlar lis taraf ı

dan yakalanacak ve şiddetli cezalara 
çarpı laca kt ı ı. 

Rozet ta§ıyan bir türke 
dayak attılar 

Cenevrcde Ha taydaki vaziyet hakkın Is 
komi eye izahat veren taraf!>•Z 

gornıenlerden ikisi 

s incide : 

Tayyare Piyangosu 
numaralarının tam 

listesini neşrediyoruz 

Kuru iizümden soııra 

Yaş üzüm Üzerinde c:~ 
tetkikler yaphıyor 

K u r u ü iim 

• 

Güul bir üzüm salklmı 

kongresi do 
siyle şehrir-ıı e 

gelmiş b u 1 u • 
n a n Manı:ıl 

Amerikan A~ma 

fr'lanlıgı müdurü 
BB. Reşad, iz· 
mir bagçıhk ens
tıtüsü m ü d iı • 
r ü Münip vem u
t eh as s ıs· 
l a r d a n ~cm. 

si, İzmir ziraat 
mektebi müdıh ü 

Hilmi ile İzmir 

mebusu R a h m i. 
Manisa mebm>u 
Turğud'un da iş
tirakiyle dün sa
bah Ziraat VckıU 

B. Muhlis Erk. 
men'in reiıligin

de bir toplantı ya. 

pılmıştır. Bu top
lantıda ya, üzıim 

iıteri üzerinde 
görütmeler yapıl· 
mı,tır. 

Romanya Dış Bakanı 
' ahya lstanbula geliyor 
Saym misafirimiz ertesi gün 
şehrimizi şereflendirecektir 

lJost ve müttefık Romanyanm Hariciye Nazırı Ekselans B. Anto
nesko'nun mernleektimizi ziyaretine aid resmi program hazırlanmıştır. 
Sayın misafirimiz, martın 16 smda memleketimize selecek ve 20 sincle 
memleketimizden aynlacaktır. 

lstanbula geliı: 
Romanya hariciye nazırı Ekselaııs 

Viktor Antonesko refikasiyle birlıkt~ 
martın 16 ıncı salı günü Köstence yo· 

Iuyıa İstanbu'a gele:ektir. Mısahr ha· 
ricıyc nazırım getiren vapur saat on 
dörtte galata rıhtırnı1.a yanaşacak ve 
1stanbııl valisi ve belediye reısi, lstan 
bul mevki kumandanı, merkeı kuman
dam, emniyet direktörü, muşarileyhin 

mihmandaı lığına tayin edilen harıciye 

vekaleti hususi kaleııı müdürü gcmıye 
çıkarak misafir nazıra hoş geldiniz di-

(Sonu 5. inci sayfada \ 

' • 

f ık kalacag-ımız aıgarı a . 
t nzım oterir. lstatü ve anayasa a S 

Lazkiye, 12 (Hususi) - Kırıkh"'n
da yakasında bir rozet bulunan bir tuı d: 
genci polis tarafından tecavüze ugr.ı

mıştır. Fakat bu tecaviize ra..,rmen tü k 
genci yakasındaki rozeti çıkarmıyaca· 
ğını söylemiştir. Bunun üzerine. ke ~
disi bir müfreze tarafından tevkıf edı· 

terek sevkolunmuştur. ------------------ - ----------------------------------------------------
ı · t an· unurkcn, eğer bu prensıp e~, f . 
"a · .. 11· -·· 1 h"ne a•amı te sır ... ~ın tur ~ u '!U e ı . "" e-
edılmezse, ipleri hangı elle_rle ç 
kild· -· · b·ı d. -,·miz tahrık kuk-

ıgını e ıg . T .. ki-
lal"rrnın istediöi olur: yanı .b~r 
Y F 0 -d sahı ı so-e ve ransada sag uyu . f 
iukkanlılarm Milletler Cernıfe 1 

davasına yeni bir hizmette bu nn
lrıa.k hususundaki gayretleri iflis 
ettirilnıek tehlikesine u~rar. Ha· 
Yır, eğer Hatay davası hallolun· 
llıak · · ·· ~na· ıatenmişse bu 1statu ve 
Yas . ' ' bo hk et· a ""eselesmde oyıın zan .. 

Karakola gelen istihbarat zabiti 
türk genci'lı tıızzat sopa ile ağır nur~: 
te döğmüş, sonra da ellerine k~lep ·e 
vurarak hapishaneye yollamıştır. 

Türk malı ve canı 
Hama, l2 (Hususi) - Kuseyirdtki 

arablar vatanilerin kışkırtmalaı tJ?Pr 

ll .,~ • K -ne ökıizlerıni ve ,na arını • ~ ... ' 
almaktadırlar. Kuseyırın uazı hane satın . 

köyleri bu suretle adeta cıhada ve "a •• 
davet oıunmaktadıı. 

veye . k b hocaları köylere ct:ıgıı 
Bırço ara 

ı Snnu ~ . ıncı ~vtada) 

tentek •artiyle, hakikat ola~~lır. 
k:ne~r~de mütehassısların .rn~~a- rsııınaz azasıy ·~: 

teaı ıyı· k··t·· ·yet sahıbı ce- cemiyetıııınf sa n da en hafif kar· an· ' ve o u nı "k" as ımızı 
.... 'fYhetçiler için yeni bir imtihan her ı 1 v .. . ·yet ve adalet e&as· 
- ft 1 - olıan ıyı u .. k lah ~sı. teşkil ediyor. Her tara a fi ıgı . ;el olunduğun~ gor~lt: 
L .. :•kçıleri durdurmak, Sancak larrna rTıa h "k ·ıerin onların a et· 
Q.,..,.aı h kk . . a rJ çı ' hr "e L. ~ ını bulandırmamak, . a .' ııterız. tıcılarının le •· .,,., . . veya oyna k taa rışı müdafaa zaruretlerıne •· lerının . . enfaatleri yo tur: 
ile ~~tll!ek lazım gelir. Türkiye kede hıçbır rn C vre veya San· 
dtıdl uzakerelerde hakkı, ne de hu- fakat onların dene a 'arına müıa-

arınd 1 ı cakta su bulanııı· ~ernn •• g·ır mesuli-de 1 a. emniyeti ile oynanı a k e l1 
"'•tle d ade· etme , y verebilir. 

bir Tiyatro •• gun 

Bugün 8 inci sayfamızda bir ark.1d3~urı rzın tiyatro nıelctebinde yaptığı çok 
dıkk:ıte degtt bır rcpor.aj bulacabmız. Yukarıdaki re.imde tiy tro mekuhi 

mütehassısı B. Eybcrt'i ta /ebeleri arasrnda gorıiyorsunuz 

Dost Romanyanm salı günü şehrimize 

gelecek olan dış ış/er1 bakanı Ekse <ms 

Vikt:>r A nıonrsko 

............... ._....._ ......... 
Bugün 

12 

sayfa 
~--. ......_ ____ , 

ilan " ,.' en değildir. Biz Fransa· yellere meydan . 
...... _____ e __ ~~·ıı.an~ ..1-.J... • J~tler~----cc-.~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------



J> nl i J i li<l l1ah isleri : 

ra iZ 
F rnnsacla Blum hükü.nreti, ilcti

darı ele aldığı gündenberi ve bil
hassa "ekonomik kalkınma,, bah
sinde, yığınların alım kabiliyetle-
rini artırm~ esasını başa almak 

suretiyle Roosevelt'in programım 
hatırlatan bir hareket tarzı takib 
etmistir. Su var ki, Fransanın eko· 
nomik ya'pısı ile Amerikanınki a· 
rasında mühim farklar roevcutl ol
ması, fransız hareketini biraz güç
le.,tirmistir. Mesela, dolar'ı düşür
m~k ile ·frank'ı düşürmek ara:mı· 
da su itibarla büyiik bir fark vaı·
dır ·ki, Amerika, bütün ham mad
delere malik olduğundan, paranın 
düşmesi, maliyet fiatları üzerinde 
memleket aleyhine bir tesir yap· 
mamıslır. Fransız endüstri fiatla
rı ise:birçok ham maddeleri dışa· 
rıdan tedarik etmek mecburiyeti 
dolayısiyle, Fransamn tamanıiyle 
elinde değildir. Nitekim, frank 
düşünce, fiatlarda, derhal tehlitı .. e
li bir yükselme başgöstererek. işçi 
ücretlerine yapılan zamları adeta 
hükümsüz bırakmıştır. 

Bundan başka, fransız serma
yedarları ve bunların menfaatleri
ni temsil eden gazeteler, ilk gü
·nünden itibaren hükümetin aley
hinde vaziyet almışlar ve bu yüz
den mühim mikdarda paralar, ya 
dışarıya kaçmış yahud içeride 
küplere girmiş yani "thesaunsex,, 
olmuştur. Bunun önüne geçcbil· 
mek için, hükümet, kaçan serma
yelerden tekrar memlekete döner· 
lerse bir "taxe,, şeklinde bir nevi 
ceza alacağrnı ilan etmit iae de, 
bunun büyük bir tesiri olmamıştır. 

Unutmamak lazımdır ki, Fran
sada, ekalliyette kalan politik 
zümreler "Huguenot,, lar devrin
denberi, yabancı memleketlerle 

rKUÇUK iÇ HABERLER 1 
·-

:,: Ank<ıra memurlar kooperatif şir
ketinin dün toplanac3k llan urpumı ıe 

yetinuı çogı.:nlu« oJmadıgınd;:.n 27 mrn 
tarihine bırakılmışt· r. 

::: Yunanistan hükümeti Yunanis. 
tandaki el!iilik ve konsolosluklarımız
da 5alışan ve yunan tabiyetinde bulunan 
müstahdemleri kazanç v,rgisinden mu
af tutmuştur. Hükümetimiz de buna bir 
mukabele olmak üzere yurdumuzdaki 
yunan elçilik konsolosluklarında ça
lışan türk tabiyetindeki müstahdemle.. 
rin kazanç vergisinden istisnalarına ka
rar vermiştir. 

:;: Soy acltarını tescil ettirmiyenler 
hakkında v.rilecek ceza kararlarınm a
Jakahlarm mazertleri olup olmadığının 
idare heyetlerince dil<kate alınarak bu 
gibilenn mağduriyetlerine m~ydan veril 
memesi Dahiliye vekaletince alakalıla
ra bldirilmiştir. 

:l: Haydarpaşa gümrük müdüdüğiL 
ne bağlı Danca gümrüğü kaldırılmışnr. * Gümrükler umum müdürlüğü güm 
rüklerde muvakkat kabul ve muvakkat 
muafiyet işlerinin kanuni müddetleri· 
çinde takib edilmediğini anlamış ve a· 
lakalılara gönderdiği bir emirle bu işle
rin dikkat: ve itina ile yap1lmasınr iste
mi~. 

iptidai maddeler ne 
zaman ucuzlayacak 
İktisad vekaletinin gümrük tarife 

kanununun ihtiva ettiği pozisyonlardan 
bazılarına giren eşyanın 1937 mali yılı. 
başından itibaren gümrük muafiyetinden 
faydalanınalrı hakkında bir kanun pro
jesi hazırlamakta olduğunu yezmıştık 
öğrendiğimize göre, iptidai maddeler 

için ilan edilen listeler henüz son şeklini 
almamıştır ve projenin kanun halini 
alrp bu yıl tatbik edilmesi henüz ba
his mevzuu ~eğildir. 

Altınordu kulübü bugün 
kongresini yapıyor 
Altınordu İdrnanyurdunun, bugün 

saat 14,30 da belediye salonunda, idare 
heyeti seçmek üzre fevkalade kongresi
ni akdedeceği ve üyelerin bebe.naha} 

o saatte belediye salonunda bulunmaları 
kulüb baskanlrğından aldığımız mektub. 
ta rica olunmaktadır. 

razı 
menfaat ittifakı yapmağa alışmı~
lardır. Büyük ihtilal günlerinde, 
bütün fransız asılzadeleri düşman 
saflarına geçerek memleketlerine 
karşı harbetmiş)er ve türlü entri
kalara alet olmuşlardır. Bu sefer 
ise, fransız reaksyonu, adeta faşist 
devletlerin emrine geçmiş gibidir. 

Binaenaleyh Blum h ü'tümeti.
ne çıkarılan müşkülatm hayretle 
karşılanmaması lazımdır. Nitekim, 
kendisi de böyle bir şey yapınıya
rak, bütün bu sabotajların orta • 
dan kaldırılması ve ekonomik kal
kınmanın artık arızasız inkiş~f e
debilmesi için, "milJi müdafaa is
tikrazı,, nı hazırlamıştır. 

Önce, İngiltere ve Amerika ile 
anlaşarak, bu istikraza, i:.-ıgitiz ':e 
Ameı:ika piyasalarmıın da gems 
bir ölçü dahilinde yazılacakl,.,rı te
minatım almıştır. Bundan ha 1·.:ı, 
altın isinde, yeniden ''open mar
ket,, ~ulüne geçerek, Rist giDi 
F ransada mali alemin emniyetini 
kazanını~ bir zah Para politik;ı.sı· 
nı mürakahe edecek komiteye ka
bul eylemi!tir. Üçüncü bir nol ta 
olarak da, "Milli müdafaa İstikra
zı,, na gerçekten "milli,, bir mand 
ve mahiyet atf olunmasına ehemi
yet vererek meclislerden, bu kara
rı, ezici ve adeta tam bir ekseri 
yelle geçirmeği gaye bilerek, re· 
alayon ile her türlü polemik' e j!ir
mekten sa.kmmrsbr. 

istikraz muv~ff ak olursa, ka-
çan fransız sermayeleri yeniden 
memlekete girecek ve küplerdeki 
albnlarla birlikte bu "memlekete 
dönmüı,, sermayeler, istikraz Ua
nalmdan yani devlet eliyle, iıstili
sal sahalarına akıtılmış olacaktır. 

Burhan BELGE 

Maarif vekilinin 
istanbulda 
tetkikleri 

İstanbul, (Telefonla) Maarif 

Vekili bugün üniversiteyi, morfoloji 

enstitüsünü gezdi. ttniversite işleri hak

kında rektörden izahlar aldr. Guraba ve 

Cerrahpaşa hastanelerine giderek, Gu

raba hastanesinde üniversite namına ya

pılacak pavyonları Cerrahpaşada da cer. 

rahi ve göz klinikleri hakkında tetkik

lerde bulundu. Yeni yapılacak bu iki 

pavyonun planlarını gözden geçirdi. Ve 

derhal işe başlanmasır.ı tavsiye etti. 
Cerrahpaşa anfinini, müzede pazartesi 

günü açılacak olan para sergisini gezdi. 

Vekilimizin tetkikleri yarın da devam 

edecektir. 

Tel.il hakkı 

Zamanımız sa

natkarlar için çetin

dir. Romancı, şair, besteci, ressam 
v. s.. ••• 

Yarattığı eserden maddi fayda te

min edemezse ne ile yaşar? Ve nasıl 
hal keder:? 

Fakat şu hikayeyi dinleyiniz: Dani
derf bestecidir ve bestelediği musiki 

parçalarının getirebileceği irad ona ha

yatta kalmak ve çalışmak imkanım ver

mektedir. Son günlerde, bu irad biçe in

miştir. Baş vurabileceği tek çare borç
blnmakdır. Daniderf ka!mış, ''müellif
ler cemiyeti" nden yirmi lira kadar bü-

l>orç almak üzere bu cemiyetin 
ve:medanııa müracaat ebnİJt.İr. Vezne-\ 

dar soruyor: "Paralan koymak için 

çanta getirdiniz mi?" 

- Sizden yİnni lira borç almağa 

aelmi9tim; Bu para, çanta getirmeğe 
dejer. mi? 

- Telif hakkı olarak Amerikadaıı 
Iİze alb bin lira geldi; onu verecektim. 

Ve filvaki veznedar yüzlük bank
nottan bestecinin önüne dizmiştir. 

Hadise şudur: Şarlo, Modern za
manlar adındaki filminde Daniderf'in 
bestelerinden birini söylemiştir: 

Titine, ma Titine 
Je cherche ma Titine •• 

ULUS===================== 13 - 3 - 1937 

1 ipekli 
çorapların 
vasıfları 

İstanbul ticaret odasının ipekli ka
dın çoraplaı üzerinde yaptığı tetkikle
re aid rapor iktisat vekaletine gelmiş. 
tir. Sanayi umum müdürü bu raprou göz 
den geçirmektedir. 

Öğrendiğimize göre, bazı fabrika 
sahibleri ipekli kadın çorapları tipinin 
tayinine itiraz etmektedirler. Bu itiraz
ların, k.ndilerinde tam vasıflar dahlin
de çorap yapabilecek makine bulunma
masından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Vekalet incelemelerini yakında bi
tirerek istenen vasıflar dı~ındaki ço
raplara da marka koyma}[ sur~tiyle ço
rap tiplerinin tayinini sağlayacaktır. 

