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Vatan ve hürriyet 
İttihat ve terakki 

--

.Ya :ıan: Hüsrev Sami Kızıldoğan 
Kars Saylavı 

Türk Tarih Kurumu A&-1 
baıkanı Prof. Bayan Afet'e 

Tür.ti Tarih Kurumunun 1 nisan 937 
tarihli ikinci sayılı Belltcn'inde (Ata
tilrk'ü dinler.ken) başlığı altında yaz
dığınız kıymetli ve samimi yazıyı o
kudum. Harbiye mektebinden Erkanı
harb yüzbaşısı olarak çıkan Mustafa 
Kemal'in ~am'daki menfasında geçen 
askeri bir macerayı anlattıktan sonra 
kısaca (Vatan ve Hürriyet) cemiyeti
nin Atatürk tarafından nerede ve na
ııl kurulduğunu hikaye ediyorsunuz. 

Bu yazılar şimdiye kadar meçhul 
kalan tarihi bir hakikati aydınlattı. 

Bu itibarla Türk Tarihine yeni bir ha
a:ine kazandırdığınızdan dolayı sizi 
pndan tebrik ederim. 

Bir gün Mustafa Kemal Selanik 
rıhtımına yanaşan bir vapurdan çıktı. 
Derin mavi gözlerinin içinde ihtilalin 
şimşekleri çakıyordu. Rıhtımda kendi
sini bekleyen Tevfik'in ellerini hara
retle sıktı. Kendisinin olan bu güzel 
memlekete ayak basar basmaz duydu
ğu tatlı heyecan içinde yolculuğunun 
bütün zahmetlerini, meşakkatlerini u
nutmuştu. İskeleden, yıllarca çocuk
luğunun aziz ve ate§li hatırlarını ta
şıyan sokaklardan geçerek evine doğru 
gitti. O gün çok sevdiği annesinin şef
kat ve hasretle tutuşan huzurunda ay-

Polonya umumi ordu mülettiıi mareıal Smi.di Ridz'in Pariai 
ziyareti unaıntla lran•ız milli müdafaa bakanı Üe beraber 

alınmq bir reami 

(Sonu 8. inci sayfada) [Litvan}ra hadiselerine dair gelen haberlerimiz 8. inci sayfamızdadır.] 

Yazınızın sonunda "Evrensel ve ta
J>ihiğ i~i. 1908 inktl!bının esasını Sam'· 
"cı AJ~. ;ıırAuın•nrnm evımt at~~ 

ERANKô DİYOR-K · Bonelon~ saatte 
ıımdır" cümlesiyle bitiriyorsunuz. 

Mustafa Kemal'in bu büyük eserini 
memlekete nasıl yaydığını ve 1908 in
kılabına ne ıuretlc müessir olduğunu 
her safhasında yaşamış bir adam sıfa
#yle ben de söyliyeceğim. Bayan A
fet, bu mesut fırsatı bana verdiğiniz
den dolayı size teşekkür ederim. 
Şam'da Dr. Mustafa'nın evinde A

utark'ün kurduğu "Vatan ve Hürri
yet" cemiyeti o havalide intişara baş
lamıştı. Artcak bu büyük eseri bütün 
memlekete yaymak, teşkilatlandırmak 
lizmıdı. Artık onun muazzam deha 
kuvveti, tqacak yeni sahalar arıyordu. 
Sultanın zulüm ve istibdadına karşı 

ıncmleket ve milleti kurtarmak zama
nının geldiiğne katiyetle inanmıştı. 
Bu inanış, bu ateşin ülkü, bütün mev
J:Udiyetini sarmıştı. 
Şam ve Suriye onun dilşandüğü ge

niş ihtilat ve inkılap hareketlerine üs
ıillhareke olamazdı. Kendisine en mü
ıaid muhit, yabancı unsurların iftirak 
turişleri içinde kaynaşan (Makedon
ya) idi. Hem de orada mekteb haya
tındanberi sevdiği, itimad ettiği yüz
lerce fedakar zabit arkadaşları da var
dı. Bunlar şurişçi unsurlarla Make
donyanın yefil ve zengin ovalarında, 
ormanlı ve karlı dağlarında maksadsız 
çarpışıyorlardı. Orada ya.kın tehlikeyi 
anlamış olan Türk kütlesi daha uya
nık, daha olgun idi. Hemen kararını 
verdi: Makedonya'ya geçmek ... 

Fakat Mustafa Kemal Şam' da hür ve 
ıerbest değildi. Oraya s!lrülmüş, her 
dakika nezaret ve tece5süs altında bu
lunuyordu. Bu Ş:artlar içinde büyük e
melini nasıl tahakkuk ettirecekti? İş
te bu kördüğümü çözmek lazımdı. 

Mustafa Kemal için hayetta müşkil 
ve gayri mümkün yoktur. Bir kere ka
rar verdikten sonra o şey mutlaka ve 
behemehal olmalıdır ve olur. 

Zaferden sonra 
yabancılara 

bir kar11 toprak 
• • 

venmyeceğiz 
Aragon cephesi, 19 (A.A.) - Havas ajansının muha

birini umumi karargahın merkezinde kabul eden başku
mandan Franko, aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Zaferi tam olarak kazandıktan sonra hiç bir top

rak parçasının herhangi bir 
yabancı devlet lehinde İs
panyadan ayrılmıyacağını ale
nen beyan ederim. Akdeniz 
muvazenesını değiştirmeği 

hiç bir zaman aklımızdan ge
çirmedik. Daha Eden'in isti
fasından önce Akdeniz politi
kasının ahenkleştirilmesi hu
susunda ısrar etmiştim. 

Bu denizin sahilinde bulu
nan bütün milletlerin sulh 
içinde yaşamaları tazımgeldi
ğine samimiyetle kaniim. Ga
yem büyük ve herkesin hür
met ettiği bir İspanya vücu
da getirmektir. İspanyanın 
komünizmin garbi Avrupada 
yerleşmesine engel olmakla 
dünyaya ve medeniyete bü-

12 defa 
bombalandı 

Fransız Vis konsülü öldü 

1300 ölü, 2000 yarah var f 
Baraelon, 19 (A.A.) - Yirmi dört saat içinde şehir on 

iki kere bombardunan edilmiştir. 650 kişi ölmüş ve 1100 
kifi yaralanmıştrr. Enkazın kaldırılması işine bilhassa 
Katalonya meydanı civarında durmadan devam edilmek

tedir. Cumhuriyet avcı tayya
relerinin dün tekrar görüıune
si halka emniyet vermiştir. 