Güınriililerde 

tayinler 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Hu

kuk Müşavirliği Bir.inci Mümeyyizi 
BB. Sami terfian hukuk müşavir mua
vinliğine, Hukuk müşavirliği ikinci 
mümeyyizi Muhtar terfian birinci mu. 
meyyizliğe, açıktan Zehra muhasebe 
müdürlüğü memurluğuna, Adliye veka
leti muhasebesi katib namzedi Şükrü 

gümrük işleri müdürlüğü memuı:luğu
na, Açıktan Nezihi levazım müdürlüi;ıi 
memurluğuna, İstanbul jdlialat gümrü
ğü manifesto memuru Şekib tetkik mü
dürlüğü memurluğuna, İstanbul idha
lat gümrüğü muayene memuru Sadık 

terfian ayni gümrük birinici sı

nıf memurluğuna İstanbul baş mü
dürlüğü memurlarından Talat baş mü
dürlük muayene memurluğuna, açık
tan Nuri ve Zeki İstanbul baş mü
dürlük memurluklarına, Kilis muayene 
memuru Şerif Cezre muayene memur· 
luğuna, Anteb gümrüğü muafene me
muru Ekrem İslahiye muayene memur
luğuna, Urla idare memurluğundan a
çıkta bulunan Remzi terfian Tıbıl güm

rüğü memurluğuna, Çubuklu gümrüğü 
idare memurluğundan açıkta Edib Der 
gümrüğü memurluğuna, Birecik güm. 

rüğü idare memuru Hasan Burhaniye 

gümrüğü memurluğuna, Mardin tstas. 

yon gümrük memuru MCJ:ime.d Ali İp
sala gümrük memurluğuna. Birecik 
gümrük katibi Seyidhan C.ezre gümrü
gü veznedarlı~na, Ordu gümrüğü an
b~ memuru İbrahim Rize: gümrüğü an
baı: memurluğuna, Bartm gümrüğü mu
hasebe memurluğundan açı:kta Enver 
Eregli gümrüğü muhasebe memurluğ~-. 
na tayin olunnnıtlardır. Vekalet mulıa
sebe müdürlüğü tetkik memurlarmd.ı'lı 

Rifat, Sadi, Mihri, AI.aaddin, gümrük 
işleri müdürlüğiinden lsmail birer dere· 

ce terli etirilınişler ve vekfilet zat işle

ri memurlarından N'uri, Abdülkadir- ve 

Tevfikin asaletleri tasdik olunmuştur. 

Bu bestenin, besab edilip Daniderf'e 
aönderilen telif hakkı da, dediğimiz gi
l>i, altı bin lira tutmuştur. 

Buna piyango mu, yoksa fikir adam
larının dayanışması eseri mi, demeli? 

Liszt ve istibdad 

Hikaye mefhurdur: Liszt, Rmya 
çarmm yanmda bir konser verirken ça· 
rm kendisini dinlemiyerek etrafmdaki
Jerle konuımakta olduğunu görmüş ve 
konsere birdenbire nihayet vermiJti. 
Bu inkitaı hayretle lmrtdayıp sebebini 
soraA çara büyük :mmikİ!İnasın verdiği 
c:evab da fU olmuştu: 

- Bütün Rusyalar çan konuşur· 
ken benim gibi bir adama susmak dü~ 
ter. HaımetH. 

Bu mukabele terbiyeye mugayir sa
yıhmf ve Li12t memleketine dönmeğe 
davet olımmll!hL 

Bu hadise baklanda o zamanın peli
aince yazılmış olan rapor savyetlerc:e 
bulunup geçenlerde neşredilmİf tir. Ra
por şöyle hülasa edilebilir: ''Lim adını 
taşıyan macar mızikacısmın tehlikeli, 
çapkın, sarhof bir serseri olduğu anla· 
şılmış ve küstahça hareketinden dolayı 
Haşmetli çarın emriyle hudud dqrna 
çıkarılmıştır.,, 

, 
Ankara Kız layının 
bir yıllık çahşması 
Sefkat ,., yurdu ve dispanser birer 
yardım ka1jnağı halini aldı 

Kııılaym. Ankara merkezinin yı Ilık kongresi bugün Kızılay Genel 
Merkezinin toplantı salonunda yapılacaktır. Ankara gibi kalabalık ıe 
kısmen sosyal yardımlara nıuhtaç bir şehrin Kızılay cephesinden ihtı .. 
yaçlarını alikalılardan dinlemek ve mevzu içinde yapılan yardımlal' 
hakkında da bir fikir edinmek i!;İn Kızılay Ankara Merkez Başkam .. 
ru ziyaret ellik Bize !U tabilatı verdi: 

- Yrllık gelirimiz 10 bin liı:a kadar- muz tarafından temin edildiği gibi altr 
dır. Azamızın sayısı 4 bindir. Bizim fa- aile çocuğu ve sekiz de aileye bakıl .. 
ali yetimiz yalnız Ankara merkezi~ le maktadır. Mart.n birinci gününden iti~ 
merkez kazası sahasına 'amil ise d:: An- haren geçen yıl olduğu gibi orta mek· 
karanın hususi; vaziyeti dolayısiyle y;ı.r- teblerlc liselerin 257 fakir talebesine 
dımlarımız bu saba d~daır Arık.ıraya öğle yemeği vermeğe başladık. Bu ye-
gelen h:ıniki yoksullara ve mafı11Iere de mekler pazar günleri diğer dışardan baş 
teşmil edilmektedir. Geçen yıl ş.u işleri vurup kar.ne alanlara dağıtılmaktadır. 
görebilwk:- YUTd dispanttri: 

Bütün msaraflan bize aid oima!t ü.. HaytTh İf olarak yuzd dispanserinin 
zere iki vercmliyi verem hastahanek· çahşmasıru söylerken bu dispanserde 
rinde tedavi ettirdik. SelCiz veremliye bilhassa muayeneieri yapmak için kıy· 
para yardlınında bulunduk. metli yardrmlard'a bulunan mebus Dr~ 

Bfr lnsmL harb sakatıı olan 18 mal•1· Fatma Memik ile Dr. Tevfiğe teşekkü· 
le yardım: ettik. Bunlardan birisini de rü borç bilirim. Haftanın muayyen güııı. 
memleketine gönderdik. lerinde bu muayeneler parasız olarak 

Muhtaç 37 hastaya yiy~ek ve. ilaç yapılmakta ve vasati olarak haftada 80 
verdik. hasta muayene ve tedavi edilmektedir, 

Fakir ve yetim 56 mekteb çocuğu- Halkevleri içtimai muavenet komi· 
nun elbise, çamaşır., şapka, ayakk:ıbr ve tesinin mevzu ile yüksek alakasıru da 
kltablarmı aldık. Bunlardan bir krsmı- şükranla yadetmek isterim. Bu komite 
m da memleketlerine yolladık. ile Kızılay Ankara merkezinin birlik ça-

Evini ve tarlasını su götürmüş il.; lışmalan aynı hedefi kollayan müesse-
ailenin ve şehre yakın köylerin birisin- seler için nümune olarak gösterilebi· 
de her şeyi yanmış bir ailenin et!crin· liT. Komite ile elele verilerek- biihassa 
den tuttuk ve kaldırdık. doktorlarımızın muayenesinden geçen 

İki senedenberi çalışma kadromı:;z ve ilaç parasını tedarikten fü:ir olanla· 
arasında bulunan Kayabaşmdaki Şef- rın itaçlarını yaptırıyoruz. On ayda bu 
kat yurdunun çalışma sahasını g~niş_- maksad için sarfettiğimiz para 1500 li-
lettik. radır.,, 

Şefkat Yurclu: 
Elimize yıkıntı halinde geçen Sey

fiye medresesinde kurulan bu yurd 
kimsesiz ve muhtaç kadınların, aç ve 
çıplak ailelerin, yetim mekteb çocuk
larm1n yuvasıdır. Kızılay umumi mer
kezimizin tahsis ettiği yorgan, yastık 
ve şilteleri ile birlikte tam takım kırk 
karyoladan boş yerimiz yoktur. Nok
sansız aşevi, hamamı ve diğer temizlik 
ve bakım servisleriyle hayır işlerine 

kapısını açan bu yurd, geçen yıl Anka
ranrn orta mekteblerile kız ve erkek 
liselerinin öğle yemeği tedaı:i.lt: e.demi
yen 210 çocuğunun bol kalorili yemek· 
lerle karınlarını doyurduğu gibi, pazar 
günleri mekteb talebesine yemek veril· 
mediği için, her hafta şehrin 170 fakiri. 
ni aynr şekilde beslemiştir. Talebeden 
başka yurdda yatan kadmlarm ve ÇO• 

cuklarm yiyecekleri de hergün munta
zaman verilmektedir. 

Bugün yurd kendileri türlü OTta mek
teb ve liselerin talebeleri arasında bu· 
lunan seçkin derecedeki 32 gencin sı
ğındığı yerdir, bu çocukların yiyecek, 
giyecek ve kitablarından ışık ve banyo
larına kadar bütün ihtiyaçları yurdu· 

ttiyadın kuvveti 

Amerika birleşik 

devletlerinin K<m· 

nektiküt hapishanesinde, türlü suçla· 
rından dolayı topyekUn 117 seneye 
mahkum olarak yatan 78 yaşında bir 
ihtiyarın geri kalan ceza müddeti affe
dilmiş ve karar, müdur tarııhndan ken· 
iisine tebliğ edillniftir. 

Müdürün tebliğini sevinç alameti 
söstermeksizin karşılayan ihtiyar, hat
ta mahzun- bir sesle sormuştur: 

- Demek ki beni müesseseden arbk 
çıkarıyorsunuz! fakat, bu yattan sonra 
len itiyadlanmı nasıl değittirebifirim? 

ltiyad, hazan hürriyetten de kuvvet
li olabiliyormuş 1 

€evabsız kalan mektublar 

Yüksek mevkilerde bulunanlara her 
aün sayısu mektublar gelir. Bunları O• 

llumak, cevablarını yazmak nasıl mÜm· 
kün olur? Fransız cumhur reislerinden 
F alliere bu meseleyi kati bir tarzda 
lal etmiş olanlardan biridir: "Dostları· 
ının yazılarını tarurım, mektublarını a
sarım ve cevab yazarım. Diğerlerine 

selince: insanların mizacını bilmez mi· 
yim ki, bunları okuyarak hem zamanı· 
mı, hem de sıhhatimi kaybedeyim?" 
dermiş. 

Zaman ve sıhhat... Haksız şikayet

leri, hatta imzasız ihbarları düşününüz. 

Vekalet emrine 
alınmıs memurlar _, 

Veka"et bu emurlarm 
maaşları hakli.ında yeni 

bil! karar aldı 
Maliye Vekaleti vekalet emrine a

lınmııı memurların en çok iki veya üç 
senelik vekalet maaşları hakkında ye· 
ni bir karar almı~ bulunmaktadır. Ve· 
kaletin almış olduğu bu karara göre ı 

21 mart 1936 tarihine kadar aldık· 
ları vekfilet emri maaşları hi.ıme.t mü.d· 
detlerine göre iki veya ü~ seneyi bu· 
lanlara artık bu tarihten sonra vekalet 

emri maaşı verilmiyecektir. Zt mart 193e 
tarihine kadar aldıkları vekalet emri 
maaşları hizmet müddetler.ine göre ıki 
veya üç seneyi &eçmiş olan memurlaıa 
bu tarihten sonra başkaca vekalet emri 
maa~ verilmiyecek ve eskiden aldıkları 
maaşlardan bu paraların geri ahnmasr 
için hiç bir iş yapılmıyacaktır 

21 mart 1936 tarihine kadar aldık• 
ları vekalet emri maaşları hizmet müd· 
detler.ine göre iki veya üç seneyi. bul• 
mamış olan memurlara, ilk vekalet eın

ı:ine almdıklan tarihten itibaren bu ınüd• 
detleri dolduruluncaya kadar vekalet 
emri maaşı ödenecek, bu müddetleri dol 
durdukları tarihde maaşlarmm kesil• 

mesi cihetine gidilecektir. 

Macaristandan da bir 
heyet geliyor 

Feshedilen Türkiye • M:ıcaristaJ1 
ticaret ve klering anlaşması müzakere• 
Ieri içın bir heyetin nisan içinde meın· 
ICketımize gelmesi beklenmektedir. 

lr- HAVA ' L_ __ ___ 

Dün bazı yerlerde 
yağmur yağdı 

Dün şehrimizide hava. kısmen açılc, 
k ı;ıfı· 

kısmen bulutlu geçmiş ve sıcaklı 

rın üstünde ancak 14 derecey e.. kada" 

~ıkabilmiştir. Meteoroloji işleri uıtı~ 
müdürlüğünden verilen malumata go i• 
dün yurdun Kırklareli, Hayrebolu, !\(U 

rnınta-
la, Bolu, Ilgın, Samsun ve Ordu .re' 

a· ~ erJ 
kalanna yağmur yağrşı olmuş, ıg rniŞ• 
terde hava umwniyetle bulutlu geç ıdat' 
tir. Dün yurdda en yüksek" sıcaklr A• 
Silifkede 20, Yalova ve Bursada ıı. ıW 
dana ve Dörtyolda 22 d . rcceyi bulrn 

tur. 



.... o'd.z • .. -.nnan 
~ örü~me 1 

eri 
i ngiliz dış bak 1111 Eden iie alman 

.. b. y.ik elçisi h.;bbcntrop arasında 
lutr, • "d . · 1 • sonı·a . '"'• ı;e.ere aı gı.;rJşnıe eraen 
ın ·ı· · k gı 1" • alman mürıı:ı~ebetlerı azıc. 
Rcrginleşti. Hu göı üşmclerde neden 
ba.hscd"td· -· • · ı · d ··ı fakat ı ıgı ıyıce ma um egı • 
gerek Eden tarafından avaul ka;;;ara· 
&ında ve gerek Ribbentrop tarafından 
leip~ig nutk:.ında ı;c)ylenen sözlerde~ 
anlalı~ıyor ki dış bakanı ile büyük .. elçı 
~ri\sındaki görüşıne!<:r yalnıı sömurge 
1 lel'İııe münhasır kalmamı~tır. Alman· 
Yanın dörl yıll•k iktısndi programı, Lo· 
ltl\rno mukavelesi ve daha bir çok me
ac i<'!leıe temas edilm'ı,tir. fakat Ribben· 
tmp, bu meseleleı·İn miizakereiine hazır 
olmadığını bildirdiğintlen Eden de .. ~~l
nı:t l:>aşına sömürge meselelerini goruş· 
n - L d a görüşme· 
u~ge yanaşmamıştır. on r . 

lerinden ı;onra Eden parlamentoda. hır 
k 1 k lngılte· 

aç defa beyanatta bu unara .. 
. .. ·· ge arazısı 

rcnın hiç bir devlete somur . 
t A l'k · - · · b'ldı'rmi•tir. Elçı "m ı etmıyecegını 1 

.. 

Ribbentrop da Leip:ı:igde Ahnany~nı~ 
.. .. . . b d fa daha ılerı 
ıornurge ıhtıyacını ır e · .. .. 
ıürmüştür. Fakat lngilterenin somur-

. · d' - · terden ayrı oll\· 
gc mesele!erını ıger ı ş 

k 
.. .. _ . ag" ı alınanlar 

ra goruşmege yana'.frnıyac . 
l tıdır kı bu 

tarafından an!aşılmış o ma . 
d 

. 
1
• d c bakanı ıle 

efa Ribbentrop ıngı ı: 1
• •• 

lokarno meselesini ı!e görüşmek uzere 
" Garbi A vru· 

Londraya geri dönmuştor. l . 
pa devletleri arasındakı münaseb~t erın 
nazımı olan Lokaı·no. malumdur kı, tam6 

b
. 1 ni 7 mart 193 
ır yıl bir hafta evvc • ya 

da Almanya tarafınd"n yırtılmıştır. Lo
. hududlarını 

karno garbı A vrupanın 
, . b' hede idi. Almanya, 

garanti eden ır mua 
L k 

. maalde, hat-
okarnoyu yırtar en. aynı .. 

ta daha geniş ve Hollandayı da ıçıne a-
lan yeni bir mukavele imza etmeğe ~a
zır olduğun.ı bildirmişti. Fakat 0 gun
cfenbcri, Almımyayı L>oyle bir mukavele 
İmzasına imale etmek için yapılan te
şebbüsler müsbet nctıcc vermemiştir. 
Filhakika 1926 seneı;İne nazaran, bu
gün \•aziyet iki nokta .Jan değişmiştir: 

ı - Evvela Fransa sovyet Rusyaya 

bir misak ile bağlanmış ve garb sulhu· 

nu da şark sulhuııa t.ağlamıştır. 
2 - ikincisi, Lokarno mukave!esi· 

nin en es l b' "k . 1 . 116 1 ır ru nu o an Belçıka, ge-
çen sene zarfınd d · w • . . • a ''! sıyasasını degış· 
tırmıştır. Kendi huch1dlannın garanti 
edilmesine razıdır. Fakat kendiııi Lo
ka~no'da olduğu gibi, diğer devlet
lerın hududlarını garanti ctmeğe ya
naşmıyor. Bir taarruz halinde. Belçika 
topraklarının taarı-uza uğrayan devlet 
veya devletler :zümresi tarafından kul
lanılması zaruri olduğundan Belçikanın 
garb sulhuna karşı takındığı bu yeni 
vaziyet, eski tertibte bir Lokarno mua
hedesinin imzas:na mani teşkil ediyor. 