Brezilyanın eski sefiri dün 
bir bomba parçasile yaralan
mıştır. 

Dün bir havai bombardıman 
esnasında lokantada bulunan 
fransız vis konsolosuna bir 
bomba parçası isbaet ederek ö
lümüne sebebiyet vermiştir. 

Barselon, 19 (A.A.) - İs
panyol haber alma ajansının 
verdiği malCimata göre, gece 
yarısına kadar enkaz arasın

dan çıkarılan bombardıman 

kurbanlarının adedi 1300 dür. 
Bundan başka 2000 de yaralı 
vardır. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Ame
rikan matbuatı Barselon'un 
Frankocular tarafından hava 
bombardımanına tutulmasının 

amerikan halkı nezdincle u
yandırdığı nefret hislerine 
terceman olmaktadır. 

Nevyork Taymis diyor ki: 

yük bir hizmet ettiğini iddia 
edebilirim. İngiltere ve Fran
aanın arzularımıza karşı bü
yük bir anlayış gÖ6terecekle
rinden ve bizimle pek samimi 
bir şekilde işbirliği edecekle
rinden eminim. Esasen İngil

tere ile böyle bir işbirliği 
başlamıştır. 

Franko, bundan sonra ken-
di saflarında hizmet eden ya-

Hükümet~i aakerler Baraelonda ~ocuklara 
ekmek dağıtıyorlar 

"Ba1"6elonalılara kar,I asi 
tayyareciler tarafından yapı

lan cinayet İspanya iç harbı
nın bir ayıbıdır. Bu kıtallerin 

Makedonya'ya geçmek için izin al
mak veya mazeret dermeyan etmek za
ruri bir mecburiyetti. Fakat Mustafa 
Ke.mal'e kim ve ne cesaretle izin vere
bilirdi? En meşru mazeretleri bile ka
bul edilemzdi. Bu vaziyet karşısında 
Mustafa Kemal kendisine has olan ka
rarını verdi: İzin almadan gitmek. Bu 
hareket firar etmek demekti. Ruhu
nun bu ilk isyan ateşiyle Akdeniz kı
yısına indi. Oradan ilk vapurla Akde
nizin dalgalı enginlerine açıldı. 

bancı muhariblerin geçen seneki ra
kamlara nisbetle yüzde yirmi beş a
zaldığını söylemi' ve yakında İspan
yaya yeniden yabancı kıtaları gönde
rileceği hakkında yapılan "aptalca if
tiraları,, kati surette tekzib etmiş ve 
demiştir ki: 

_____________ 
9 9 

_ - ı asked hiç bir hedefi yoktur. Yapılan 
•waaaaans MLL49D mu şey insaniyete karşı, çocuklara ve has-

Mustafa Kemal'in Yunanistandan 
yazdığı bir telgraf arkadaşları arasın
da hemen şayi olmuştu. Bu telgraf 
kendi smrf arlcadaşlarından Erkanı
harb yüzbaşısı Selanik'li Ahmet Tev
fik'e [1] hitaben yazılmıştr. 

UJ Ahmet Tevfik Hurriyetin ilanından ev
vel ölmilıtür. Cemirctia •ki n luJ'· 
metli u11mdaa idi. 

"- Düşmanlarımızı ezmek için biz
de lüzumundan fazla adam vardır. 

Aragon cephesindeki muzafferiyet 
hakkında Franko şöyle demiştir ı 

"- Bu zafer, askeri, sınai ve iktr
sadi kuvvetimizi mühim surette arttı
ran, İspanyanın şimalindeki muvaffa. 
kiyetünlzin mantıki bir no.tictakiiı .. 

B 
talara karşı bir harptan ba,ka bir şey 

ug Ün değildir.,, 

5. inci sayfada Çekoslovak
ya bir taarruza uğrarsa orta 
Avrupa'mn ve devletlerin 
vaziyeti~e dair bir yazıyı, 7. 
inci sayfamızda da alman as
kerlerinin Avusturya 'yı iş· 
gallerine dair son gelen ori
jinal resimleri ı>uiacaksnuz. 

Madrid sokaklarının 
feci hali 

Madrid, 19 (A.A.) - Madrid'in so
kakları, aonteşrin 1936 da d~n hü
kümet merkezinin kapılarına yakıa,tı
ğı zaman gösterdiği feci manzarayı ar
zetmektedir. Hoparlörlerle mfü::ehhez 
birçıok kamyonlar sokaklarda dolaşa
rak halkı cesaret göstermeğe çağır
maktadır. liatibler her tarafta halka 

(Sonu 8. inci say_lada). 

Antakyanın güzel bir görünüşü 

Hatay seçimi içın 

Kat'i nizamname 
dün kabul edildi 

-Seçimler-
Her halde 15 temmuzda bitmi~ olacak • 
Cenevre, 19 (A.A.) - Milletler Cemiyeti Sekreterliği

nin neşrettiği bir tebliğde ezcümle deniliyor kl : 
İskenderun ve Antakya Sancağında ilk seçim nizamna

mesini tetkike memur l\lilletlcr Cemyeti konseyi komitesi, 
işlerini hitinniştir. 31- kanunuıoanide konsey tarafından 
kabul edilen karar sureti mucibince, İsveç delegesi, ittifak
la kabul oJunan kati nizamname.)i, f ransı.z hükümetine bil
dfr:mek flzere, Mflletler Cemfyetf ltonBeyi ref Jne tevdi ede
cektir. Komite, seçimin herhalde önümüzdeki 15 - temmuz 
da bitmiş o)masmı teshit eylemiştir. 

İNGİLİZ İT AL YAN GÖRÜSMELERI 

İşin esasına girişildi, 
iki taraf ta neticeden 

nikbin görünüyor 
Roma, 19 (A.A.) - Dıt itler Bakanı Kont Ciano ile lngilter. 

nin Roma büyük elçisi yeniden bir saatten fazla ~üren bir gÖl'Üf
mede bulunmuttur. lngiliz • İtalyan görütmeleri etrafında muba,. 
faza edilen kati sükUta rağmen iptidai safhanın aıılmıı olduja 
ve meselenin eaaaına giritildiği sanılmaktadır. 

Gerek İtalya resmi mah,filleri, ge-, 
rek ingiliz elçilik mahafili yapılmak-
ta olan görüşmelerin muvaffakıyetle Fıkra 
neticeleneceği hususunda nikbin gö
züküyorlar. Nasihat 

l' eni İngiliz - İtalyan ticaret 
anla§ması 

Londra, 19 (A.A.) - Yeni italyan
Sonu 8. inci sayfada) 

K.onı Cianc 

Osmanlı imparatorluğu berhan~ 
bir taarruz tehlikesine uğradığı U• 

man, kahvelerde ve gazetelerde Jcomı• 
şulurdu: 

- lngiltere bırakır mı, dersinis!. 
Yahud, Almanyanın razı olacağım 
zanneder misiniz? 

imparatorluğun toprak bütün/Qğl 
ve istik.lali evvela tanrıya, sonra dı 
Düveli-muazzama'ya emanetti. Eald 
cedlerin yedi düvere meydan oku.mık 
pervasızlığı yerine, kendinden gayri 
herkese güvenmek tevekkülü kaim ol· 
muştu. 1912 harbında, büyük devletlttr 
istatükonun muhafaza edileceğini söy• 
ledikleri vakit, imparatorluk, buruıa. 
"ne alımrsa geri verileceği" değil, lı
kat "ne alırsa geri vereceği,, man§sını 
olduğunu Meri<; boylarında anlayabil· 
di. 

Ve Piyer Loti'nin mensur şiirlerin
den başka da imdadına gelen olmadı. 
Nasıl ki bugün dahi kazaya uğrayao
lar için kara mürekkep deniz gibi a.tr
yor: fakat kimse kırmızı kanından bir 
damla vermeği düşünmüyor. 

Senelerden beri osmanlr imparator
luğunun hülyası ile avunup giden Mil
letler cemiyeti A vrupası, şimdi, teca
vüzü. menetmek tedbirleri ifl§s edin
ce, sulhun, mukavemet/erin önilne 
geçmekle müdafaa olunduğunu görQ. 
yor. Bereket temin a t yerine Da• 

sihat veriyorlar. Ya ıonu da ver~a
lerl • Fatay 
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DÜŞÜNÜŞLER ~· . . Anadolunun 

kazı yerleri 
Karadenizde ıiddetli 

bir f ırhna baıladı 
Hayat pahalılığı için 

300 aile arasında 
bir anket yapıhyor 

._ •...............................•.......................•.............•..• _.: 

On sene sonra 
Harf inkılabımızm onuncu yıldönümü önümüzdeki ilkteşrinde layik 

olduğu ehemiyctle kutlanacaktır. Kültür Bakanlığımızın bu teşebbüsü
nü çok yerinde bir karar olarak alkış.Jamalıyız. Hakikaten, bugün, ara
dan on yıl geçtikten sonra, harf inkılabının, genç Türkiyeni nsayısız in
kılapları içinde en büyükl'erinden biri olduğunu daha iyi takdir edecek 
vaziyette bulunuyoruz. 

l 928 sonunu hatırlayınız: ne kadar kararsızlık, ne kadar telaş, ku
laktan kulağa fıslanan ne bedbince kanaatleri Bu darbeden sonra, kül
türümüzün, belini doğrulması için asırlar beklemek icap edeceğini söy
nyenlere en münevverler arasında bile rastlamak mümkündü. 

Bugün, aradan yalnız on sene geçmiştir. Bir milletin hayatında göz 
açıp kapayıncaya kadar süren bir müddetl Şimdi en bedbin ruhlular için 
bile artık bir harf meselesi mevcud değildir. 

Sarsıntı elbette ki hissedilmiş - asırlık bir binanın hiç sarsıntısız yı
kılması mümkün müdür I - fakat en nikbinlerin bile ümidlerini aşan bir 
kısahkta olmuştur. On sene zarfında memleketimizde neşriyat, yalnız 
arap harfleri devrinin seviyesini bulmakla kalmamış, bunu birkaç misli 
aşmıştır da. Türk kültürünün, kuvvetli bir rönesans devrinin ilk yılları· 
nı yaşamakta olduğunu gösteren deliller karşısında bulunuyoruz. Oku
ma alakası süratle inkişaf ederken, okuma bilenlerin mikdarı da hayret 
verecek bir hızm yükselmektedir. İnkılap hükümeti, analfabetizmi en 
kısa zamanda tasfiye etmek kati kararını, bugün, ancak harf inkılabı
mızdan aldığı kuvvet ve cesaretle vermiştir. Bu ideal, eski harflerimizin 
devam ettiği müddetçe, ancak platonik bir hayal olarak kalmaya mah
kumdu. -

Harf inkılabımızm onuncu yılını kutlayacağımız mesud tarihin, türk 
kültürü için, daha kuvvetli bir inkişaf ve himaye devrinin başlangıcı ol
masını temenni edelim. - YAŞAR NABi 

Her sene 3.000 
eğitmen 

Kültür Bakanlığı, köy eğitmenleri 
yetiştirilmesi işine bu yıl büyük ehe
miyet vermektedir. Şimdiye kadar 
mektebsiz kalmış köylerimizi bir an 
önce kurtarmak maksadiyle 1500 eğit
men daha yetiştirilecek ve bu suret
le eğitmenli köy mektebleri sayısı i
kinciteşrin ayı başında 2000 i geçmiş 
olacaktır. Bakanlık, nüfusları dört 
ylizden az olan köylerimizin sayısı 
32.000 bulunduğundan, bu köyleri on 
yıl içinde mektebe kavuşturmağa ve 
her yıl 3000 eğitmen yetiştirmeğe ka
rar vermiştir. Bu kararın tatbiki ve 
lüzumlu tedbirlerin alınması için ö
nilmüzdeki yıldan itibaren büdceye lü 
zumlu tahsisat konulmağa başlana

caktır. Bundan başka Bakanlık, 
eğitmenlerin çah~tıkları köylerin 
mekteb binaları inşaatının yetiştirile
bilmesini temin için her köyün mali 
vaziyetlerine göre köylere yardım e
decektir. Bakanlık bu suretle bu yıl 
içinde 500 yeni köy mektebi binası 
meydana getirecektir. 