Fakat eğer birinci zorluk ortadan 

kaldırılabileydi, belki de bu Belçika va
ziyeti için bir çare bulunurdu. Daha 
doğ•·usu birinci zorluk knldmlabileydi, 
ikincisi için çare aran.ak bile icab et • 
nıezdi . Bu da Almanyanın şark sulhu i
le garb sulhu arasındaki bağı kabul et-

. kı baki 
memesi ve sovyet • fransız mısa 
kaldıkça, garb Lokarnosunun .. inu:~:~a 
Yanaşmamasıdır. Esa•en bugun u un 
Avrupa politikası Almanyanın şark ve 

orta Avrupa siyaseti etrafında dö~me~: 
ledir. Fransanın, her gün yırtılabılecegı 
'l mart 1936 da ki alınan hareketiyle de 
lahit olan bir garb Lokarnosu için sov· 
Yet misakını feda etmıyeceği aşikardır. 
Fakat acaba lngiltere şark sulhu ile 

f arb sulhu arasındaki ınünas'!bet ınese-
Caind ·1 · 'd ek1 

e ne dereceye i<adar ı erı gı ec • 
lik Bu, çok mübhemdir. Ve ingıliz poli
L asının en mübhem olan noktası da 
0 ud k 1 at· 

1 
ur. lngiliz devlet "damları, şar 1 e 

.. ..,_ tadar olmadıklarını bir çok defalar 
•oylcd'l y 1 er. Sonra 193& mayısında, ıov· 

Ct • f • l • 
t . ransız misakı adeta \ngilız erın 
aavıb' 

l."e ıyle İmzalandı. Her halele lngilte-
' aovy l v~i et • fransız .n.İfakına karşı asa 

Yet al . V\i > rnış değildir. Fransa bır teca-
... c u -

l"tı '-ha ararsa, lngilterenin yardımına 
danı r olacağı dl\ her İngiliz devlet a 
S •nın d . . Ovy 

1 
:uma tekrar.ailığı temınattır. 

k et ere . d n, F r ' nusak icabı yardım e er· 
tc · ansa t .. 1 ·1• llın Fr ecavuze uğrarsa, ngı .e· 
"'c l ansay ~· ·· • rı .. ·

1 
a yardım edecegıne go· 

~ b .. ı tere ağt ' garb sulhunu şark sulhu· 
~.aftan l .. lllış görünüyoı. Fakat digv er tn-
ı· ngij· 

' ~ al'ka. 
1
12 de\let adamlarının şark 

'> • .. ız ık .f l"'\ı 1eri "nrd 1 ade eden daha sarih 
"~ ... 4 rıo:İtik ır. Her halde bugünkü Av· 

' asının 'h . k 
" ..> aulhu mı verı olan bu şar 

arasındaki münasebet 

c DIŞ HABERLER ) 

Asiler üç bin ölü verdiler 
------~~~~~~~~~~~~ 

f aükümetçiler 
Madride 

asiler·n 
tıkları 

ört 
. J, adrid, 12 (A.A.) - Guadalajaı a 

mıntakasında dün sabahdanberi devam 
eden "iddetli bir ateşten sonra, ısiJer 
öğleden sonra saat üçte bir hücuınôıa 
kalkmış ve şiddetli bir topçu ateşınin 
karŞısında tam topçu kıtaların siperle
rine ilerlemeye başlamıştır. Zaten dı>lta 
sabahleyin asi topçu kuvvetleri hiç dur. 
madan Aragon yolunun iki tarafını topa. 

tutmuştu. 
Cumhuriyetçiler bu hücuma şidctet-

le karşı koymuştur. Asiler dört defa 
arka arkaya hücuma kalkmışlar fakat 
4 ünde de geri püskürtülmü§lerdir. Bu 
sırada cumhuriyetçi topçu kuvvetleri 
tesirli surette faaliyete geçmiş ve cum u• 
riyetçi kıtalar da düşman:n geçirmek
te olduğu bir tereddüt devresinden fay 
dalanarak sol cenahtan sıkı surette bir 
mukabil hücumda bulunmuştur. 

Ortalığa karanlık çökmeğe başlddr. 

ğı zaman da muharebe bütün şiddetiyle 
devam eıylemekte idi Bazı noktalarda 
cumhuriyetçilerin az mıktarda ileıleme 
ye muvaffak oldukları temin olunmak. 

tadır. 
Dört günden beri devam eden bu 

muharebeler sırasında asilerin üç bin 
kadar ölü ve yaralı verdikleri söylen
mektedir. Bugün asilerin dokuz tankı 
daha harb dışı edilmiştir. Bu suretle 
harbın başından beri tahrib edilen asi 
tankları 22 ye varmıştır. 

1-isılerin tebliği 
Salamanka, 12 (A.A.) - Büyük u. 

mumi karargahın tebliği: "Guadalaja
ra da muvaffakiyetli bir hareketten son· 

ra. bu mmtakada toplanmış bütün va

sıtalara ragmen, duşm;ınm mukaveme

tini kı:-drk ve Triceke kadar ilerledik. 

Duşman, büyük miktarda harb malze
mesi terketmiştir. Elde ettiğimiz bir 
çok esirler arasında Garibaldi taburun
dan iki komünist italyan zabiti de vardır 

Şimal cephe:,inde, Veguillas, Manas· 
terio, Cogolludo ve Memlırillera mcv-

kilerini zabtettik. 
Madrid cephesinde, duşmanın Üni. 

versite mahallesinde yapacağı bir hü
cumu, duşmana kayıp verdirerek, geri 

pütikilrttük .. 
Endülüs eyaleti de halen şiddetli 

bir kar tipisi hükum sürmekte olduğun· 

dan cenub orduları cephesinde hiç bir 
hareket yapılmamıştır 

Asileri bombardıman 
Madrid, 12 (A.A.) - Hükümet ha-

va kuvetleri, Guadalajara cephesinde 
Aragon yolu boyunca toplanmakta olan 
asi kuvvetleri şiddetle bombardıman et-

mişlerdir 

ispanyada 80 bin italyan, 15 bin 
alman olduğu büdiriliyor 

Londra, 12 (A.A.) - Guadalajara 

cephesinde İtalyan askerleri bulunduğu
na dair olan haberler, ıngiliz mahflhn· 
de bir nebze kayğı doğurmuştur. 

Taymis gaıctesi, Frankonun asker

leri ile beraber İspanyada harbeden ya-
bancı kuvvetleri miktarının en az 100 

bin kişiden ibaret bulunduğunu, bun
lardan 80 ila 90 bininin İtalyan ve 15 

bin kadarının da alman olduğunu yaz-

maktadır. 
Bummla beraber resmi İngiliz mah-

filleri, gönüllü gönderilmesi memmıi· 
yeti anlaşrr.asının tatbikin~ başlanıldı
-1 tarih olan 20 şubattanberı, İspanyaya 
~talyan gönüllüsü gönderilmiş olduğu
na dair olan haberleri teyid eder ma. 

lumat almamıştır • 
Bazı mahfiller son italyan gönüllü-
. T ablus,.,arbten gitmiş olmalarının 

Jcrın, r " . . . 

h 1 bulunduaunu bıldımıektedır. 
mu teme t> 

- l . de İngiliz siyaseti o kadar va· 
mesc esın . . 

h d
e "ildir. Bu itibarladır kı ye~ı baı-

zı g . .. .. I Lo-
1 

_ • ingihz goruşme erı, 
Inyan a ıru;n • l 1 

fı d esasen malum o an n -

Ilarbtc kiminin babası kirııı'nin k:ıı dcşi ölen isp:ınyol yetimleri 

Batı 

Lon 1r:ı ı .. T{j rılrntın bü• - ı c/çi.,i 
B. Ribbmtrop 

1 nıa 
1 alya 
Cevabver • 

1 
Berlin, 12 (A.A.) - Alman harici

ye nazm von Nôyrati1, İngiliz büyük el· 
çisi Sir Erik Fipps'e yeni bir garb paktı 
yapılması meselesi hakkında muhtırası
nı bugün vermiştir. Bu muhtırada, şim· 
diye kadar yapı'an görüş teatileri üze· 
rine Almanyanm bu meselede O\: dü. 
şündüğünü bildirmektedir. 

Bu muhtıra ltalya hükümeti ile tam 
bir anlaşma ile yaı.ılmış ve İtalya da 
bugün ayni mesele !:ıakkında İngiltere
ye bir muhtıra vermıştir, 

Roma, 12 (A.A.) - Aşağıdaki teb

liğ neşredilmiştir : 
Kont Cıano, yeni bir batı paktı ha~

kındaki son ingi iz notasına ccvab t ... ii. 
kil eden İtalyan muhtırasını bugün 
Sir Drummond'a vermiştir. Bu cevalı, 
bugün Berlin'deki İngiliz büyük elçisı
ne ayni zamanda c vab veren alman 
hükümeti ile müştereken tanzim edil-

miştir. 

Balonlara bağlanan tayyareler 

l(udüste vaziyet 
Kudüs, 12 (A.A.) - İngiliz makam· 

ları tarafından al nan şiddetli tedlıirler 
neticesinı.le sükfın tekrar kurulmuştur. 
Yalnız şimal tarafı biraz karışıktır. Bu:d· 
da geç n gün lıir tedhişçi çetesi Nahra 
civarındaki Kfar Tab ... ı "da yerleşen ya
hudilere taarruz ederek bir çiftlik sa
hibini agır surette yaralamıştır. 

Zabıta bir yahudi ka.,,abasrna ı;.aldır

mak isteyen çeteyi yok etmiştir 

B. 
ra 

ben .op 
azi u~uHle 

se-iimi:a.auadı 
ondra, J2 (A.A.) - B. Fon Rıb

lıemrop, dun Bukingham sarayında Al

tıncı jorJ tnrafınJan k Lul edildi~ı ıa
man kıralı nnzı sel. mı ıle el.ımlama· 

mıştır. Evvelki kabul mera!riminde bu
lunmuş olan elçilerin bel:lediklerinin ak 
sin~ olar, k alman elçisi Sen - Ceymis sa 
rayının teşrifatına rıavet ederek dıger 
arkadaşları gibi hükümdarın onünde e
ğilmi~tir. 

lngiliz milyonerleri 
Londra, 12 (A.A.) - f ngilterede 

milyonerlerin adedi 49 artarak şimdi 824 
e baliğ olmuştur. 

B. Musolini Tobruk Jimanmda 
Roma, 12 (A.A.) - B. Musolini, bu 

sabah Po'a kruvazöıiyle Tobruk lima
nına gelmiştir. Birinci deniz fırkasnın 
gemileri, kruvazörle beraber gitmckte
idiler. 

Libya lımanlarındaki İtalyan filosu, 
Duçe'yi s.elilınlamak ıçin top 2tmış ve 
tayyare fıloları, harb gemılerinin ÜS· 

tün1e uçuşlar yapmış'ardır. . 

Citta di Genova vapuriyle dün Tob
ruk'a 140 İtalyan ve yabancı gazetecisi 
gelmiştir. 

3 -:: 

Denize Jiğimizin 
Beklediği teşekkül: 
Deniz bank 

CUMHURIYET'de Abidin Daver • 
kurulma projesi tetkik halinde bul.ı ... 1 

deni:bankı mevzu alark, 50 milyon lıra 
sermayeli bir devlet müessesesi o!ncal< 
ve deniz ve sularla alakalı biitiin de,•let 
mü sseselerini umumı i 'aresi a t n~a 

birlcştircc ı, olan b.ı yeni bankanın de
nizciliğ;miz.in inkişa.~ hususunda ne ka· 
dar mühinı bir rol oynıyacağını an'ntı

yı 

..,enizbank vapur ıtıetecek, tamir 
edecek ve yapacak, mevcud limanları 
idare ve yeni limanlar inşa edecek, kı
lavuzluk ve romörkörculük den;z tahli
siye işlerini eline alacak, hül:.sa deniz
cilik mcvz.uunn dahil her türlü işleri ya
pacalttır. Bundan başka, deniz, göl, li
man Vi! nehir ınünakl\!;ıtının mütemmi
mi olarak kara yollarında da kamyon ve 
otobüs nakliyatı yapmak, turizm işleri
nin denize_ aid .kısımlariyle uğraşmak, 
deniz s hh · · .. 1 1 • ve ıçtımai yardım teşkilab 
vucuda gebrınek ve işietmek nihayet 
her türlü bankncı!ık muamcleİeri a • 

k l'h' . . y p ma sa .ı ıyetını de haız ohıcaktır." 

Mu~arı.İr: denizcıliğin koınıa yu
nan mılletının en mühım ııervel kn • 

'1 el b. . y na« ann an ırı olduğunu hatırlatarak. 

Sümerbankın endüstri sahasında elde 
etmiş olduğu muvaffakiyet1eri yeni 
bankanın denizcilik sahasında elde et
ın:::mesi için hiç bir aeleb bulu.unadığı
m tebarüz ettiriyor. 

* MEKTEB KİT ABLARI 

KURUN'da Asım Us, ilk mekteb 
tahsilinin fcrdlerin kültür seviyelerin
de temel va:ifesini g5rdüğünü hatırla
ta.ak ilk mekleb kitablarımızın vaz.İyc
tini gözden geçiriyor. ve ıimdiyc kadar 
bu kitabların yazıhı tarzlanna pek 
fa 'n dikkat edilmemi§, daha ziyade us
lıiba ve cdcbiyntn ehemiyet verilmiş ol
duı;unu, bu yüzden ..:emiyetin her zü.-n
resin(' mensub çocukların eline bunlar
dan bazılarının kolaylıkla anlayamıya

cağı misallerle dolu metinler verildiği
ni söylüyor \'C bunun mühim bir ınah
:ur teşkil ettiğine işaret ediyor. Mekteb 
kitnblnrı meselesinde hallolunacak ikin
~i bir meseleye de İşRret ediyor: Şehir· 
lı çocukl:trln lc :>ylü çocuklar, ıınhil ının
taknlnrında oturanlarla orta n doluda 
yaşayan çocuk'ar için ayn ayrı kitab 
metinleri hazırlanması doğr:.ı olup ol
mıyacağı da tetkik edilmelidir. 

* iPLiK MESELESİ HAL 
EDiLEME Dl 
. SON POST A'da Muhittin Birgen, 
ıplik buhranının alınmış olan bir çok 
tl'dbirlere rağmen hala hal edilememi 
k ld w ., • •• ' a . ıgını ı erı surerck, klirina siıt . ,. ,. d D emJ 

y~zl~~ en hariçten ıµlik ithali İtinin 
guç uklere manız kaldıg~ını ·· l'· . · soyuyor 
ve harıçle ikfüadi mimaııebetlerin daha 
normal esaalara İstinaJ etme·ı· d" .. . • uşunce-

ıınde bulunuyor. 

Ziraat vekiliıniz 

Adanaya g·i11i 
Ziraat vekilimiı Muhlis Erkmen 

tetkiklerde bulunmak üzere dün akşam· 
ki toros rkspresile Adanaya gitmiştir. 
B. Muhlis Erkmen Adanadan Tarsus, 
Mersin ve Antalyaya gidecek. )-'0İ

culuğu onbeş gün kadar sürecektir. 

knrno ctra n a 1 ~an noktainazarından ziyade vazıh o • 
• .

1
. ktainazarrnın aydınlan-

Berlin, 12 (A.A.) - Tayyareci al
bay Upet, dün Hindenburg balonunun 
uçuşu vesilesiyle balon üzerine iniş tec
rübeleri yapmıştır. Amerıkada Akron 
ve Macon balonlarında yapılan tecı ü

beler gibi tayyarenin balonun çengeli
ne asılmasından ibaret olan bu tecrü
beler çok iyi neticeler vermiştir. Bun
dan böyle Zeppelin fabrikaları, balon 
yolcularından ayrı yolcuların aynı za· 
manda seyahati ve yahud mektub nak
liyatı için tayyareler bulunduracaktır. 

_Evelki gece Htılkcvindc Erzuruı.,un 19 uncu kutrulu - - " " dıgım yazmıştık. Yırkauya koydu ~ ş yıldonumunun lmtl.,n
gösternıcktedir. ı;umu... resım Er:zurıım gecesinde bulumınlsrı yan ıngı u no f mı d dccek diye her tara ta 

masına yar ım e A ş ESMER 
alaka uyandırcaktır. • • 
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• İngiliz polis 
Dil Köşesi 

tBazı yazarlarımız.ın fransız.ca ke
limelerin dilimiz.de laz.lalaştığından 

§İkayet ettikler.ine sık sık rastlıyoruz. 
Şüphesiz, h.r sahada olduğu gibi bu 
temayülün de lü%umauz ve zevksiz. 
ifratlara vardığı bir hakikattır. An
cak, bu ifratlardan şikayet ederken 
'%aruretin çerçevesini de aşmamaya 

tclikkat etmeliyiz. 

Ankara Halkevinde 

Kaybedilen 
ark~adaşları cotland Yard 1 sayısız polis ros manlarının kulis'ini teşkil etmiş 

olan bu yer, yalnız ingilizlerin değil. 
enternasyonal hırsız ve canilerin de en 
çok korktukları bir teşekküldür. 

Scotland Yard'da, romantik ile rea
lite irtibat halindedir. Realite: bütün 
dünyanm canilerine aid kartotekler, 
parmak izi koleksiyonları, fevkal1ide 
mükemmel bir gizli polis kadrosu, ku
sursuz bir makina gibi çalışan bir za
bıta ku\'VCti; buna mukabil, dehşet 

saçan ingiliz romanlarında rastlanılan 
romantik'i .ise, bu durumun kemerleri 
arasındaki "Kara Müze'' teşkil ediyor. 

Bir •nerdivenden birkaç basamak İn· 
dikten sonra, ne bir numarası ve ne de 
yazrsı olmıyan çifte bir kapınm öniine 
gelinceye kadar, rutubetli ve mat ışık
lı bir koridordan geçilmektedir. Bu 
numar::ısrz ve yazısrz kapı, modası geç
miş biiyük bir anahtarla açılmaktadır. 
İçeriye girdikten sonra, tavan lamba
larının soluk bir rşığr ile aydınlanan 
"Kara Müze" karşınızdadır. Burada, 
herhangi bir hrrsrz veya caniyle ve bu 
caninin mevdana ç1karılm~c;r ile ilgili 
ve tüyleri ürperten esya bulunmakta
drr. 13u müzede bulunan ve kan lekele
rinden paslanmış brçaklar, tabancalar, 
çeldçler. kamalar, İn"anın zihninde kor
kunc düşiincelere vesile oluyor. Her
halde bundan daha korkunç bir sergi 
tasavvur edilemez. Rafi ardan birinde, 
sarıya kaçan balcıtkan yapılmış kafa 
modelleri duruvor Camekanlarda pro
fesvonel sahtekarlara aid, yapma sa
kallar, periik'ler, ağar.tan yapılmış ba
caklar, renkli gö,.liikler görülüyor 

Bu daire, avnı zammda gizli polis 
mektebi va,. . .Hesini de görüyor; .burada 
gizli polis namzedlerine ders verilmek
tedir. Bu n;ımzedler, halkın. kendileri
ne "Bobi" lakabını taktıkları sokakta 
resmi ünHorma ile vazife gören polis
ler arasınd'ln secilmektrt'lir. Zeka ve 
kahiliveti ile temayüz eden bir polis, 
gizli polis sınıfına p,ecerek, kariyerin· 
de ilerliyebilir. Bövle bir namzed. mek
tebi bitirince, Scot/:>nd Yarcl organi
zasyonuna, yani ı!izli polise verilir. 