Tüberkuloz mücadelesi 
Ziraat Bakanlığı, bu yıl İstanbul, 

Bursa, İzmir ve Ankara vilayetlerinde 
tüberkuloz mücadelesi yapılacaktır. Bu 
mücadelede 15.000 hayvan elden geçi· 
rilecektir. Bundan başka ilk defa ol
mak üzere memleketimizde Distama -
toz mücadelesi yapılacaktır. Bakanlık 
mücadele mıntakalarını yakında tesbit 
edecektir. 

Limanların mefruşatı 

Merinos yetiştirme 
bölgeleri 

Ziraat Bakanlığı, Bursa, Bandırma, 
Manyas mıntakalarında da merinos ye
tiştirme bölgeleri açacak ve böylelik -
le merinos yetiştirme sahasını genişle
tecektir. Bu mıntakalardaki yerli ko
yunlar suni tohumlama yoluyla meri -
nosa tahvil edilecek ve tohumlanan sü
rülerin kontrolu için de 40 tohumlama 
istasyonu kurulacaktır. Bakanlık, bu 
tertibatla önilmüzdeki yaz içinde 
150.000 yerli koyunu merinosa aşıla -
mak kararındadır. Bakanlık, merinos 
yetiştirme mıntakalarında mikrobik ve 
parazitli koyun hastalıklariyle müca -
dele edecek ve bu mıntakalar koyunları 
hususi banyolardan geçirilecektir. 

Ziraat Bakanlığı halkın merinosa 
karşı allikasıru fazlala§tırmak üzere bu 
yıl merinos yetiştirme çiftliğindeki da-
mızlık koyun mevcudunu köylüye tev
zi etmek üzere arttırmağa karaı:: ver -
miştir. 

Muallim kadrolarında 
Yüksek muallim ve Gazi Terbiye 

Enstitüsünden ve bu yıl enstitüde a
çılacak kurstan, musiki muallim oku
lundan, Ankara kız ertik muallim o
kulundan, Avrupadaki mUesseseler. 
deri mezun olacak muallimlerle, üni
versitede açılacak yar öğ~tmenlik 
imtihanlarında muvaffak olan mual
limler birleştirebilmek ve yeniden a
çılacak şubelerden dolayı mekteble -
rin muallim kadrolarını tamamlaya
bilmek için Kültür bakanlığı 1937 yı
lında mevkuf tutulan kadrolardan bir 
kısmını geri almağa karar vermiştir. 

Bir ııalhand mektebi 
Ziraat Bakanlığı, nalband kanunu 

mucibince, ihtisas sahibi nalband ye -
tiştirmek üzere bir nalband mektebi a
çacaktır. 

Fon der Osten enteresan 
bir konferans verdi 

Giresun, 19 (A. A.) - Şiddetle e
sen yıldız karayel rüzgarlarından dün 
akşamdan beri Karadenizde büyük bir 
fırtına başlamış, seyir halinde bulu
nan ufak, büyük bütün deniz vasıtala
rı Vona ve Polathane limanlarına sı
ğınmışlardır. Büyük dalgalar sahilleri 
mütemadiyen dövmektedir. Fırtına 
karada da tesirini göstermiş. bazı evle
rin kiremidleri uçmuş, bazı ağaçlar 
yıkılmıı ve bu sabah fındık büyüklü -
ğünde dolu yağmıştır. Fırtına devam 
ediyor. 

Dün saat 17.30 da halkevinde Tarih, 
dil ve coğrafya fakültesi arkeoloji 
profesörü Fon der Osten projeksiyon
la (Eski Anadolu hafriyat yerleri) 
mevzulu bir konferans vermiştir. De
ğerli profeörün konferansı büy:.ik bir 
kalabalık ve gençlik tarafından zevk
le dinlenmiştir. Konferansı ehemiyeti 
dolayısiyle aşağıya alıyoruz: 

",!.ürk~yenin işgal ettiği coğrafi sa
ha ıtıbarıyle;; bulundurduğu ve birçok 
medeniyetlere aid olan eski eserlerin 
sayısı çoktur. 

1350 metrelik bir 
tünel dün açıldı 

Anket için seçilen aile tipi aylıl< 
kazancı 70 lirayı geçmiyenlerdir 

teb talebesinden faydalanılacaktır. 
Merkezde bu anket işini İktisad 

Vekaletinin konjlinktür servisi takib 
etmektedir. B. Şefik Bilkur'un şefıi ol
duğu ve bir yabancı profesörünün de 
iştirakile kuvvetlendirilmiş olan ser
vis; son zamanlarda bu anketle uğraş.
maktadır. 

· Türkiyenin dünya coğrafyasındaki 
yeri hatırda tutulacak olursa bu zen
gin eski medeniyet eaerlerinin kıymet 
ev ehemiyeti kendiliğinden meydana 
çıkar. Kültürlerin seyrini hatırlatan 
medeniyet tabakatmdan bunların izle
rini okumak kolaylıkla mümkündür. 
Fakat ışığa çıkarılan eski eserlerin sa
yısı zeminin sinesinde gizlenmiş ka
lan kısmının yanında pek küçük bir e
hemiyet teşkil eder. Bu çevredeki eski 
eserleri toplu olarak tetkik ederken, 
bunları bir üçlü tasnife tabi tutmamız 
doğru olur: 

Erzincan, 19 (A.A.) - Sıvas - Erzu
rum demiryolu üzerinde Divriği ile 
Kemah arasında 15 inci kısımdaki 

1350 metre uzunluğundaki tünel dün 
gece açılmıştır. 