"Bobi'' Jcrin i timad edilir :kimseler 
olduklarını sövlemek lngilterede ade
ta atalar sözü haline ~irmiştir. Telkin 
etmiş 'lldukları bu itimadla bazen "Bo
lıi .. ler de aldrınıvorlar. Onun icin, ikaz 
makarnrnd:t oı~~k ii.,ere, Scotland Yard 
arşiv;nde b•1 Pibi v.;ıkalara aid bazı ha
tıral"'r s31r1Jdır. 

Bir gü~, polislerden biri şık gi

yinmiş bir centilmeni villalardan biri

nin penceresine tırmanırken yakalamış; 
bunun iizerine, centilmen. evinin anah. 
tarını kaybettiğini ve villanın sahibi 

o1cluiüınu sövlemi'?. Bununla da kal'llı
yarak, hrr ne kadar zahmet olacaksa 
da, pencereden girebilmesi kin tırman
masına v..c:rdmı e Mec;:ni Bfl ;•den rica 
etmi.ş. N:-zik ve her zaman yardıma 

müheyya diye tanınmış olan İngiliz 

polisinin borçlu olduğu va.,ifeyi mü.el. 
rik olan .fiohi. ı:cntilmero:., pem:ereden 
içeri girmesine yardım e.tmis. Villanın 
içine giren centilmen. ışığı açtıktan 

sonra kütıirıh'!l.neden bir kitab çıkara
rak dal~m dalgın olcut'la~a koyulmuş. 
Bu vaziyeti gören polis de, tasasız o
larak vazifesi ba~ına dönmüş. Fakat 
ertec;i gün bir de ne işitsin: meğer, 

yardım ettiği adam, villa sahihlerinin 
tiyatroya gittiklerini iyiden iyiye bi
len halis bir profesyonel hırsızmış. 

O gece her tarafı Tahatça arayıp tara
dıktan, ne kadar mücevher varsa hep
sini aldıktan lionra binlerce İngiliz li
rasını na cebine yerleştirmiş. 

Ne var 1d. bu gibi hadiselere çok 
ender olar.ak rastlanılmaktadır. Çünkü 
bu polis, :düny.anm en mükemmel po
lislerinöen biridir. Böyle olduğu hal
de .daha yek uzak olmıyan bir tarihte 
açıktan -açığa istihza edilecek kadar 
bu polisin hor görülmüş olduğuna in
sanın inana~ı gelmiyor. 

asıl 

çalışır? 
:MeaeJa, 1812 de 

şöyle biT gazete 
ilanma rastlamak 
mümkündü : 

100.000 bekçi
nin (o tarihlerde 
p o l i s kelimesi 
yoktu) yerleştiri
leceği bir !ş var. 
60 ila 90 yaş ara. 
sında olmıyanla

rrn müracaat et· 

1820 de Lorulrcı' da lıer 24 ld:1ille lıir kişi ya bir 
lıır.nz veya lmtildi. Hava harardıktan sonra lıiç 
ldnı.st• sokağa çılmuıh ccsnretirıi 1-mndisinde bu

lcını.azdı. Nilwyet l930 da bu"İin bizim anladı

ğımız miiniiclıı bir polis tcşliiliitı konıılmwmw 

lmrar verildi. Ve 12 polisle i.~e başlandı. Simdi 
!;cotlmul l'artl denilen ve J.,ondra lıırsızlarınm 

riiyal.unıuı giren ıcşldliltm üzii im on iki polistır. 

ımelerme !uzum yoktur. Bundan başka, 
bir gözıi kör, vbüıü ile fena görmiycn, 
bir tarafı felce uğramamış olan yahud 

balık gibi sağır ve dilsiz olmıyan, ordu 
veya donanmada gördügii hizmetlerden 
sonra, hurda haline girmemiş olan kim. 
selerin de beyhude yere müracaat etme
meleri rica olunur.,, 

O tarihlerde asayişi koruyanlarla 
işte böyle istihza ediyorlardı. Fakat 
bu istihza çok yerinde idi. Çünkü, Lon
dra sokaklarında, ne asayiş ve ne de 
bir nizam vardı. Hava karardıktan son

:ra hic kimse sokağa çıkmak cesaretini 
~endinde göremiyordu. 1ngilterede 
1820 tarihlerinde her 24 kişi de bir ki
sinin, ya bir hırsız veya katil oldugu 
dü~'inülecek olursa buna hiç de hayret 
edilmez. Bu neticeye, o tarihlerdeki 
mahkemelerin kararlariyle varılmıştır 

:ki, y.alnız Londrada 80-00 tane tanınmış 
ıhırsız vardı. Hatta çocuklar arasında 

hile hırsızlık çok taammiim etmişti. 
Bugün bizim anladığımız manada 

bir polis teşkilatı yaprlmaınna 1830 da 
ıkarar verilmiştir. Bu teşkilata, "M-etro 
ıpolitan Police'' adı verildi. 1842 de bu 
;polisin on iki tane gizli polisi vardı. 

Bunları polis devriyesinde calısan en 
Trı:tbiliyetli polislerden seçmişlerdi. iş

te bugün Scotland Yard denilen ve 
LÔndra hırsızlarının rüyalarına giren 
teşkil§tın özü, bu on iki polistir. 

'Bugünlerde Scotland Yard'r en çok 
meşgul eden mesele, taç giyme töre
ninde en ufak bir arıza olmaması için 
icab eden tedbirleri almaktır. Bu 
tedbirleri almak hususunda muvaffak 

olacaklarına hiç şüphe edilmesin. 
Scotland Yard, lrendi adamlarını, 

yani, şiipheli kim eleri yııkmdan tanı
maktadır. Evvela, memlekete girenler 
sıkı bir kontı:ola tabi tutulmaktadır. 

:feskilat, dünyanrn her tarafından şüp· 
heli kimselerin fotoğraflarını getirt
miştir. Birinden şüphelendiler mi mem
lekete ya hiç ayak bastırmıyacaklar ve 
yahut da, icab ederse nezaret altına a· 

lınacaktır. 

Da.inın şu parola ile hareket edil. 
mektedir: kimseyi şüphelendirmemek 

Jaznndır. Şüpheli kimseler memlekete 
daha ayak basarlarken, hiç farkına var
madan fotografları alınmaktadır. 

Tekmil otel ve lokantalar kontrol 
altına alınmıştır. Scotland Yard 12 ma
yıs için her suretle techiz edilmiştir. 

Estanbu .. da törkkuşu 
gününe lı~zırlık 

İstanbul, (Telefonla) - Türkkuşu 

bayramına iştirak edecek Bayan Yıldız 

ve i.ki paraşütçü daha bu sabah Anka

ra.dan geldiler. Pazar günü Türkkuşu 

bayramı büyük te.ıahürler.i yapılacak

tır. Akropatik uçuşlar yapılacaktır pa

raşütçüler at1ama tecrübeleri göstere

ceklerdir. 

U,suş yerine dıalkı götürmek için 

Sirkeciden sekiz tren kalkacak, ucuz fi

:atla otomobil ve otobüsler işletilecek· 

tir. 

Mesela bugün artık "Aksülamel,, 
diyebilir mİ;)liz.? bunun karşılığmda 

":Reaksiyon,, tü,-kç•nin selikaaına el. 
bette ki daha uygun düşer. 

Ôz türkçe güz.el karşılıkları bu-
lunan finmkçe kelimeleri kullanmamak 
ve bu fkötü itiyadilan kurtulmaya ça
lıfmak lıi%ımdır. Mesela "Randıman,, 
rrinde ''verim,, bu kelimenin mana
smı tam.amiyle vermektedir. Şu hal
de bunu tercih dleriz. 

Hala "Metafizik,, yerine ''Maba. 
dültcıbia,, aenmuini tercih edecek i
çimizde acaba kaç kişi vardır, merak 
ediyorum. Her dilde aynı olan "meta
fizik,, 'f! bir tu1'kçe karfılık aramaksa 
hatınmtz.a gelme-z. 

Fakat kaldırım yerine "trotuar,, 
diyebilenlere ne buyurulur? Bu gibi 
ilratlardır ki mukabil ifratlara yol 

açmaktaüır. 

Ankara ~Ikevi 
balosu 

Sosyal Yardım Komitesi men
faatine 20. Mar.t 1937 cumar

tesi ak§amı saat 22 de veriliyor 

Her yıl çok neşeli, çok sevimli 
geçen bu balo bu yıl da aynı güzel
lik ve aynı neşeyi verecektir. 

Ankara Halkevinin güzel 
salonlarında 

1937 yılının en sevimli, en tatlı 
bir gecesini bulacaksınız. 

Biletler azdrr. 

Sosyal Y-ıardım Komitesinin 
bu hayır işine katılmak istiyen~ ı 

Jer davetiye biletlerini ı 
H alkevinaen alabilirler. 

A KARA HALK.EVi 
Müze ~e ı&erg §Ubesi 

KONFERANSLARI 

Konferansı verecek zat: Prof. von 
der Osten: Ankara Tarih, Dil, 
Coğrafya '.Fakültesi profesörle· 

rinden. 

Konferaıısın mevzuu: Anadolu rta· 

rihi yolları. 

Konferansın tarihi: 13 mart 1937 
cumartesi saat 17 .30. 

Ankara Halkevi umuma mahsus 
olan ve davetnameye ihtiyaç bulun· 

mayan bu konferansa Ankaranm 
sayın münevverlerini davet -:der. 

Hava K'>runması 
temel kait'kleri 

Ankara: AKBA Kitapc.vi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

•• •• anma gunu 
Ankara Halkevinden: 
Ankara Halkevi her yıl martm ikin· 

ci haftasına tesadüf eden pazar günüm.i 
kaybettiği arkadaşlarının hatıralarını 

anmaya hasretmiştir. 
Ankara Halkev.i bu kararına göre, 

yarınki pazar günü saat 14.5 da, 9imdi
ye kadar kaybettiği arkadaşlarının ha· 
tırasını taziz edecektir. 

Ankara Halkevinin bu güne kadar 
lka.ybettiği arkadaşlar: 

e:Reşit Galip, Sami Çölgeçen, Celal 
Sahir, Arzuman Nurettin, Ali Rıza Çan· 
kaya, 1bnim:fik Ahmet Nurettin'dir. 

Bu aziz ölülerin hatıraları .anılacak, 
haklarında sözler .söylenecek ve bundan 
.sonra mezarları burada olanların ziya· 
retlerine gidilecektir. 

1ialkevine bağlı arkadaşların ve di
ğer arzu eden zevatın bu törene gelme· 
sini dileriz. 

~nkara Halkevinde halk konseri 
Her hafta cumartesi günleri l\'lüzik 

!Muallim mekteoinde verilmekte olan 
Cumhur başkanli'ğı filarmonik orkes
trasının bu haftaki konseri her vakit 
olduğu gibi Ankara Halkevi tiyatro sa• 
}onunda cumartesi günü saat 20.'30 da 
tekrar edilecektir. 

'Girme biletleri Halkevinden dağı• 

trlmaktadır: 

Program şudur: 
Şef: 'Hasan Ferit Al nar 
1· W. A. Mozart (1756 • 1791) 

Sihirli fililt (Zauberflöte) operası 
uvertürü 

2- Franz Chubert (1787-1828) 
"Rosamunde, birinci antrakt müztğl 

3- Hasan -'Ferit Alnar (1906) Ü-ç OT• 

kestra par.çası: a) Zeybek havaf;r, 
b) Çifte telli, c) Sirto 

4- W. A. Mozart 
Do majör senfoni (Jübiter) 
a) Allegro vivace 
b) Andante cantabil 
ç) Allegro ('Menuetto, Trio) 
Ç) Molto Allegro 

* Bugünkü konseri filarmonik orkes· 
traya ~ef muavini ve Musiki Muallim 
mektebine muallim tayin edilen genç 
bestekar Hasan Ferid Alnar idare ede· 
cektir. Program .arasında değerli mu
allimin halkevleri açılma töreninde 
dinlediğimiz iiç eseri de vardır. 

l{onferan tehiı·i 
Sıyasal Bilgiler Okulu -profesörle• 

rinden B. İbrahim Ali Erberkin -rahatM 
sızlığı devam ettiğinden .Hukuk llmini 
Yayma kurumunun Ankara Halk.evin· 
deki konferansı bugün verilmiyecektir. 

~ ıtanbulil a: 

UIJl!JS 
Satı!ım yerler 

""iÇôprüde: Kadıköy iskelesinde 

1ıeyoğlunda: Rafet ıubelerin<le 
Fatihte: Tramvay durak yeri gaze· 

teei Mehmet Bıyık 
Bayazıt Meydanında: >\ksaray ToP" 

kapı tnunvay yeri tütüncü Hamdi hha1' 
Sultanahmet :Ayasofya karımnila: 

il'nunvay durağın0a tütüncü 'Kimli. 

======================~===============================================================================:;::::::::::s 
Tefrika N o: 1 rrna,. ithaf ettiği bu son eserini dilimize çevirureği 

daha muvafık buldum. - N. A.] 

K d • ·ı Çocukluk gün[eıri en 1 m e /Jkkanun 1865 - Eyffıl 1882 • l Yetmişinci yılımdan geriye doğru bakar-

D a 1 r ken bana hayatımda bütün kağıdlar öyle ôi
-zilmiştir ki ben onları elime geldiği gibi oy
namak zorunda kalmışımtlır gibi .geliyor. 

'------------------~ Onun için bütün saadetlerin liadiseleri dağı
Tamdığım ~·c tanımadığım dostlarıma tan Allahtan geldiğine kail olarak söze baş-

Yazan: 
'Rudyard Kipling 

Ç eviren lıyor:urn : 
Nurettin AR:'.L : !ı1 Hatırladığım ilk intiba, bir günün doğuşu, 

[.Rudyar.d Kipling'in birinci ve ikinci Ocngel ki
tablarrnı :dilimize çevirdikten soar.a büyii.k ingiliz 
edibinin bayatı ve eserleri hiikkrnda Jiüçük bir -ya

zı yazacak ikinci cildin sonuna eklemek .dileğühle 
idim. T.am bu dUeğimi gerçekleştireceğim sırada 

'Londca'..da çıkan .Mon:U:ı!g Rast ve Neryork!ta çıkan 
Newyork Times;·:nuıharr.iriıı en son y.azdığr ve:Jıas
tırm ':lan oldiiğil bir eseri tefrikaya başladilar. 

Kipling, tam yetmi.§ ya§IDa .hasuğr ~anuuı '}alz:mağa 
baş lal.lığı bu eserde .:bayatmiJ.a:n balısediyotdu.EBii • 
yük erJibin hay.atrnr Jı.endi görüşüm ve anlayrşrml:ı 
yazmakı:msa, onun "tanıdığı ve tanımadığı dostla· 

ışık, renk ve omuzlanmm hizasında duran 
altın rengi ve mor meyvalardrr. 

Bu, önce dadımla, daha sonra çocuk ara
basına binmiş kız kardeşimle sabahleyin 

1.Bombay yemiş çarşısına giöişimizin ve ara
banın .bir tarafına yığılmış yemişlerle dönü
jümiiiün hatırasıdrr. Dadnnız Portekizli bir 
katolik kadındı ki -yolCla -giderken - benim 
y:anmıda - dwilarım Okur.du. Hindu ta_şıcım 
Mcta'.da arada sıratla kü;iik hindu mabedle-

'Tine giiierili. O :zamarilar, ben yaşım küçük 
olôuğu için. o tapınırken elinden tutar, loş 
duran ve dost görünen tanrılara gözümü ai-

kerdiın. 
Akşam .gezintilerimizi de deniz kenarın

da, sanırım, Mahin ormanı denilen hurma 
ağaclarının gölgelerinde yapardık. Rüzgar 
esince iri cevizler yere ôüşmeğe başlar, o za· 
man ben, dadım ve araba içinae bulunan kız 
kardeşim başımızı kurtarmak için ağaçlal'm 
dışına, açıklığa kaçardık. Ben, daima, hurma 
ve muz yaprakları arasından esen gece rüz
garının sesini ve ağaç kurbağalarının şarkı
larını sevdiğim kadar, tropika'nm akşam ka
ranlıklarrndaki tehdidi duymuşumdur. 

Orada, inci rengini alan denizde uzakla
şan arab mavnaları ve batan güneşe tapm-
'l'Ilağa giden açık renkli kumaşlar giyinmiş 
Parsi'ler vardı. Onların neye inandıklarını 
bilmediğim .gibi Bombay'daki küçük cevimi
oZin yakınındaki meyilanöa, bunalrın ölüleri
ni, onları gorunce uru ile inip yiye
cek Akbabalara bıraktıkları ''sükut kulde
ri,, bulunduğunu .da bilmiyordum. .Bazan 
bah_çemizde bir çocuk eli bulunuı..ca annemin 
..gösterdiği telaşı v.e çocukların bunun hak· 
kında hiç bir şey ıSormamaları için yaptığı 
sıkı tenbihleri de anlıyamıy.Drdum. Ben. bu 
çocuk elini görmemiştim; fakat dadım bana 

söylemişti. 
Ögle sonu sıcaklarında y:a dadıı::n, ya~t 

Meta, bize masallar :ve unutulmaz hınd nıntı 
leci söylerler; daha sonra giyinip yemek sa: 
lonıına giderken bize "şimdi annenizle b~ .. 
banızlaJngilizce konuşun,, diye tenbih ed~ .. 
lerdi. Bu suretle duraklıya durakhya ve adC 
lpnızdan geçen yerli tabirleri tercüme e 
ede ingilizce konuşurduk. . JlM 

J\.nnem. büyük siyah piyanoda baokUıe
de şarkılar söyler ve baz an büyük ziY~.f et e
re giderdi. Bir defasında gitmesiyle donı1111~ 
si bir olmuş ve hala uyanık bulunan b~ ıı· 
''Lord Saliib'' öldürüldüğü için büyü~ :ıı~lİ 
fet verilmiyeceğini -söylemişti. Bu! ~ırJetBı 
tarafından öldüı:ülen Lord Mayo .ıdı ... ~ ~11ii 
sonradan bunun bir bıçakla öldürüldug~' 
bana anlatmıştı. Meta, faikmda"()1~aks~el1 .. 
beni gece !korkularından we karanhgill i .. 
ışetinden kurtarırdı. Dadımız, bir hiznıe;.11 .. 