Hayat pahalıhğiyle mücadelede 
1bir fikir verebilecek rakamlar elde et
mek ve dolayısiyle bayat endeksleri 
vücuda getirmek için aileler arasın
da anket açmak usulüne baş vurul
muştur .. 1lk anket, en kalabalık şehir 
olması itibariyle 1stanbulda 300 aile 
arasında açılmıştır. 1stanbuldan ah -
nacak neticeye göre ankete Türkiye
nin Ankara, İzmir, Adana gibi diğer 
bazı kalabalık şehirlerinde de devam 
edilecek ve bütün bunlardan alman 
netice bir mütehassıs komisyon tara
fından tasnif edilecektir. 
İstanbulda ankete iştirak , edecek 

ailelerin büyük kısmını devlet sana
yii ve küçük sanayidt çalışan işçiler 
ve küçük memurlar teşkil etmektedir. 
Umumiyetle, seçilen aile tipinde göz 
önünde bulundurulan nokta aile ka
zancının ayda 70 liradan aşağı olma
sıdır. Bugünkü hayat pahalılığından 
en çok sıkıntı çeken aile tipi kazan
cı bu seviyeden aşağı olanlardan i
baret bulunduğuna göre hükümet ilk 

Servis diğer taraftan da aynı mev. 
zu üzerinde diğer mühim bir anketin 
neticeleri üzerinde çalışıyor. Bir bu
çuk sene önce yüksek ziraat enstitüsü 
talebelerinden bir kafile Anadoluyu 
dolaprak 380 köylü ailesi üzerinde e
tüdler yapmıgtı. Bu suretle bir taraf. 
tan §C'hirli iJçinin ı bir taraftan da köy
lünün geçinme endekslerinin tesbititY 
esaslı surette başlanmış olmaktadır. 

1- Her şeyden evel insan için ev olan 
tesisler: (höyükler), 

2- Müdafaa makaadiyle yapılmıı 
müstahkem mevkiler (kaleler ve hi
sarlar), 

3- Teker teker serpilmiş abideler, 
Birinci z!imre eaki eserler tali bir 

tasnife tabi tutmak gerektir: 
A - Uzvi yani tabıi hayat şartlarına 

cevap verir tarzda vücud bul.mu§ or
ganik tesisler. 

B • Cebri olarak, muayyen hadiaele
rin tazyiki ile viicud bulmuf organil 
olmayan tıcsialer. 

Bu tesislerin tarihçcaini yapan ha
tip şekil bakımından ,c>yle bir tasnif 
yapmıştır: 

1- Höyükler, 2- Kaleler. 3- Hisarlar 
(bir nevi politik ve idari mak~rlar). 4-
Binefaihi harabeler. 5- Umumi olarak 
kaya ve kaya dibi abideleri. 6- Tomü
lüsler. 7- Münferid serpilmiş eski e
serler.,, 

Profesör tasniflerini izah ettikten 
ve her bir meacleye aid olan reaimleri 
gösterdilcten sonra Anado1uôalii me
deniyetlerin prehistorik devirlerden 
historik devirlere kadar, bir devamlı
lık fikrine tabi olarak do&mu9, yap
mış, inkişaf etmiş ve kıymetli izler bı
rakarak göçmüş olduğunu anlattı. Ve 
sonunda hükümetinin ve ilim müene
selerimizin bu sahada.ki kıymetli ça
lı~alarının çok daha verimli bir kıy· 
met edinebilmesi hususunda, vatan
da~larımızın her birinin bu bafarıda 
~refli bir hissesinin bulunmasını te
menni ile kıymetli konferansını •,ağı
da.ki ıu veciz .-e canlı cümlelerle bi
tirmiştir: 

Devlet hasınıevinin iş sistemi 
Kültür Bakanlığı, devlet basımevi

nin bir kısım teşkilatının birçok mües
seselerde olduğu gibi iki posta halinde 
çalıştmlması suretiyle daha verimli bir 
mesai elde edilmesine karar vermiştir. 
Bu hususun temini için Devlet basıme
vi para sermayesi çoğaltılacaktır. 

Küçiik sanatları teşvik 
Ekonomi Bakanlığı, bu yıl küçük sa

natlar için model ve desenler hazırlattı
racak ve küçük sanatları teşvik maksa
diyle bu de.senleri ve modelleri basıp 
çoğaltarak ayrıca küçük sanatlar üze -
rinde lüzumlu neıriyat yaptıracaktır 

Bir ç"eşid elbise 
Ekonomi Bakanlığı, kömür havzası 

ve diğer emaneten idare edilmekte o
lan madenlerde çalışan kolcu ve bade -
melerin bir çeşid elbise giymelerini ka
rarlaştırmıştır Bu karar hazirandan 
sonra tatbik olunacaktır. 

Dördüncü umumi miif ettişlik 
sıhat müşavirliği 

Dördüncü umumi müfettişlik sıhi 
aıüpvir ınuavini Doktor Halid Barba-

ros Niğde sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü olmuştur. 

Damızlığa yaramıyan 

hayvanlar 
Ziraat Bakanlığı, Trakya, Çifteler, 

Garbi Anadolu ve cenub vilayetlerimiz 
ıruntakalarında damızlığa yaraıruyan 

hayvanlan enetmeğe karar vermiştir. 
Bu karar, hayvan neslimizin ıslahında 
büyük bi rehcmiyet göstermektedir, 

ÇAGRI 
X Arzuhal encümeni pazartesi günü 

saat 10 da toplanacaktır. 

* Dahiliye Encümeni 21. 3. 1938 pa
zarteıi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Hukuk ilmini yayma 
kurumunda 

adımda bu aileleri sıkıntıdan kurtar-

mağa karar vermiştir. Hesablarda ai- Kanun ve lef slrlne 
lelerin vasati olarak dört - beş nüfus-
lu olması kabul edilmiştir. 