. . ... ,_ ı- a· kurnazlık s nın tlerın sevgısı ıı:c l'i.t:n mce C1l .. 

dığı fikirleri biribirine karıştırarak yattl;SJı 
mız odanın dıvarmda asıl duran pars baŞlı1le1' 
bizim uyuyqp uy,umadığımızı gözetle) 

(Sonu var 



c:e:~~ 13. 3. 1937 

Piyango çekildi 

Kazanan numaraları 
aynen neşrediyoruz 37328 2180 12621 2701 2026 759S 

2126 33313 9345 11491 19153 34324 
20898 32073 35704 9925 15242 10007 

İstanbul, (Telefonla) - Türk Ha
va Kurumu piyangosu bugün, her za-

1 - huzu· ınanki gibi bir meraklı Jcal .. ba ıgr 
runda çekildi. Kazanan numaralar şun· 
lardır: 

6450 No. 50 000 Lira 
SO ile biten bile,tler ikişer 

ıir;ı 

amorti alaCBkl:ırdır. 

21.902 No. 15.000 Lira er Jira 
02 ile mhayetlenen biletler 2 ş 

amorti alacaklardır. 

14126 No. 3.000 Lira 

35251 No. ıo.000 Liralık_ınükifat 
22564 No. 1~000 Lıra 

500 Lira kaz.ananlar: 4 39718 
16976 6926 19072 6413 299 7 

10340 20617 27788 19072 

200 Lira kaz.ananlar: 
7951 32480 

25043 19579 640 18667 1 

27020 16429 17120 17986 33928 317081 
6 2422 2664 

32663 37338 37310 3914 
12826 27270 

3478 27803 19984 31329 

25214 34231 

100 Lira kazananlar: 
3i337 3638 23453 26576 21408 36151 
4792 3622 33025 22293 39507 4395 

19776 3551 14998 15169 25910 28276 
16112 4507 8978 9864 36554 36705 
12402 32060 32689 28575 39138 13926 
27936 34731 12566 24326 23412 34140 

4269 

50 L ira kaz.ananlar: 
39771 20264 13388 26317 66 38946 
22661 4634 21198 13459 35957 34150 

2090 29875 18000 17416 38123 
19940 ~317 
21190 33796 7860 87 24993 

24578 30772 34340 4247 25947 37960 
97344 3670 31753 5680 13061 34203 
17187 15539 24631 21787 28296 4056 
35507 17573 26038 20261 2760 22367 
8684 3994 12441 3922 35673 15573 

31300 32687 11239 17389 15692 39877 
4188 22451 18059 21430 27095 33649 

16200 26403 15037 31181 27594 5505 
11946 13921 14768 32959 26620 12495 
35954 37814 2235 27743 29248 3716 

7045 29683 35698 23816 20082 18500 
8697 38154 35585 647 17063 3300 
1032 12330 12964 20653 27857 1751 

18709 32793 32778 753 31103 38110 
22428 32338 7089 3319 1648 6311 
3070 32241 33318 33638 14504 3556 

27885 32155 6881 14841 4984 36120 
7524 35291 12015 5592 9170 22320 
9372 28294 11788 31614 693 33517 

32686 39177 8386 4468 27262 9870 
27834 19208 32930 17642 47lb 36817 
29076 35242 33802 

30 Lira kazananlar: 
844231584 37903 16999 23125 25245 

19284 9416 17413 20441 1196 33965 
14260 12320 17917 23380 14367 33192 
24802 8477 19030 3560 25468 16254 
24402 15674 7264 6948 35591 646 

226 20439 33956 7052 32012 19089 

7120 12063 8584 14453 20922 38149 
36127 11125 18230 16602 9018 25330 
12238 3126 3206 1190 li356 31316 
21884 17390 3810 16099 28997 17095 
17650 1317 450 17284 8418 35420 

32283 30668 22285 12635 35170 5339 

7196 24081 6461 6708 39677 22269 
28184 24154 1771 3503 38751 27180 
28870 235 2509 30571 32387 32817 
32432 30498 29880 10376 38216 24479 

1251 20835 20036 6994 3380 G216 
21223 12498 10249 31415 36150 10 55 

7190 36033 3290 33854 25617 12194 
35231 13031 12575 28910 24584 20756 
18871 5696 29384 30648 17221 31153 
29663 23246 34828 5500 1311 15085 
24147 692 12614 6382 31596 6980 
12114 37794 28213 35397 28171 830 
3318 18806 8034 32470 20963 853 

193tl4 5421 8602 34978 7646 24861 
36505 7520 14106 23132 36659 23760 
23647 22704 5583 8633 20679 20724 

3420 9943 22478 11843 4738 10093 
14880 8471 37627 1287 20499 29018 
11257 30926 9831 27672 30253 3?.414 
6476 36 37880 34509 13585 28350 
4979 26631 27244 29237 32361 14228 
5018 31394 8976 32023 29214 20917 

21948 8322 24509 16853 10724 13306 
33371 34992 32934 19779 30245 14537 

3571 15969 234 22017 27086 8587 
9261 22201 19471 26028 4208 

20000 liralık son ikramiyeden 
beşer yüz lira alacak numaralar: 
29757 20918" 8139 6070 17001 39675 
28002 32913 4589 5009 31115 10304 
31487 26954 35923 18697 23450 21110 
27212 38115 26528 25208 6096 17893 
31125 21113 6155 38849 32047 30492 
19188 39594 16170 22189 33309 39369 
:n25 5597 21723 12822 

Hatayd8 
işkence 

(Başı J. ıncı sayfada) 

mışlardır. Bunlar türklerin malları

n.n ve canlarının nelal olduı;unu t rlı • 

mektedirler. Bu suretle yapılan propa
gaııdafar gitgide ehemiyet peyda et 
mektedir. Çiınkiı turkler silahsızdırla . 

Türklere tecavüz! 
Haleb, 12 (Hususı) - Antakya : s

tihbarat zabiti uç gun evvel kuseyire gi· 
derken yolda otomobili arablar tarctf ı.
dan ta a tutulmuştur. Otomobıl tec.ıvuz 
üzerine durmuş ve fransız zabitı arab
larla goriışmuştiır. Arablar otomobı' ın 
ıçindc bir tı.irk bulundL<gunu sandlldd 
rı için tecavüz ettiklerini söyleınişler, 
kumandandan özür dılemişlerdir. 

İstihbarat zabiti bu neticeden m::m 
nun olmuş ve türkler hakkında ycıpıl:ı· 
cak tecavüzleri tasvib ederek ve guhiın· 
siyerek otomobille seyahatine devam et· 

mi-;;tir. 
Mahalli hükümetın ve manda :abit· 

lerinin himayesini gören bu şımarıklık
lar fazlalaşmaktadır. Silahlı arab hal
kı jandarma karakollarının önünd .. n 
gene silahlı olarak geçmekte ve bu hal 
hiç bir inzibat amirinın de dikkatini 
çekmemektedir. Halbuki tiırklerin bir 
küçük tabanca ve bıçak bile taşıma arı 

ıasaktır. 

l_s_P_O_R___,I 
Yarınki maç. 

Muhafızgücii 

Gençlerbirl.ği 

karşılaşıyorlar 
Yann saat 14.30 da Muhafız gücü 

sahasında Ankara gücü-Gençler b'rligi 
kulübleri Ankara şampiyonlugu için 
karşılaşı} orlar. Yıllardanberi spor alan· 
lannda temiz bir rekabet havası içinde 
bir çok kardeşçe maçlar yapan bu ıki 
kulubümiızün teması Ankara sporcu
ları için günün en mühim h5.dise'erin
dendıl".. Lik, Adana kupası, Halid Bay
rak maçları sonunda bu karşılaşma a· 
deta bir dügümü çözecektir: Acaba han· 
gi takım daha kuvvetli, daha üstün? 

Güzel maçlar yaparak, rakiblerini 
birer birer yenerek karşı karşrya kalan 
Ankara gücü ve Gençler birliğinden 

hangisi diğerini yenecek? 
Bütiın bu sua'lerin cevabtnı yann 

nihayet alını olacağız. Şimdiden he
men kaydedelim ki her iki takım da 
Ankara futboliı bahse mevzu olunca 
derhal ileri siınilebilecek değer ve kuv
vettedirler. Kendilerine gıivenimiz var· 
dır. 

Lik maçlarında Ankara gücü, Al
tm orduyu 1 - 4, Çankayayı 1 - 2, De· 
mirsporu l • 11 yendi. Gençler birligi 
ile 1 • l berabere kaldı. Muhafız gücü
ne karşı 2 • 3 hükmen galib vaziyete
dir. Kalesine 7 gol gi.-diği halde 20 gol 
atmıştır. 

Gençler birligi Çankaya ve Demir· 
sporu 2 - 4 , Kırıkkale gücünü O - 8, 
Muhafız gücünü 1 • 3 yenerek guçle 
berabere kalını tır. Yediği altı go'e 
mukabil 20 gol atmıştır. 

Bu vaziyet biraz futboldan anlayan
ların nazarında iki tarafın denk ve miı· 
tevazin birer takım olduğunu meydana 
koyar ve hakikatte budur. Ankara gü· 
cü • Gençler birligi kulüb1erimiz derhal 
farkedilemiyecek cüzi eksik ve fazla
lıklarla biribirine müsavi kuvvettedir
ler. Bu eksik ve fazlalıklar da daha zi· 
yade teknik ve taktik bakımındandır. 

İzmir f uvarı 
hazırlık 

• • 
ıçııı 

İzmir, 12 (AA) - Bu yıl ent rnas. 
yonal İzmir fuvarı hakk nda yapılacak 
işleri goru mek uzere vali B. Fazlı Gu 
leç'in başkanlıgı altında fuvar gazino
sunda bir toplant yapılmıştır. Toplantı
da bankalar, mali müesseseler direk· 
törleri, delegeleri ticaret odası azaları, 
borsa komiseri, mebuslar ve büyük ti
carethane sahibleri, vilayet mecfüıi a
zaları, belediye azaları ve lzmiı·deld 

konsoloslar, gazeteciler hazır Lulun
muşlardır. Fuvar komitesi reisi ve be· 

lediye reisi doktor B. Behçet Uz. ızah· 

larda bulunmuş ve geçen 936 y:Jında 

yapılan işleri sayarken bu yıl için ya

p lacak işler.i ve tamamlanacak eksıkte

ri birer birer anlatmış, böylelıkle komi

tenin çahşacagı genel işler tesbit ··ı. 

miştir. Bundan sonra toplantıd bulu

nanlara bir çay şöleni verilmi tir. 

Romanya Dış Bakanı 
sahyaistanbula geliyor 

(Başı 1 incide) 1 edilecektir. 

yecektir. Ekselans Viktor Antonesko Misafir hariciye nazırı ve refıka ı 
rıhtım tlzerinde bir askeri kıta tarafın· ögle yemegini hususi olarak yıyecek· 
dan selamlanacak ve kıtaya refakat e· lerdir. 
den bando muzika Romanya ve f stıkldl Ek elans Antonasko memleketimizi 
marşlanm çalacaktr. Misafir ve maiye· ziyaret esnasında cumhur rei i t raf1,1 • 

ti kendilerine tahsis edilen otomobiller- dan kabul edilecektir. Bu kabulun gun 
le Pcrapalas otelinde kendilerine hazır- ve saati sonradan tesbit edılccektir. 
!anan dairelere ineceklerdir. Misafir Saat 17 de Bayan İsmet İnönu Ma-
hariciye nazırı bir mııddct istirahat et· dam Antoneskonun ziyaretini iade ede-
tikten sonra İstanbul vali ve belediye cektir. 
reisini ziyaret edecek ve mevki kuman· Saat 20.30 da hariciye vekili tarafın. 
danma kart bırakacaktı r. dan hariciye kö künde misafir nazır ve 

Misafir hariciye nazın ve maiyeti refikası şerefine bir nkşam zıyafei ve-
erkanı saat 18 de demz işletme idaresi- rilecek ve bu ziyafeti saat 22.30 da ba • 
nin Tophane rıhtımından motorla Hay- !ayacak olan bir suvare takib edecektir. 
darpaşaya geçeceklerdir. Naztr Haydar- ikinci gün 
paşa istasyonunda, Gala taya varışında 18 mart perşembe: - Misafir nazır: 
oldugu gibi ugurlanacak ve kendilerine ve refikası öğleden evvel isterlerse şeh-
mahsus hususi vagona binerek saat rin müesseselerini gezeceklerdir. Saat 
19 da 1stanbuldan Ankaraya hareket e· 13.30 da misafir hariciye nazırı ve rc-
decektir. !ikası şerefine başvekil ve Bayan İsmet 

Ankaraya muvasalat İnönü tarafından Anadolu kulübünde 
Birinci gün bir öğle ziyafeti verilecektir. Misafirler: 

17 mart çarşamba: - Misafir hari- yem kten sonra ve arzu ettikleri tak-
ciye nazın ve refikasını getiren tren dirdc sabahki gezintilerine devam cde-
saat 9.50 de Ankaraya varacaktır. Ekse- ccklerdir. 
lans Viktor Antonesko istasyonda, ha- Saat 20.30 da Ekselans Viktor An· 
riciye vekili, Anlrara valisi, hariciye ve· tonesko ve refikası şerefine Romanya 
kfileti umumi katibi muavini, mevki ku- elçi i tarafından Ankara palas at.elinde 
mandam, protokol şefi, ikinci daire şe· bir akşam ziyafeti verilecek ve bu ziya-
fi, Ankara merkez kumandanı, emniyet feti saat 22.30 da ba layan bir suvare 
direktöru ve protokol şef muavini ta- takib edecektir. 

rafından karşılanacak ve muzikalı bir O çüncü gün 
ihtiram kıtası tarafından selamlanacak- 19 mart cuma: - Saat 13.30 da 
tır. Selam merasimi esnasında muzika Marmara köşkünde Bükreş elçisi Hnm-
romen ve lstiklal marşlarını çalacaktır. dullah S. Tanrıöver ve refikası tarafın. 

Misafir hariciye nazın ve maiyeti dan misafir hariciye nazırı ve refikast 
erkanı emirlerine verilen otomobillere şerefine hususi bir ögle yemeği verilc-
bineceklcr ve Ankara palas otelinde cektir. Yemekten sonra misafirler Or-
kendilerl için hazırlanmş bulunan dai- man çiftligini gezec0 klerdir. 
relere geleceklerdir. Saat 19.10 da misafir hariciye nazırı 

Misafir nazır bir müddet istirah et- ve maiyeti erkanı kendilerine tahsis e· 
tikten sonra Romanyanın Ankara sefiri dılecek olan hususi vagonla ve İs· 
Ekselans Telemagne ile birlikte saat tanbula dogru Ankaradan ayrılacaklar-
ı 1 de hariciye veki'ini, saat 11.30 da dır. 

Ugurlama merasimi istikbal mera· 
başvekili ve saat ı 2 de Büyük Millet 

siminin ayni olacaktır. 
Meclisi reisini ziyaret edecektir. Bayan 
Antonesko saat 11.30 da Bayan İsmet lstanbula dönüş 

20 mart cumartesi: - Romanya ha· 

riciye nazırı Ekselans Viktor Rntones• 
koyu getiren tren saat 9 da Haydarpa 
istasyonuna varacaktır. 

İnönümi ziyaret edecektir. Bu ziyaret

ler saat 12.15 de hariciye vekili, saat 
12.50 de başvekil ve saat 13.15 de Biı· 
yiık Millet Meclisı reisi tarafından iade 

A KARA 
ÖÔLE NEŞRİYATI 

12.30-12.50 Plfik: Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 12.50-13.15 Muhtelif plfik 
neşriyatı. 13.15-13.30 dahili ve harici 
haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI 
18.30. 18.35 muhtelif plak neşriyatı. 

18.35-19.10 çocuklara karagöz (kı "le 

Ali ) 19.10-19.30 türk musikisi ve halk 

şar.kıları (Servet Adnan ve arkadaşları) 
19.30.19.45 Saat ayarı ve arapça neş

riyat. 19.45-20.15 türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkad~ları) 

20.15..20.30 Konferans (Hukuki ko
nuşma) 20.3Cl.2LOO pl5.kla dans musiki

si. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15. 

21.55 muhtelif plak neşriyatı. 21.55-22.00 
yarınki program ve İ stiklfil Marşı. 

Mısafir nazır ıstasyonda İstanbul 
vali ve belediye reisi ile emniyet dırek
toru tarafından karşııanacak ve bir po
lis mufrezesi tarafından selam resmi 
yapılacaktır. 

Ekselans M. Antenesko ve maiyeti 
kendilerine tahsis edilen motora bine· 
rek dogruca Galata rıhtımında bulunan 
Romanya vapuruna gideceklerdir. 

Misafir nazıra yapılacak olan ugur· 

lama merasimi, miışarileyhin lstan. 

hula varışında gene bu rıhtımda yapı• 

lan karşılama merasiminin aynı olacak· 
tır. 

Mısır ve Cenevre 

Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler ce

miyeti genel sekreteri, Mısırın ccmıye· 

te kabulü hakkındaki taleble meşgul ol· 

mak uzere hususi bir toplantı teklif et• 

tigini bıldirmektcdir. Bu toplantı kon

sey toplantıSJ miınaebetiyle mayıs ayın· 

da yapılacaktır. 