Anketin gayesi 
Anketin gayesi bu muhtelif ailele

dair konferans 
rin geçinme seviyesini yakından gör- B. Sabri Şakirin dünkü konferan
mek, I}eleri ve ne mikdarda istihlak sında, "kanun ve tefsiri,, mevzuu il
ettiklerini ortaya çıkarmaktır. zerinde durulmuş, kanun tefsirinin 

Bu anketlerin bir sene devam et- muhtelif usulleri ve geçirdiği istiha
tirilmesine çalışılacaktır. Karneler leler anlatılmıştır. Tefsir işinde iki 
ay nihayetinde ailelerden toplanacak metod kullanıldığı, bunlardan poıitl
ve yeni ay için başka bir karne veri- vist metodun 19 uncu asırda revaçta 
Iecektir. olduğu, 19 uncu asır sonlarına doğru 

Dolmu' karneler derhal işlenecek kritik metodun ortaya atrldığr, Alman 
ve bu suretle sene nihayeti gelmeden ya ve Fransada bu istikamette çaht
bile, bu ailelerin geçinme seviyeleri malar yapıldığı izah edildikten son .. 
hakkında bir fikir elde etmek müın- ra, bu sahada, en ileri adımı İsviçre 
kün olacaktır. medeni kanununun attığı anlatıldık

tan sonra konferansta hulasa olarak: Bir yerde hayatın pahalı olduğu, 
ancak kazanç ve masraf arasındaki şu mevzulara temas edilmiştir: 

Kanunun otoritesi onu tatbik ile muvazeneden anlatılabileceğine göre 
anket karnelerinde ehemiyetle üze- mü?1kündUr. Bu. tatbik, bir. tefsiri za. 
rinde durulan aualler bu teva.zUnU rurı kılar. Te~sır, kelime ıle olamaz, 
m y dana ç1karacaktır. Et~ fiaWlrlı.. oala ıniln~.emıs_ '1\anayı aramak la -

, l • k"l Ziiiaır. Mufci!ı ır7 IQııuh.l!:a .-
vasrtasız vergıler ve ücret erın teş ı ' tl" h k k f'k · • ld tm k en t . . me ı u u ı rını e e e e -
ettiği muhasıa!a 0 aılenın ay sonu va- yi ve adil olan hal suretini seçmeki 
ziyetini g.öste~~tir •• Baıka memle • mecburiyetindedir. Hukuki kaideler 
ket:ere göre TUr~ıyenın hayat ?311a • tabiat kanunları gibi mazide mevcu4 
lılıgı veya ucuzlugu da aynı sevıyede- kanunlar değil bilakis olması matlQb 
ki ailelerin aylık veya yıllık masraf· 1 1 • k d · t ha 
!arının mukayesesile anlaşılabilecek- o atn şey :rın an.unt.uhdurf, cdeemıyBeunun.

. ya ının nızamını ıs ı a e r. 
tir. Mücerred olarak ve yal~ız e~ya fı- için bu gayeye, nısf ete, adalete, ha. 
atlarına. b~a~~ hayat sev?_yes~. hak· kiki hukuk mefhumuna ve içtimai 
kında hır hu kum vermek müın.kun °1 • mefkCtreye uygun surette tefsir edil-
mıyacağından Türkiyeye gelen mü- l'd' . . me ı ır. 

tehassıslar e~ash bir tedkık devre~ı Birçok hukuk alimleri, gramatik: 
geçi:meden hır kanaat elde edememış tefsir ile mantıki tefsir arasında ya-
lerdır. pılmakta olan tefrikin isabetli olma-
V ni vcrisıelilcrimiz çalışıyor dığmı söylerler. Söz ve fikir bir ka-
Başka memleketlerde böyle bir an- hbta birleşmiştir. Kelimesiz bir mana 

ket vücuda getirmek büyük bir mas. ve manasız bir kelime yoktur. 
rafı göze almak demektir. Onun için, Sübjektif veya tarihi tefsir denl
bu iş birkaç senede bir yapılır. Halbu- len vazu kanunun iradesine göre tef. 
ki biıim son ekonomi anketi büyilk bir sir, birkaç noktadan mecruh ve ma
f daka 1 kl ğ k f Iiıl sayılır. Bir kanunun ihzar malze-

"- Anadoluda halen iki pini aşma
yan eski asar bulunmaktadır. Bu mik
dara bir ikinci bin de sizler katınız. 
Anadolu, en eski kültUr tecellilerinin 
befikliğini yapmıf bir kıymetli ilim 
ve nur ocağıdır. Ve killtilrlerin ıey
rindeki devam ve bağlantı fikrini diln
y~da b~ betikten daha ziyade başka hiç 
hır bcşık göetenncmektedir. Binael
aleyh aydın yolumuzu bir kat daha ay
dınlatacak olan bu mütemmim iki bin 
yeni eski eserlerin ışığa çıkmasında da 
siz vatandaıların ıerefli bir hi11eai 

e r 
1 

a a~a ı yu arr masra sız mesi ancak ilmi bir eser olxMk üzere 
olmaıı en hAr ve en ıamimi dileğim- bir şekilde başarılmaktadır. 
dir . ., İstanbuldaki üç yüz ailenin iştirak kıymeti haiz olabilir. 

Müfessir, kanunu tenkid ve takdir Bu konferansı Tarih, dil ve coğraf- ettiği anketin takibini ve doldurulması 
ya fakUlteai doçentlerinden Feridun itini üniversite iktisad fakültesinden ederek tefsir eder. Hukuki düşünce, 
Kurt duz ...ı 1 - bı"r lı"ıanla dı'lı'mı' .. e re- 1 0 ·· · 1 A k d tatbiki, ameli aklın ve takdiri bir •""' .. ::s 3 genç uzerıne a mıştır. n ara a 

Ekonomi Bakanlığı, bu yıl Bandirma 
ve Mudanya liman idareleriyle sair li • 
manlann pek köhne ve kullanılarnıya • 
cak bir hale gelen mefruşatını yenile -
meğe karar vermiştir. Diğer taraftan 
Bakanlık, merkezde bakanlığa bağlı 
dairelere mevcud bina kifayet etmedi -
ğinden yeniden bina kiralamağa karar 
vermiştir. Bazı Bakanlık daireleri kira
lanacak olan bu binalara taşınacaktır. virmi9tir. açılacak olan ankette de yüksek nıek- hükmün faaliyeti olabilir. Hatt! hu-

-------·----------------------------------------------- kuk tenkidden başka bir şey değildir 
diyenler olmuştur. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Zirai miicadelc istasyonları 

Ziraat Bakanlığı yeniden bir zirai 
mücadele enıtitilsU kurmağa karar ver
mittir. Bu enstitüde emraz ve haşerat 
laboratuvarları da kurulacaktır. 