==-
Te frika No: 10 

r . 
Eugenıe 

Grande t 

İnek çobanlığı ettiği bir çiftliğin yanması ü
zerine, koca Nanon şehre gelmeğe mecbur 
olmuş ve orada hiç bir teklifi reddetmiyen 
kudretli cesareti ile iş aramıştı. O sırada, 
Mösyö Grande evlenmeği düşünmüyor ve bir 
ev kurmak istiyordu; baş vurduğu her kapı

yan fıçıcıya yürekten bağlandı. 
Nan~n her işi görürdü: yemek pişirir, ek

mek yogurur, Loire nehrine gidip çamaşırla
rı yıkar, bunları sırtında geri getirir, sabah 
erken ka~kar, akşam geç yatar, hasad zama
nmd.a bag bozmakta çalışan bütün şarabcıla
r~ yıyecek hazırlar, efendisinin malını sadık 
b~~ .~öpek gibi korur, hulasa, kendisine karşı 
koru körüne bir itimad beslediği Grandet'nin 
en garib hevesler ine mırıldanmaksızm itaat 
ederdi. 

sislikle kesecek olsa Nanon bundan şikayet 
etmez, hiç bir ferdi hastalanmıyan bu evdeki 
çetin rejimin temin ettigi sıhi faydaları neşe 
ile paylaşırdı . 

Bundan başka Nanon artık ailedendi: 
Grandet güldü ü zaman gülerdi; onunla be
raber soguktan titrer, onunla birlikte ısınır, 
onunla çalı ırdı. Bu musavilikte ne trtlı ta
vizler vardı! Efendisi ona, ağaç altında ye
miş oldugu zerdalilerden, şeftalilerden, ar
mudlardan dolayı hiç çıkışmazdı. 

.1 dan koğulan bu kıicağızı gözüne kestirdi. 

~·------------------""' Beden kuvvetinin ne olduğunu bir fıçıcı 
YaLan: Honore de Balıach. Baydar 

· n. Nasu ı Türkçeye çevıre · , 
b

. . 1. koca N anon a, 
ıriktirilen bu altmıs ıra, dinde s .. Cruchot nez 
~.11 zamanlarda, n~te~ a trrmasına 

dort bin liralık daimı bır hesab ç 
i .... N on'un bu uzun ve 
. nıkan vermişti. Koca .an .... k bir şeymiş 
ısrarlı tasarrufu neticesı buyu caö-ızm 
gibi t 1" kk" a·ıd· Altmışlık kadın ° .. e a ı e ı ı. - go 
son günlerinde ekmeksiz kalmıyar~gını. 1.~ re a- r bır esır ı 

n her hizmetri bunun ne al:>ı k · 
~ ' a·· Ü11Jile Sl-:f Yesinde kazanılmış oldug~~ .uş ında i· 

n onu kıskanıyordu. Yirını ıkı yaş tı 
~~n zavallı kız hiç bir eve kapdanaına~~ ııis 
Yuzu okadar .. l .. t.. Ve muhakkak kı b 
el ur rnnç u.. f kum-
h e Çok haksız bir şeydi: baş~ muha ız . 

arac 1 . . . 1 üzenndc 
1 

1 arından bınnın omuz arı ild" w • 

. ayranı kl . . . a· fakat den ıgı tiz ı a seyredılebıhr ı; ' kti 

s ı fat:;le çok iyi bilen Mösyö Grandet, altmış 
yıllık bir meşe ağacı kökleri üzerinde nasıl 
sapasağlam durursa yere öyle basan, geı:i~ 
kalçalı. dört köşe sırtlı, bir yük arabacısı gıbı 
kocaman pençeli, el sürülmemiş ırzı gibi çe· 
tin ahlaklı ve Herkül vücudlu bu dişi mah -
Jfıktan istihsal e?ılebi!ecek faydanın derce
sini derhal tahmın ettı. 

Henüz kalbin titrediği yaşta olan fı<;ıcı
yı ne bu muharib1çehresindeki delikler, ne 
bakır renk, ne adaleli kollar ve ne de Nanon· 
un sırtındaki paçavralar kork~tabildi; Gran
det onun arkasına ruba, ayag;ına kundura 

. karnını da doyurduktan . sonra . f~.ıla 
~:~hk göstenneden hizmetlerınden ısofa-

1 clı Bu suretle eve alınan koca Na
deye ba~ ate~ uizli gizli ağladı ve kendisini 
non sevınç_. ~bi istismardan da geri kalını· 
bir derebegı gı 

Hasadı işitilmemiş zahmetlere mal ol
~~ş olan o meşhur 1811 .ziraat yılında, Mös· 
Y<> Grandet, yirmi senelik hiımetine müka • 
fat olarak, eski ceb saatini Nanon'a verınegi 
kararlaştı rdı, ve bu, onun Grandet' elen aldı 
ğı tek hediye oldu. Vakıa Grandet Nanon'<.l 
- giyebildiği - eski kunduralarını vermez de
ğildi ; ancak, üç ayda bir tahakkuk eden bu 
mükafatı bir hediye saymak imkasnsızdı, zi
ra kunduralar çok eski idi. 

Zaruret , bu fakir kadıncağtzı öyle pinti . 
leştirmişti ki Grandet onu, nihayet, bir kö
pek nasıl sevilirse öyle sevmişti, ve Nanon 
da boynuna dikenleri artık kendisine batm1 . 
yan bir tasma geçirilmesine rıza göstermişti. 

Grandet, ekmeği, lüzumundan fazla ha-

ere, he de bet olmak gere . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dallar meyvalarm yiıkü altında eğilıp or
takçıların bunları domuzlara vermege mec _ 
bur oldukları yıllarda, Grandet ona: 

- Haydi, agzım tatlrla Nanon derdi . 
. G.~~~igind~ ~ncak kötü muam~le görmüş 

bır koylu kızı ıçın, acınarak eve alınmış bir 
fakir için baba Grandct'nın şüpheli gül~ iı 
hakki bir güne şuaı idi. Zaten NanO'Q'un 
basit .~~~bi, ~ k:ıfası an7~k tek duygKyu, 
tek duşunceyı ıstıab edebılırdi. Nanon, otuz 
beş sene~e:Weri, kendmi, ayaklar çıpla , pa
çavralar ıçınde, Grandefnin dükkfuıı önün_ 
~e~miş oldubu halde goriir ve fıçıcının: "Ne 
ıstı yorsun uz yavrum? ' dediğini işitirdi, ve 
bundan dolayı da şükran hisleri tazeli ini 
daima muhafaza ederdi. (Sorııı var) 
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~·Pçe'esi hallediliyor ,~ 

Y urddaki tohum ıslah • 
isf asyonlarının verimli 

• 
çaıısma,arına bir bakış 

,,.,...,,, ıU SQ.) ... uu.• ... a, \Ul n; &V)' lU.;:,,Ulh 

asıılaıdanlıeri kendisi için bir kaygı 
kaynabı olan tohum mese!esınin hatl.!
dilmek üzeıe olduğunu müjdeıiyerek 

lıaşiı}1>ru,.: yuıdun her ınııHakasınJ..t, 
oradaki iklim şartlarına uygun oıan ı

deal tıpi bularak iyi ve bol mahsul al
mak yoıundaki çalışmaıaı netit>elenmek 
u.ıere..ıır. 

Muhtelit tarı11 devırlerinue kurak
] k ve s .. r sebeblerle hicretlerın vokı ol
dugu Anadotuda elindeki tohumun ka
rakterine dayanarak yaı ına emnıvetle 

bakan çiıtçi nesil, bu çalışmalar :.aye• 
sınde doğuyor. Bu yazımız; hükume· 
tin bu büyük iş için kurdugu tohum ıs· 
lah istasyonlarının verimli çaıışmala

rına k sa l.ıı r bakıştıı. 

Altı buyuH meau .... 
Devlet: tohum ısıah ısca:.yonıcumı 

baş! ca şu altı büyük meselenin en İ}1 İ 
şaı tlar ıçınde t,e1 .,,, kur

n.uşlu: 

J.J b&Uh1Llli 1"""w •• -. o-J .... 1. ..... ua. &.d.t• 

mın edıc ı, ekileceıg yeıın ıklım ,aı t
laı ına u, bı.ın, köylunun maddi ve .na
nevı bilgı ve kudı eti ıçınde yetiştıreuı
lecegi 1 , '.1 :ı olan tıplerı ye. 

\1,-u1ıu~. 

~) Yu.,J.ı .. ı 1u4,.,,~ ... .ı ... u,aııı< to
humıukları tezelden çobaltarai< ç.ftçı-

) e a .. ..., ....... uu.ck ıçın ı.u tıp.erin t>cnış 

.,_,raal l ... u.uııue ut:neaıclcr.ni yapıp ıs 

lı..h eaıır.ıe 1tş yerti cinslerle mukayc:· 
s .. l~r.nı tenun e.mek. 

3) Aıın.ın nc.1 .. e11:1 u~eıınue ıııce!e
t. eleı ı .,..! 1 " etere!>:, bulunan tıple · • 
ı....... ~ .. n ııanı:;ı yeı ı eri için k vsıı-: 

c..ıııC.J• ı..~1.. .. ıcıın1 ara;.tumaK g ... .)•-. 
le, \-..1.u }'Cııcu.c: vt:0~.d".>"'n aenen.e
lcri ya:pm.ıK (rıcueuıc larıaı.ırı teş'·ı .. 
tı) 

4) lVı ••• uı: .. c ............. u.ıu lkllhl ~ıt-

!.ı.ı; ıc ueııı ı~ri ııusu:.ıyet.eu ve ıı.a.ı-

re; 1 .... ıı~ ıc alı· 

hi" 
d~ } ............. ,."'.,' •.. ..ı • ..-•• uu uu ... 11 .>,~,1. au.;oc.ıC· 

le.ili lJUua.id.'a., U""u._ • .,.'"'" ~t;,! }'u)&..aJh. 

6) UUb,ulln.ü '*"·'.f-'l:•wl .. :ıı; · " \.6 .. ,. .. , Udh 

meın.ıC:n.C"c.; b"' CD to,uJu.udı 1 ... .,:,,ı."". ~,., ı

çınde yeu.,..uıueı<. \ı. .... eıc. ı,c •• eı pan· 
~arı ve çayıı otı.ııı loııumıau ~ıbı' 

hı•a uır ""~'"' . ., ": 
'!'ürk tar uııın.n, uıcr.ı.e: ..... .de ve 

enteıııasycmal iıay .. tta hatırı sayıl.r bu 
hale gelı .. cs1 ı,ç.ıı b•• ~~nıc,~ı .• .,, ~dll o · 
lan lıu nıe:.c1e1eı u.,_eımue acaİJd ısıah is· 
t .. ::.yonıaıı ne )'c:llJUıı~,,ı? 

Sayısı (j } a v<;,Jıı .o.ıuıu ısıah ıı;tas 

yonlaru.ıız.ı; l.ıu0 uııe kaJar o ... n ça .• ,, 
maıaruıu«.ı aı .• lu•l nc •• _eı.er; l.ııwt:, lıu 

mesud n~.ı1.t-n.n ço .. yakın o.au5unı.. 
anlatıyor. Dava çoı< çetin ve ı;uçtür. 

Mesele icleal tohumu buıtuJAıa ı(dım:

yor: onu kos kac.ı uir :.:aha içı.ıde y~y
mak ve yerlc~.irmck lazımuır. 'tohum 
ıslah is •. .ıy .. n.aııll n taaliyd uılançoıd· 
rıbütün bu işledıı lıcı,sıniıı biı ... ıaua ve 

H:ırm11n b;ıc;•nrla köy'ıilet 

müvazi olarak yurüdüğünü anlatmak· 
tadır: 

Ankara tohum rsliih istasyonu: 
1928 de açrlmıştır. 
Yüksek yayla mıntakalarındaki mii

tcamil yazlık ziraati kışlığa çevirmek 
işiyle de ayrıca uğraşmaktadır. Mem
leketin yüksek yayla iklimine uygun 

lıol veı imli oldukları tesbit edilmiş o
lan dört nevi sert l.ıu~dayı ıslah etmiş
tir. Ayrıca yumuşak lıuguay tiplerini 
de ayııınakla me:;;guldüı. 

Almanyanın nıeşhur cinslerınden 

Pctekuz çavdarı ıle yerli cins<leıı me
lezleme suretiyle elde edilmiş, vegetas
yonu Petekuzdan 14 giın daha kıu, ..ıir 
çavl. r • ı uştuı. 

l 9.>4 .>5 de 1 d\Jpıııdı ıwyunde ayni 
arazı uzeı ınae koyıü bugdayı, doııume 

~d .. uol>••Hn dane mansulü veı mı:;;kt<n 
~nkaıa ,.,:ıuı •• ıı.ı .. n '"'"11y011unuıı ı:.

laıı eoıııu.~ uJ.,u .. ,.ı .. yuı ljidı ddl dlllll· 

c..a, uv••u•u..: ~.>.; Ktıuı;ıam <.iane ınaıısu.u 
..... 1111 • .,. .... J:/,.,, .,,;, .ı:ııaı yıun ıı ı< urakıı

&' h... ""' uud L.111 llvıh.uuuc:!ll a.uuull .1/. 

ı-.••"'u•• ._,ı .aıı. 1il ... ıd u1 ..... ıaU1; uet ... "-f '"''O~J 

.J h"4 ._.., ll~ ..,Gt.hj ... e .:\.hJ "U' U~ Cuel J \AhJ 

dorıu •• ı.u.. ''" ,. .!I en.en - bir çu cçin.n 
y ......... ::.."'' 'uuııııljl tuuuıuun ıa.tıa ve-
rımınuen ... olayı Kazancı l6UU lirayı bu

lu •. 
.:1.>'t .>:> yuınuau uu,, .. ıı;.ı ..... ~r 

IJinı uu8u.ıy ve .tıpa '/.7Uv <: ı.l ~ .. vuar ..ı

larak ı ... ıuv Kııogıdm tıdgıtru ~· . 

t.~..C&.y""l.&I 'Ul•M.••• 'fit.611 &•t.-ft#,JV•ı&l: 

ı9:l5 yııınua yurduu.ll~Ud İlk aç lan 
en ı<.ıueıull UU lliıcUI llllaliyvllUUllr. 

.o..ı ı:..aı»yonud yedi ve , .. .,.ıncı 
ment.~AC l•ı:ı ul uo...~.:11 ı.ı!C ıdıcU ınUcU) 

getırlııen ı.uuubat ııur.ıuneteı ı.nm <h:· 
ııc:u • ..:ıeı. Y"t''"'"li ve ycaucıll~lldıuuıı u.;c 
bırısı nıaııi:iııın ı,.ıım şaı uar na uyau

ruun"ı"''i'• ı::.ıa.ı li""'i"maııı yetti up.eı 
İ.l.t;cı .noe lCASU euııuuı;;cır. 

LIU ı:.tasyonı.uuUZ .. _ .• a zıyade yu
lllU µıı< 1.1..ı0 ... .ıy tıpıeri u..:erinde çaıış

ma ••• a ve ... u .. ure .. e şımuıye kadar sert 
uu

0 
... dy ı.o.c.cı ıııoe ua.ıa ı """'a eııemiyet 

vc:ıen i\n ... ara tonum ıslan ıs.aıoyonu 

çaıışmosırı ı..ımanuaınaı< li uı.ı.un.ııu:;; · 
tur 

~.:ş cıns yumuşak bu~day ıslah et
m. ir. 

..... u bu~uay ıar; kışa, karamuk ve 
Ş.ıruon ve ı-'as h .. stalıklarına oı•Jukç~ 

uay.ınıklıuıı ... r. 
• 5" :.enelik verim vasatisine göre 

bir donümden alınan mahsul, muhtelit' 
tiplerine na.taran, 145 • 165 kilogr~·n 
aı asındadır. 

buyuk vı.isatte ve muhtelif yerlerd.: 
köylü l>ugdaylariyle verim kıyaslanma
ı;. da başlanın ştır. 

İstasy\Jn bugdaydan başka (Ctızak) 

kışlık arpasiyle (Bozkır) kışlık} ·'afı
n. ıslah etmiştir. Yüksek yaylan•n kış 
ve kurağına dayanıklı olarak yurdumuz
<la ilk defa yetiştirilen bu yulafın kıy
meti çok yüksektir. 

,... , . ,... . . 
L · tar :an .. .. y··~·-~· .,ı~ı.: •: 

,,,e .. ııc: .. e •.• ı .ıc:.J .... ı i.ı.ı .. ul1llll ı..lı 

tı .. "" .,...ı ı tıa . ... • ..:c.11n e ı .. e11 ı .. a •. 

is .:ıyvn, :. .... a ( .. ı . :> d:ı e ı ı . 
ve ed.! .. ı;ı• }111.ııua u~ L .... ı \ ..:ı:: •• c 
\..t.: •• t.Jil \•"11' J ... _ .;, .... ) ~ ... ...... o). \.il" 

Cluuv•; &.ı.a1 ··""·' ... } C..11 ""a:-1 ue ı...,1. ıa ıtıı ~ • ..&ll 

siste ... ınue " ..... m ı .. u •• c:J c.:J.::,.ııc E- ... \-

ffii"fltr. ~ V&•'"'Ql -ı1 J ı... ..... ""~ ••J '4\...-.~ .... 

ı;u~· ıizeıinde de CfOrl: verimli tipleı ..: 
etmi tir . 

JSL..ısyon oı ıa Anadolu kuıagımı d-ı

yan l.lı -..c miin .. v-cbe <le l>ui;;Jayoan soıı

ra gclcuilecc.:k iJır yag nebatı ü.zeı ,,1 .... c 
de araı;ıtırmaıaıda bulunmuş ve (Aıopıı' 
yağ ve yem nebatının yayılmasın;ı hız. 

met etmi~tir. 

Pamuklarımız.: 

Eskişchiı istasyonu son yıllaı için
de merkezi Mayıslarda olmak üzere Sa
karya vadisindeki (pan.uk) ışlerıyle 
alakalanmıya başlamış ve yerli pa
muklar .o amerikan (Akala) pamukla
riyle değiştirilmesi meselesini ele al
mıştır. 

Akalanın May slar deneme taı tasın
da yapılan ve köylü tarlalarından edi
nilen sonuçlara göre kütlü verimi dö
nüme iki yüz seksen küsur kilogram 
etrafındadır. Çırçır randımanı yüz
de 33,7 olan ve elyaf uzunluğu 33 
milimetre bulunan ve pamuğun Sakar
yada en kısa bir zaman zarfında yayı
labilmesi için her türlü tetbirler alın
mıştır. 