Havalar ıı;ımyor 
Bugün Ankarada hava açık ve hafif 

rUzg~rh geçmiştir. En düşük ısı, sıfı -
rın altında bir, en yilksek ısı da 13 de
rece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda hava, Karadenizin ve orta 
Anadolunun şark taraflarında çok bu -
lutlu ve mevzii yağışh, doğu ve cenu -
bun doğu kısmında bulutlu, diğer yer -
lerde açık geçmiştir. 

Yirmi dört saat içindeki yağışların 
karemetreye bıraktıkları su mikdan 
Rizede 17, Trabzonda 14, Giresunda 
12, Orduda 10, Samsunda 9, Urfada 4, 
Kastamonu, Sivas, Siird ve Bayburd· 
da 2 kilogram, Bolu ve Sinopta cUzi 
mikdardadır. 

Yurdda en düşük ısılar da sıfırın al
tında Erzincanda 3, Sivas ve Vanda 4. 
Kayseri de s, Erzurum ve Karsta 11 
derecedir. En vükcı"k ısılar da Bahke -
sir ve Samsunda 18, Antalyada 14, 
Edirne ve Nazillide 20, Manisada 22 
derecedir 

Kubilay Esrarsız Sfen~·.tr ! 
MUfessir, bu metodla kanun mef

humlarını tevsii, tahdidi bir tef si re 
tabi tutabilir. Kanunun metin ve ma
nasına göre ondan bir hilküm çıkara
mazsa onda bir boşluk var demektir, 
bu boşluğu vazııkanun imiş gibi kı
yas ile yeni kaideler bulmak suretiy
le doldurur. Bu ameliyede hfilcim, a
dalet prensipi, nizam prensipi dene
bileq iki prensipe riayetle mükelef· 
tir. Hakim haiz oldu~u bu salahiyet· 
le ve bu ameliye ile kanunun tahrir 
yanlı~lıklarını ve kanunun umumi 
muhtevasından ve biribiriyle irtibat
larından anlaşılan mana tenakuzları
nı düzeltebilir. 

Bugün 20 mart, Menemen'de 
genç inkılab §ehidi Kubilay irin bir 
tören yapılıyor. 

Sırtında yedek yarsubay llnilor
ması taşıyan genç bir öğretmen olan 
Kubilay'rn körpe başını irticaın 
kapkara yılanları koparrp Mene
men'de bir taş parçasının üzerine 
koymuşlar, kaqısrnda bir pars için 
bile tasavvuru güç bir vahşetle gül
müşlerdi, 

Kubilay'ın şahsında memleket 
gençliği, bir daha başlarını kaldırt
mıyacağı geriye ve eskiye son kur
banım vermiş oldu. 

Uğursuz bir ur gibi koparıp at
tığımız irtica, bu çocuk Menemen
deki mezarında yattıkça bir daha 
hortlamıyacak ve - muhal ola
rak - hortlayacak olursa Büyük 
Şef'in emrinde milyonlarca Kubi
lay'ı karş1Sinda görecektir. - T. 1. 

Sunturlu bir ıcrtib vanlışı/ 

Tashih ve tertib yanlııı, gazete· 
]erimizin, henüz, yakalarını kurta
ramadıkları bir f eli.kettir. 

Matbaanın icadmdan ve bu ica
dm memleketimize gelmesinden 
önce bu türlü yanlıtları katibler 
ve hattatlar yaparlar, batta Fu
zuli olmak üzere, eski pirler de 
bunlardaA aıılaDJr1 .dururlardı. 

lstibdadda ve meırutiyetten 
sonra da yapılnuı bir takım ıurı
turlu tertib hataları vardır ki met
hurdur. 

Meaeli. rünün birinde zavallı 
komik Naıidin "yeni koştümlerile 
aahneye çıkacağını,, yazan bir 
ilan "yeni koıumlarile,, . §eklinde 
dizilmiı ve düzeltilmeden buıl· 
mıttr. 

Evelki günkü Haber gazetesin
de de "NizabMddin Nazif' in adı 
"Nizameddin Nazi,, teklinde çık
mııtı. 

- Ne olmuı? Bir tek harf düt
meltle ne çıkar? diyemezsiniz? 
Bir harf ama, ideolojilerin birbiri 
ile bu kadar çarpııtıiı bir devirde 
Nazifin Nazi olmaıı, en ufak ke
limeaile, talisizliktir. 

Vmid ı•e gözy~ı! 

Avusturya tahtının bir türlü tac 
riyemiyen genç varisi Otto, son 
anılus hadiaeainden aoınra da "Ü· 

midini kaıbetmecüiiDi. eöıleuıiu 

anneıi İmparatoriçe Zita ise habe
ri radyoda öirenir öğrenmez o-

lurmUf, hünrür hüngür ağlamıı· 
tır. 

Genç Otto'nun ümidi insana 
me,hur mıaraı hatırlatıyor : 

Ummid clhandan da büyilk, zevk iıe 
mahdudl 

Fakat siz bu delikanlınm ümidi
ne değil de tecrübeli annesinin 
göz yaılarma kıymet veriniz ! 

1' eni otobüaler / 

Bir lıtanbul a-azeteainde oraya 
getirilen yeni otobüslerden birisi
nin resmini gördüm. Daha önce de 
bizim gazetede lzmire getirtile-

• cek otobüa tiplerinden birisinin 
foto&"rafı çıkmııtı. 

Ne bunun, ne de ötekinin ba~i 
fabrika malı, ne marka olduğunu 
bilmiyonız. Bilmeğe de lüzum 
yok. Y alnı:& ucundan muhakeme, 
daYa çtkmıyacak ııeı;iden olsun
lc kafi 1 

~ir müddettır, ~reta Garbo'
nun kendinden yirmi yaı büyük 
bir amatör ile evleneceiin.i yazan 
gazeteler, dün İsveçli yıldızm be
yanatını bildirdiler. Kadıncağız 
Roytcr muhabirine: 

- Evlendiğim ve evleneceğim 
haberi yalandır! demiı. 

Belki de bu beyanatı anılus ha
berleri, Hitlerin, Musolininin nut
ku kadar ehemiyet ve merakla o
kuyanlar vardır. 