1929 30 zirai yılından 1935/ 36 yılı
na kadar Eskişehir istasyonunun dağıt
t gı tohumlugu (402.400) .zü buğday, 

(41.400) zil arpa, (2.000) ni yulaf, 
(8.lOU) zü aspir ve (99.000) ni pamuk 
tohumu olarak (552 .. 900) kilogramı bul· 
mu;;tur. 

A ... apaz.arr tch m r • h İ•lasyonu: 
19.:;u y.ı.nua açılmıştır. 
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Hollanda, Macaristan 
F' 1. ...... J o. C •'•'"- ·-· · .................. u . .:..ı.&1 '••"''• ..... . . ı } .... ı 

terinden getirtilen bir çok nevilerin de
r emeleri y-.t> lıtııı.tıı. Pertuvi, Delioa-

man, Sellini, Goldregen, Gülb· · ı, Ko· 

raysarge, Edeltraut patates çeşidl~ri hal

ka dağıtılmıştır. İç nJe ! ulundugumu.c 

y.Jda da patates ıslahının sonuçları a

lınmak için çalışılacaktır. 

Mı•ırlarımız. üzerinde: 

Mısır işlerine gelince: Beyaz at di

şi, sarı sert, sarı at dişi, sarı şeker mı

sırı, beyaz şeker mısırı nevileri ıslah ba

kımından haylı ilerlemiştir. 

istasyon, 37.769 kilogramı patatt:i 

ve 107.062 kilogramı mısı.r ve 72.981 ki

logramı buguay olarak ceman (217.812) 

kilogram tohumluk dağıt lmıştır. 

Soya, Hınd yagı ve yer ııstığı ile 

Sudan çayıı ı henüz deneme halınde

dir. 

Y t:§ttrıoy ıs.u11 ıstaıyo.1u: 

J 9to ua ı>'..: ..ıcı.,.ıdu .. .,cu. 

bub"'"Y ... .ı Uvı t t ı,.ı ......... 1 d.:ncçlen 
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Vah~i ıayv .J'l 
Burada bir :ır lan 
aıll'si çw üyr.r u
nuz. Bu korkunç 
"iJİ/e insanl:ırır. e
Jinc bir clüşm ye
'i ":,·,iın, ra t;ıt lı
l:kJ.1 •ıu.Jı .. C. h m
<' ı:!' ''-ılı ın-

~.n ' 11' r 1 , • 

• 

insandan n 
? • it kOr 

Vr1J~~i lıayva1ıların terbiuesile 

iki sırııftır: ...,,, 

ugraşa.rı i11sa1ılar 

1-l'at la iş g·· re er 
2-Kamçı ile • 

1 
•• n! r g 

Ramburg'daki Dresiur - Schule"de
yiz: ah abtan biT sundurma ki bütüı eni
nce uzanan bir kafe 'n parm 1.1.1 ları 
karşıs na birkaç koltok dizilmiş. er- • 
biycci de dahil oldugu h alde hepımiz 

susuyoruz. Sessi lik o kadar derin ki 

insan kendini aıslan!ar n terbiye ohın
dugu bir mektebte degil, bir kilis de 
sanıyor. 

Burada herkes, kendini Lır vd ışi 
h ayvan te rbiyecisi hissetmekte ve bu 
duygusunu bütün hayv .. nlar üzerinde 
tatbi k arzusuna kapılmaktadır 

Esasen hayvanlar buraya terbiye e
dilmek için r;etirilmışlerdir. 

Fakat vahşi hayvan terbıyeciligi na-

sıl 'bir sanıı:U•ı? 

Kaclen 'konuşuyor. 
Hayvan .tetbiyeciliğinde brr alman 

usulü ve bu usuiü tatbik: eden tnnmmrı; 
terbiyeciler vardır: Mathies, P~t~rsorı. 
Ortb, Togare, Winter, Kaden ,gıbı-. 

t tc ş.iul!li, bunlardan Kaden, .k.ırşı
mızJa, asıl ve görünüşe göre sakın beş 

d 'd'p geliyor. Kalın 
arslanın aras n a gı 1 • 

f 
. . . .. · e dü<:en eskı uzun 

otınlerının .uzenn " 
d k . · güleri dağıl

pantolonu ve sırtın a ı oı: 
. "ml . Kaden'in bekar oldu-

mış yun go egı 
h · ba van1ar ğunu anlatıyor. Fakat, va şı y . 

. damı açık mavı 
arasında ne güzel bır a · 
gözleri tatlı bir ışıkla parıldıyor ve au-

da verirken se
dakları arasından 'kuman 

si yumuşayor: 
_ Komm ! 'Komm ! Komm ! 

.. .. b k alı başlarını Ozaman, -çolun eş rr ' . 
·· · • t lebeler gı -0 nleTine indirerelc, ıtaatıı a . 
b. d - u ilerhyor • ı, hocalarının önüne ogr 
lar. 

H • ra kendinizi 'Sevdirme -
- ayvan.ıa . k r 

niz lazım olduğu kadar kendinıe:den o -
kutrnanız da icab ed:r. işte bu 'SUı etle: 

· k k" eğı ?1r ki her hayvan, adı bir soka 
0~ • 

ırn· . . . t rbiyecının 
ış gıbı tasmasındaki ıp e 

b" ' li de bu-ır elinde ve bir kamçı diğer e n ' _ 
ray · · bir deg· a alıştırılmıştır. Terbıyecı, 
neg~ · . . b. et parçası 

ın ucuna • yem gıbı • ır . _. 
taka · ·tedı~ı h rak hayvanın yapmasını ıs 
areketleı-i bu yemin hareketlerine uy-

ddtırarak anlatır. Şayed hayvan isyan e-
ers k basına . e amçı şakırdıları aklını ' . 

getıri 1 1 . . b klenı-1 r. !ayvan, kendısınden e 
en har k · · · erle<:.-t" . e etı yapıncaya zıhnıne Y ,. 
•rın ' ka· l\ikıec~ye, yahud bu hareket onca me 

d Şınceye kadar kamçı şaklaınakta 
evarn 

edecekt ir. 
lie " d" tü genbeck Zeolojya bahçesi mu u· 
Profes·· t · or Mertbman söze karış ı · 

- }{ad •· .. .. ' · h -"anı en ı goruyorsunuz: vahşı ay 
ara k l'or ll' ar~ nasıl yumusak davranı • 

z · 11kat b ' • ha-ırıa • u arslanlar numarası nı 
Ilia\ · . 

•çın altı aydanberi uğraşıyor. 

lnina.en s:ı1'an f>i:r dişi arslan av ar.ıyor 

l.Al\N 

Gaston 

: ---
B ö d 

Par i suvar'dan 

N u rairım tamam sayılması içhı iüç 
a)' da a çalıJlD<lSı lazım. Ne sab::r! 

Filvaki, A'lımanyanın 'CD 
0

} i hayvan 
terbiyecilerinien ıolım IKaden, terbiye 
etti_gı lbayvm an tıiç :kamç.ılamıyor, an
lara ba.oırmıy«~ sll:ıitlihK giistermiyor
du. Arsla lardan her b·rini ıalçak ıes -
le,, neza'ketle, emreden insana mahsus 
tavırlara liızum görmiyerek çağırıyor -
du. Denilebilirdi ki arslanlar ve o, he
yecanlı bir numara hazırlamak. maksa -
diyle, gizlice talimler yapan bır do~t -

Jar grupu, idi. 

Arslanlarla birlikte kafesle: 
_ lsterseniz kafese beraber gire -

). Korkulacak hiç bir şey yok. Ne-
ım. 

gas'ü arabaya koşmama yardım ede:si-
. Muavinim size arka kapıyı gos • 

nız. . . 
tersin. Kapıya iki kere vurursanız ıçerı 

girmek istediğinizi :nalarlar •. 

Arslanlar yüzüme baktılar, 'Şaşmış 
.... d'"ler fakat hiçbir asabilik ala-

gorun u • . N 
. . termediler. Bıraz sonra, e-

ırıetı gos . 
, p . ce•in koşumlarını geçırmek-

gus le rın · · l . . k )ekli arabaya bu ık ı ars anı 
te ıkı te er . 

• K den'e yardım edıyor ve 
koşmakta a k 

a arabaya atlıyarak, arşım-
daha sonr , . • ·1 • 

d" t arslan sankı seyırcı enm, 
da, ~iğer or da dolaşıyordum .. 

'stm ortasın b" pı , . ":Bu sizin arslanlar ırer 
Kaden ed'. "bir kere bile homur • 

" de un, 'k koyun, b m üzerinde ı en 
danmadılar. Ar~~"-m ki eğer bunlar 

• . tiba c:~ıncrı 
öyle bir 1n da birer saikan at olsa· 
arslan otına~ h1ikede bulana • 
]ardı -daha zıyade te 

ca'ktnn. 

Hayvanların içinde en kolay 
yola gelenlerden fı1 

Kaden kahkaha ile gülmeğe başladı: 
- Fakat bu arslanlar da, diğer bü • 

tün arslanlar gibi, ne az ve ne de çok 
daha huysuz degillerdir. Arabaya ilk 
koştugunuz arslan, şimdiye kadar, üç 
ttrbiyeciyi ciddi surette yaralamıştır. 

Şimdi kuzu gibi ise de bundı..1 anlaşıl
mamak laz mdır ki artık kötuluk ede • 
mez, hele kendisine aert muame'Je edi • 
lirse, hele kamçılanmak istemrse.. E
min olunuz ki vahı;.i hayvanlar istedi • 
ginızi yaparlar. Bunlar birer makine -
dider, fak.at ôyle makineler ki mini mi
ni bir kum tanesi raylarından çıkartma
ğa kafi gelir. 

Ancak, vahfi hayvan terbiyeciligi 
tehlikesiz bir sanat deglidir. Herkesin 
umduğunun tersine olarak şunu da bi
tini.z ki arslan ahmaktır.,, 

Kim inanrrdı ıki arslan ahmalc bir 
b~an olsun! .•. 

Öldi.Mteb 
Şimdi biT ıbaşlca kadro içinde, bir 

'baş1ca mızac ikarşısmda, bir başka usu • 
lün dinleyicisi, bir başka mektebteyiz. 
~ siddne .kulis vazifesini gö

ren, 1ilrtü bpalı bu buyük :avlu, · ta -
rafmda st .ahırlariyle bir at sCTgısıne 

benziyor. Fakat burada, içle. ı arslan -
ilar. bplanlar. s rtlanlar, ayılarla dolu 
kafcs1erin işi ne? ileride birkaç kafes 
var ki, ok gibi i!zcrinize fxrlamak iste
yen genç arslanları hapsediyor. 

- Bunlar henüz birer yaşında, ya
rından sonı a terl.ıiyelerine uaşlıyaca -
ğım. 

Bu sözleri :ı!iyliy!!n adama bakıyo • 
ıum; uzun saı,ıarı, go71iikıeri ve kulak
ları hizasına kadar düşen favurileriyle 
vahşı hayvan terbiyecisinden fazla genç 
bir şaire benziyor. 

Fakat bu zat, fransız terbiyecileri • 
nin en meşhurlarından Alfred Coart'
dur. Marsilyalı zengin bir tacirin oğlu 
ve eski bisiklet koşucularının tanınmış
larından olan Court, günün birinde bir 
sirke memur olarak girmiş ve kardeşi 
Jules ile birlikte hazırladığı Egelton 
ip canbazı grupu dolayısiyle bütün bir 
devirde hayretle kendinden bahsettir • 

miştir. 
Sirkin acaib kahvesinde Alfred 

Court'la görüjüyoruz: 
- Harbtan sonra, kardeşim, ve ben, 

Zoo Circus'u satın aldık, ve, ip canba
zhğı, bisiklet numaraları yaparak geçi
nirlcı~n vabşi lıayvanlarrmız olmaması • 
nın sıkıntısını hissettik. Laurcnt <:an • 
bazhanesi atayvan1annı satıyordu. Alıcı 

oldum, uyuştuk. Fakat o vakte kadar 

1 (H~kAy~) 
terinın 

.... u 
. ., . 
ıgı .... 

LJ iıeden maaşı aldıktan sonra C'.-in 
kirasını, elektrik, hava gazi ve su 
hırını vermic:tim. Bunları verdikten 
sonra cebimde ne kadar para kaldıgını 
anlamışsınızdır: "mesken bedeli , k d r 
bir ey. Cebinde parası kıt bir am n 
maı;nza vitrinleri önünde ne kuvvetlı 
bir i tıha duydugunu, hanını to . ın 

dan cuk arabasına kadar her şeyi ca
nı çektigini, Bencamen Franklin'in 
meşhur hatıralarmı okumamış da olsa
n:ı:, bilirsinı • 

Ben de cebimde on üç lira on beş ku
TU a Adli)cnin ikarşısmdaki vitrinlere 
1ba ba1ta i erliyordum. Saat on iki ol
mu tu. Evde } emegi .tam yarımda ye • 
riz; ç kamına, kurulmuş bir sofra k r
şısmda be kme1t de hiç hoşuma git -
mez.. Onun ıçm biraz Yakit geçirm"m la
zımdı. 

Tam bu .$itada karıs, ile birlikt~ 

alı~ verişe çıkmış bir arkadaşıma rast 
geldim. Karı koca bana: 

- (ialiba, sen de alış verişe çıktın 1 
dedıler. wHay:r !,, diyemedim. İnsanın 
öyle zayıf zamanları olur ki yapmama
nız gereken bir ;şi yapmanız için ufacık 

bir teş.vik kafi gelir . 
Arkadaşım sözüne devam etti: 
- Gömlegim kalmamış; bana kalsa, 

kırk yıl pazara çıkmam; bereket versin. 
bizim han m arada biT zorluyor da tek 
tük alış veriş yapıyoruz. 

Llikırdı lazımdı, ya-
- Benim de biç gömlegim kalmadı, 

dedim. 
Karı koca: 
- AUi, dediler, gel de beraber sa -

tın alalım ... 
- Kaç numara giyiyorsun? 
- Kırk. 

- Ben otuz sekiz •.. 
Mağazalardan biTisine girdik ve ar

kadaşım: 

- Otuz sekiz numaralardan bir, kırk 
numaralardan bir kutu çıkar bakalım, 

dedi. 

*** 
Ben bir taraftan cebimdeki on üç 

lira on lıeş kuruşu hatırlıyor, bununla 
çolugu, çocuğu ay başına kadar idare 
edeceğimi düşünüyor; bir taraftan da 
renk ve biçim begenmege ugraşıyor

dum. 
Mağazanın "Venedikli Tacir,, M'ki 

Şaylok şivesiyle konuşan sahibi, bütun 
emsali gibi yaman psikologlardandı. 

Kurnaz mağaza sahibleri, alış veriş, 

mal beğeniş esnasında büsbütün başka 

bir bahisten söz açarlar. Bu mevzu, kı
lığınıza, kıyafetinize göre, sizin de ka-

vahşi hayvan terbiyesinin ne olduğunu 
öğrenmemiş, hiç bir kafese girmemiş • 
tim. Bu işi kendim yapmaga 'karar ver
dim. Arkadaşlar bu !fikrimi, bıyık altın
dan gülerek, karşıladılar. Ancak, bir 
kaç gün sonra, bir elime bir kamçı ve 
öteki elime bir demir çubuk alıp bir is
kemle üzerine çıkara1c: " kapıları açı -
nız 1., emrini verdiğim zaman içeri hü
cum eden hayvanlar şaşkınlıklarından 
bir daha "kurtulamadılar, Kamçı ile baş
ladığını terbiye bir hafta içinde netice
sini vermiş ve en hırçın vahşı hayvan
lar avucumun içine girmişti. Üç ay son
ra hepsini sattım. Zira yeni hayvanlar, 
tarafımdan terbiye edilmiş, kendi usu
liıme uymuş hayvanlar istiyordum .. 

Ben, terbiye etmek üzere, daima genç 
hayvan1ar alırım. En az bir ve en çok 
iki yaşında hayvanlar ... Daha genç o
lurlarsa verilen terbiyeyi kolay unutur
lar, daha yaşlı olur'larsa 'kafalan kalın 
olur. Terbiye için en müsaid yaş 18 ay
dıı ... 

Terbiyenin güçlükleri 
- Terbiyeye nasıl başlarsınız? 
- İlk günlerde, hayv~nlan plıftır-

maz, sadece kafeslerine gir.ip adeta 
kendimi onlara tanınrım. Şayed ibana 
karşı bir harekette bulunmak hevesine 
kapılacak olurlarsa bunun imk!insızlığJ• 
m derhal ihsas ederim. İkinci ıhafta, 
onları, kafesin muayyen noktalarJna 
yerleştirmege çalışmm. Hallerine dik
kat ederim. Mizaçlarını, istidadları

nı tetkik ederim. Bakarım ki biı i mü
kemmel bir atlayıcı olacaktır; diğeri 

sadece yere yatmakta, üçünciısü her an 
hücuma hazrr bulunmaktadır; dördüncü 
ise bir işe yaramıyacak, çalışmryacak, 

bizden yartiımını esirğeye<:ek, sirJcte 
ancalt kuru «alabalık vazifesi görecek-

1 r 

a 

ıl mit 
avu

yı kabul 
etseydi, Pari e kadar gönemp yü k 
tah il gostertmczdim. 

Gomle i bir y bırak;p ciddi}ctle 
bah ek r tım: 

- Yanlış dı.i ünüyorsun, d dım, bu
günkü gunde ekonomi ve tic ret en 
yüksek ilimlerden .olmuştur. Yük el( 
:tah ıl görmuş bir gene, ticarette daha 
:fazla muvaffak olur ... 

Ma aza sahibi bu fikirde degildi: 
- Beyefendi, bir giınde bu kad r 

müşteri girip çıkıyor dukkana. Bunlar 
turlu tiırlü insanlardır. Dogru soyler • 
ler, e ri soylerler. Haklı olurlar, hak • 
sız olurlar. Bizim içın muşterinın e ri 
sözu de dogru; haks z fikirleri de hak • 
lıdır. Biz, böyle davranmayı burada ça• 
hşa çalışa, ogrendik. Halbuki univer .. 
siteyi tamamlamış bir genç. buna k tla .. 
namaz. Egriye <:gri demege, h ks ı r 
haksız gostermege kalk ışır. O zam n ne 
olur? Müşteriler birer birer gücenir; 
biz de sinek avlamaga başlarız. 

Müşteriyi hnksız "ÇTkarmamalı1 

Ben, gene yı.iksek tahsil luzumunda 
ısrar ediyordum. Fikrimin ciddı oldu· 
gunu anlayan magaza sahibi yavaş ya • 
vaş sözlerini degiştirdi. 

Ben aldıgım gömlegi sardırır ve 
paralarını sayarken o, yalancıktan, og
luna yüksek ticaret tahsili göstermedi • 
gine nadim olmuş gibi goriınuyordu. 

• * 
Paketlerimiz ellerimizde magaza • 

dan çıkarken arkadaşım: 
- Adam, prensıp sahibi, dedi, fikri 

bambaşka oldugu halde müşterinin de· 
digini dogru çıkarmak için, sonunda 
senin fıkrıni kabul etti. 

Butun bu hikaye içinde daha mü -
him olan bir taraf vardı ki arkadaşını 
görmüyordu: Magaza sahibi benim, on· 
ce, beş par:a etmiyen fikrimi kabul e
derken bana birkaç liraya patlıyan ken
di fikrini kabul ettirivernıişti. Hangi
sinin daha mühim olduğunu düşiınme
ge lüzum görür müsünüz? - N. A 

dir. 
- Hayvan sizi tanır mı? 
- Böyle bir zanda bulunmayınızı 

Vah~i hayvan terbiyecisini degil, onun 
sesini :ve içinde çalı makta oldagu kad
royu :tan r. Bir kostüm veya kafes degi· 
şikliği yüzünden ne kazalar olnnıştur 1 

- Sizce, terbiye hususunda en teh· 
likoli hayvanlar hangik:ridir ? 

Vah§i hayvanların mizacı 
- Bu, her hayvanın mb:acına bağ· 

1ı bir meseledir. .Fakat butun ~ah i 
hayvanlar tehlikelidirler, hatta ve hu
susiyle ayılar_. Mesela, pek gi.ızel terbi. 
ye edilmiş bir beyaz ayı Cosmi "Sirki 
sahibinin oglunu yemiş ve çocugu kur. 

tarmak için kafese girip ayının kula'k.. 

larmdan çeken muavine. daha sonra ko

şup gelen kimselere ehcmiyet bile ver• 

miyerek işine devam etmiş, bitirmiştir. 

Belld .kaplan diğer hayvanlardan d ha 

ahlaksızdır. Cenubi Amerika kaplanı 

ile kara pars da bunların -en tehlikelile

rinaendırler. 

- Terbiye ettiginiz hayvanlar sizi 
hiç yaraladılar mı? 

- Evet, fakat ciddi bir şekilde de~ 

ğil. .• 

- .Bunların yaptıkları lıer hangi bir 

facianın şel1idi mi oldunuz ? 

- Evet, .hatta, emrimdeki hayvlln 

terbiyecilerini hayvanlarıma ~ediTd!ği

mi iddia ederek aleyhimde birıakım de

dikodular yapmak istiyenler de bulun

du. Bu gibi miınasebetsizlere cevab o. 

larak. kaplanlarımın bulundukları ka

fe tere girdim, degnek ;z. kam!rı ız, 

ellerim bom boş olarak ..... 
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Mpktehin 
ve otı bir 

şimdiki halde 
erkt~k tateiJesi 

bes , kız 

varctır 

M l ık Ö.,retmen Okulunun mo
" ~rn binası iç;nue türk ti, ~trc ve 

(..1 M a.1ekte~:nin ... uıuunasiyle, memle 
ket&n kültüı el saııac..ıa vücudu hissedi
len en muhım lıoş1uklarından lıiı i dah<& 
dc.,lduı ulmuştuı. 

İhzari iaıı~ •• ıalarma birkaç yıl öne-: 
.ım ş ola ı me! gün bir haki-

katıir ve aylaıt.an beri, türk tıyal&oau
n ... , .• uru1 .. ,., .. , davasına bir temel taşı 
va.· esi p,<ıreıek, normal b" t.: i.,
lefl"ektedir. 

l:sıı mo,,. •• n m: .ebın kurulması için, 
bilindi;;; 3fo·, müteh ssıs ve müşavir 
sıtad> .e, lı.) ... , v ve op~' a ahasınm en· 
tern .. s.1 .)O .. ı ş .... ırc .er.n en aır.ıan re ı· 

soru Kari Eybert Javet ecJılmışcı. ~ir 

1. ~ .1a .11c ••• 1e •. e.ı .. 1~ ... e geıeıeK te.kı6· 
lcı ~ u una.ı, r<Jı>Oılilr evren B. Eybert 
uu ...... " ı.ı L' ıı b ri tıyatr mek· 

ça. '·"' ~" 
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tiJ su ha K nua guı uşme:., hem de 
tiyatro ı. c . • 1 ça "malaıı ha.Kk n
da bir tı ... ır t-uın •en. ıı c:ıe yeni ırnru an 
mekte ı ı ·a c e k. Mu a.ıt şuueleı. 
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Ro:uf'un ;uııade ve refakatiyıe, tiyal· 
romuzun kurucuları ve mektebten ycti-
9ecek ilk aktörleri arasında geçirdı"trıı~7 
birkaç saa,m intibalar· bizi çok sevin
dirdi. 

T ıyaur. mekt bı ni.dn şi 1dilik 
yaln z ';:ı<'ş k z ve on bir erkek ta 

leL. .. i ınevcuadur. Bilhassa kız namzed 
lerin azlıgı şimJiye kaaar birçok defa -
lar tebarüz cttirilmit bir keyfiyettir. 
Türk kızlarının bu yüksek kültür yuva

sına raglJetini temin için her şeyden 
tince ailelerin tıyatro hakkındcıH gö • 

rü9lerini clbirliğiy ıe tashih etmenin 
bizim için bic vazife olctuöunu kabul r.t· 
meliyiz. B. E•ıbert'in de söylediği gibi, 
bu hususta türk gazetelerine düs.cıı iş
ler vard r. Fzkaı, bu sahada yapılacak 

netriy•t kad.ır, muhakkak ki, tiyatro 
mektebinin vereceği fili neticeler, hia
ıedilen mukavemetleri kırmak ve yan -
lıt kanaatleri degiş,iımeye çok hizmet 
edecektir. 

Tiyatroya alınan talebede ilk önce 
kaflilat lan ham bir iıtHad olmufotur. 
Yüksek tiyatrolara .ııoılik garb memle • 
ket erinde rastlanan olgun bir ,elı:ilde 

yetiş.n· .. e'em~,,1ara bir hamlede rast • 

laınak imkanı olm.yacağı tabiıdi. Ha&ı.ı
ki tiyatrouun mükemmel nümuneıerinı 
göaterrneden. esasen talebelerden böy -
le bilgiye ve gör~ı..ıye dayanan bir oJ -
gunluk beklem"k ue kabıl olamazu •• 

lo'akat ilk çalıfD18lar, k sa za. •. :mda 
çok dikkate deger neticeler vermittir. 

Tiya.ro mektebinde ders gören ve 
muhakkak ki her biri çok kıymetli bi • 
rer istidada sahib olan gençler, kusur
krını tashih eden ihtarlardan büyiik bir 
dikkatle istifade etmekte ve amatör ça
lıfDl&iaraan elde etmit olduk1arı kötü 
itiyatları bu suretle tashih etmek imldl 
nını bulmatkadırlar. 

. Progı .. mda nazari dersler kildar pra
t~k dersl.ere de çok ehemiyet verı·ru.ş • 
tır. Pratık sahaca tiyatro b:Jı;ısinın ,e
mel taşların· teşkil eden f ne.ik ve r.ıı
mik dersleri haftada, altıı;ar saat e'l 
on il.i <leı s saatini işual et ne ı<tl • · r r 
Entonasyon hafta la _,iki s - . . •. 
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l v• • ı:. skrı. • ve moaern ns 1 i 
saattıı. ulan ba:;ıka talebeler heı SJ· 

bah sa ...... ıe ~.3u aıasınua betlen ter • 
biyesi yaiJıııcl.Kta ve ne.es kabiliyetleri
ni inkişaf ettirmektedirıer. 

ı'Jazari dersıeı de Şı.t'1lardır: Ti pıt· 
ro tarihı hahaoa dôrt saat. teıraat ( k 

edebiyatı) tı'"ıtada l?~ saat, almanca 
dört saat, ı:anat ta ıu iki saattir. 

Böylece talebeler, beden ıcıl.ıiyeu 
müıHeı.na oJmak üzere haftada 33 "aat 
ders g&m.ektedirler. Tedrıs heyeti n 

kıyu ~tli elcmanıradan ınürekkebur. 
Bunların başında Kari Eybert ve ft.rtuğ
rul Muhsin gelir. 

M imıK d~u,n1 bugüne kad.ır l; Z7?.t 
kendisi- verı.ıiş olan B. Eybert"ıı: 

birliKte dershaneye t;irdik. Buras. mı 
ni mini bir sahne ve kar§Js.nda uir ...... 'İ 
sıra konuımuş mini mını bir ıoaıondan 
miırekkelıtir. 

Doğ. udan doğruya temsil ı:kzeı aisleri 
bu derste görülür. Prof, alman şairi Şil
lt:r'ın nıeı;;uur 'naydudıar,, uraı.ııuıın 
Hasan Cemil tarahndan yapılmış u rcü
mesınden bir sahne üzerınde çalış yor
du. 

.iki genç uhnede, Franz Mur'la ar· 
kadaf nı temail ediyorlar. öteki .ırı.a
datları seyirci olarak dikkatle dcraı 
takib ediyorlar. Bu hayli güç bir pasaj
dır ve bittiği zaman Eybert'i bizzat if 
batında görüyoruz. Biıkaç iskemlenin 
yan yana getirilmesinden meydana çı
kan bir ııranın üzerine yüzü koyun u • 
zanıyor ve talebeye, jestlerin ve ifadi:
nin tabii olabilmesi .çi.ı ne ,ekle &ir • 
meıi laz m geB"ğini anlatıyor. 

- Siz diyor, hayalperest bir idea • 
listi temsil ediyorsunu~. Öyle bir ka.
rakter ki kendi düşüncelerinin dünyayı 
değittirebileceğine inanıyow. Arkadatı 

da hayalperesttir, fakat onun hayalpe• 
ıigi bir bafka clnstendir, o macer• 

1 

T:· -·rn n• ·· · • .... ft • r r,, ' 

b ,,~ ·;n t:ı'cLe.'-u :) ,:! . ,. nr ~ , ;, I 
r''" n"· re .n - -------
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zev'·i u~runa düny"yı .. te-;e vermekten 
ç::' in .... iyecck l.ar~I t:rdedir. Ve hayat· 
ta kendi zevkinden başka bir kıymet ta· 
nım:ı.ı. 

Boylece talebe'er, tiyatronun, önle 
rine korıulmuş metinleri gelişi güzel 
okumak de~il. takat her ~yden önce 

hüviyetlerine büründükleri ş .. lısın bü . 
tün karakter uhsusiyetlerine nüfuz et
mek, kendilerini onun hava ve muhiti
ne intibak ettirmek demek olduğunu 

öğreniyorlar. 

Ve ben bu esnada, maruf denilen ak
törlerimizden bazuarının böyle bir kaç 
dersten ne kadar istifade edebilecekle 
rini düşünüyorum. 

- Bak n, diyor profesör, timdi ıi.z 

bir çocukluk hatıranızı anlatıyorsunuz. 

Yüzünüz seyircilere dönüktür. Fakat 

seyircileri görmiyecekainiz. 'Gözlerini· 

zin önünde içinden küçük bir ırmak ge
çen bir bahçe, yetil ağaçlarile sak.n bir 

tabiat manzarası canlanmalıdır. Söyle· 
dikl~rinui hiuetmeye, tıpkı kendi ba
tınızdan geçmiş gibi anlatmaya çalıtı • 
D!Z. 

tı.. ı •ş re-

mütehassısı 

1 bertıe 
nuşma 

, ..... ı.ıc o;•~•·•ıen okuıunun kıymet· 

li dırektörü Bay R-;u. L1 n odasında, 

' l.ı ıs., iç:n. tiya.ro mektebimiz ve u
r wniyetle tür'< tiyatl'osu hakkında 

~u .. ün:e ve in ..ı"lar nı izah elmeıuni 

rica ettiğiır:ı B. Eibert, ricamızı bü. 
yük bir ne ?ket e kabul edecek bı.:e 

Şt' ,ı .. ,., coöy1edi : 

H ı .. 1iırıt?.'İnı ·~in gi•.•!erd;_~i 

. ··;·· .. ek n' 1' ·ı 
-- Tiya.ro mektc1 iniı-in kur~lu

şuna l:üçük bir hizmette bulunmak ve 
bu vesile ile güzel memleketinizi tanı
mak huau unda bana verilmiı olan fır
sattan ve Tiirk\yedeki k'!la ikametim· 
den pek memnun olduğumu kaydetmek 
isterim. 

Tiyatro rrıe'·tebi çal ş-rıalar n..ı. .. az 

------------ --

ıale.IJt>lerine derı veriı-lcen 

Profesörün almanca verdiği izah1.t 
rı arkadaşımız Sabahattin ~li. çocukla· 
ra büyük bir kolaylıkla derhal tercüme 
ediyor ve gençler., bu enternasyonal &a

lahiyetin çok kıymetli ;htar ve tavsiyc
lerioden bir tekini kaçırn." nak içın ... 
kuli\giyle dinliyorlar. 

B urada denılerinden çogu hop git 
meyen mel<teblerin sıkıcı hav .. ıu 

nı ve alakasızbgını arama) ınız. Prote 
sörler yarınki tiirk tiyatrosu lUn aktör
lerine bir arkadaş ve akran muamelesı 

yapıyorlar, her biriyle ayu ayr. mefiul 
oluyorlar, ve mektebte bir aamimiyec 
havası teneffü; ,.diliyor. 

Dersler bitince talebe ve muallim, 
bütün yüzlerde Clkunan nefC, görülen 
itin her iki taraf için de angarye telak· 
ki edilmediğini, ve berkesin halinden 
memnun olduğun11 anlatıyor. 

!lu kıymetli kültür yuvuını terke· 
derken, türk tiyatrosunun, mütehauıı 

ellerde ne sağlam bir temel üzerine ku· 
rulmut olduğunu görmekten doğan bir 
'"inç bu yuıları yazarken de içimb-
dedıı. Y. N. 

zamanda varılmıı olan netice ümidimin 
fevkinde çıknuıtır. Tiyatro mektebi
nin talebeleriyle ilk kartılqmada edin· 
mit olduğum intibam pek de iyi olma· 
dığını gizlemeyeceğim. Fakat bu genç· 

lerin mahdud bir zaman çerçevesi için
de gösterdikleri inkipf, görgüsüzlük. 

leri altında çok kuvvetli bir iıtidad sak• 
lı olduğunu isbat etmiıtir. Tiyatro da
vasının memleketini-.in büyük makam. 
ları taraf ndan alaka ile takib edilmek
te bulunduğunu ve kıymetli Başv. k· •i· 
niz lsmet İn:Snü"nün bu sahadaki r:atış
malara hususi bir ehemiyet verdlğıni 
görmek beni çok sevil'dirdi. 

Türk gençlerinde tiyatro utldadı 
Elimizdeki küçük miktardaki talebe

nin az zamanda göstermit olduktan in

kişafa bakarak, türiderin tiyatroya çok 

müstaid bir millet olduğuna ve bu mes

legin memleketinizde istikbah pı.rlak 
bulunduğuna kanaat getirdım. Talebe-

lerimizin karakterleıinden de pek mem· 

nunum. Mesleki ciddiye alıyorlar. ismet 

İnönü, türk tiyatroıu için yetıfec::ek 

gençlerden kuvvetli bir karakter istedi. 

gini bilhassa tebarüz ettirmitti. Genç. 
)erin bu temenniyi tahakkuk ettirecek 
surette kuvvetli bir seciyeye sahih ola

rak yetişeceklerinden hiç fUphe etmiyo

rum. 
Bu çocuklar, devletin Üzerlerine .ih. 

timamla titrediği ilk aktbrler olacakları 

için büyük bir mesuliyet yiıklenmifler• 
jir. 

llk diışünülecek şey, memlekette ti· 
yatroya istidadı olan kimselerin mey• 
dana çıkarılmasıdır. Bu husuıta Avru• 
padakinden başka bir vaziyet karşıs n• 
da bulu'nuyoruz. Çiınkü, burada tiyatro 
anlayışı Avrupadaki kadar halk arasına 
yayılmamıştır. Tiyatronun eglenceden 
başl<a bir şey oldugu ve bir memleketin 
kültür hayatının en mühim unsurların· 
dan birini teşkil ettigi telakkisi halkı 
daha yeni aşılanacaktır. 

Tiyatronun rlw.ıııiyeıi 
Garb aleminde, dramatik edebiyat. 

tiyatro ve opera hep birlikte bir me~ 
leket kültürünün t~mellerı arasındadır· 
ve her memleket büyük temaıa muhar• 
rirlerini. biiyük opera bestek!r?arını 

yüksek kültürünün mümesilleri diye i
leri süre::. 

Türkiyenin bugünkü gayeıi. tUrk 
milletini, bu kültür sahasında ela A.
rupayla yarıtacak bir seviyeye çılı:at
maktır. Burada kısa zamanda ediııdJ.. 
ğim intibalara göre, memleketinisdc.. 

kültür hareketleri büyük bir ih~ 
taltib edilmektedir. Hük6metin bu ır 
le bu derece yakından metgul oldui1' 
Türkiyede tiyatronun tahmin edUdiiü' 

- Arkası 9. uncu say/•4• -