Bana kalına bu tiınal yıldızı, 
Oskar Vayld'm bir hikayeainde 
anlattığı ''esrarsız sfenkı" e ben
zemektedir; bütün esrarı, kendini 
e&rarengi:ı göstermesinden ibaret
tir. 

Yeni Rayh§tag ! 

Anıluı gerçekleıtikten aonra 
Rayhıtag da feshedildi. 10 nisan
da yeni ıeçim yapılacak • 

Bu feah kararına tabii bir aıöz
le bakmak lazımdır. MalU.m ya, 
Hitler rejiminin bir adı da "Ü
çüncü Rayh" dır. Şimdi Avuatur• 
yanın ilhakından sonra manzara 
deii,eceğine göre yeni Rayh'a, 
belki de, dördüncü Rayh denile
cektir : 

Kıyasi bir kanuni hükmü kanun
da tanzim edilmemiş olan bir unsura 
nakil ve tatbik etmekten ibarettir. 
Bunun için illette, sebebde iştirak ıa
zımdır. Her iki unsur arasında ehe
miyetli fark var ise kıyas 1 yolu ilo 
değil mefhumu muhalif yolu ile istid
lale gidilir. 

Hakim boşluğu doldururken objek
tif bir hukuk kaidesi ara."llağa mec
burdur. Akıllı ve adil bir vazııkanun 
keyfe, tesadüfe yahud hisse göre ha
reket etmiyeceği gibi hakim de objek
tif saiklardan ilham alacaktır.,, 

Yeni Rayh'a, ;r.eni 
gerekmez mi ı 

Bundan ıonra, t~fsirin nasıl yapıl• 
maıı icab ettiği, kanuni mefhumların 
hangi metodlarla tefsire tabi tutula· 
cağı, hukuki teJrihin ehemiyeti, tef· 
sir işinde yeni hukuk ilim ve cere

Ra.ybittar yanlarını takib etmenin kıymeti teba• 
rll.ı ottirilmiftir. 
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Çekoslovakya 

J\nşlus'dan sonra vaziyeti en çok 
zorla§CU\ devlet ıüphesiz Çeko&lo
vakyadır. Anşlus'dan evvel de Çe
koslovakya, Almanya, Macaristan 
ve Polonya gibi, Prag'a karıı sem
pati beslemiyen devletlerin komşu
su idi. Fakat hiç olmazsa, cenub sı
nırlarında dost bir Avusturya vardı. 
Her iki devletin istiklali ve mülki 
tamamlığı · tehlı"keye düştüğü za
manlarda Prag ve Viyana biribiriyle 

Orta Avrupada Almanyanın yeni 
bir hareketini önlemek için .. 

1 ngiliz bakanlan Çekoslovakya hükümetine ekalliyetlere 

kabul ettirmek dair olan alman isteklerini . . 
ıçın uğraşıyor 

derd1eşirdi. 
Avusturya ortadan kalktıktan 

sonrıa Çekoslovakya, ıark tarafında 
Romanya ile müşterek olan çok 
kısa bir sınır parçası müstesna ol
mak Üzere, tamamiyle Almanya, 
Polonya ve Macaristan tarafından 
ihata edilmi§, hele Alamanyanm 
kıskacı içine almmıftır. Avusturya
ya kar§ı indirilen muvaffakiyetli 
Alman darbesinden sonra da dünya 
kamoyu Çekoslovakya ile meşgul 
olmaya başlamıştır. Acaba Alman 
dar.besinin ikinci hedefi Çekoslo

FRANSIZ PARLAMENTOSUNDA 

vakya mı olacaktır? 

Harb halinde milletin 
teşkilatlandırılması 

meselesi konuıulacak 
Fıilhakika Çekoslovakyanm garb Paris, 19 (A.A.) - Parlamento salı 

kı&mını ilhak etmek Almanyanın günü harb halinde milletin te~kilat
işine çok elverir. Avusturya'mn ilha- landmlması hakkındaki kanun proje
kmdan sonra Alman hududu çok sini görüşecektir. 1922 de kongre ta
uzamı§tır. Hudud Silezya'da Opo- rafından hazırlanan ve 1927 de Penlö
va'dan başlar ve belki de bin kilo- ye'nin parlak müdahaleleri neticesin
metrelik bir kaviı yaparak Bretis- de büyük bir ekseriyetle kabul edilmiş 
Java'ya kadar uzanır. Halbuki Opo- olan bu proje, senato tarafından tadil 
va ile Bretislava arasında doğru bir edilmiş ve ondan sonra da bir kere da
hat, ancak yÜz yirmi kilometre ka- ha değiştirilmiştir. Projede silahsız 
dardır. Sonra Çekoslovak hududu müdafaa teşkilatı yapılması derpiş e
Berlin'den yüz elli, Laypzig'den sek- dilmektedir. Başvekil milli müdafaa 
sen Drezden'den kırk kilometredir. bakanı vazifesini görecek veya bu sa -
Bu hudud kısaltılacak olursa, Al- lMıiyeti başkasına verebilecek ve mil
manyanm askeri vaziyeti takviye e- 1i müdafaa daimi komitesinin muave
dilmi§ olacak ve sanayi merkezleri netile harb, deniz ve hava nezaretleri-
de tecavüzden masun kalacaktır. ni tanzim edecektir. 

Çekoslovakya iktisaden Almanya llava taarruzlarına karşı 
için pek faydalı bir memleket ola- Komitenin başkatibliği aynı za-
bilir. Esasen bu memleket eski A- manda yüksek milli müdafaa meclisi
vusturya İmparatorluğunun en zen- nin başkatibliği olacaktır. 

rilmesi ve herkese müsavat dairesinde 
muamele edilmesi prensipine sadık 
kalmıştır. 

Harb bir menfaat kaynağı olmama
lıdır. Harb vasıtalarının tedariki taz -
minat talebine hak vermiyecektir. 

40 yaşından aşağı olan mebuslar, 
tama.mile askeri mecburiyetlere riayet 
edeceklerdir. 

Tek kıımanda meselesi 
Hükümet, yüksek milli müdafaa 

meclisinin yardımile harbi sevk ve 
idare edecektir. Askeri harekatın sevk 
ve idaresi bir şefe tevdi edilecektir. 

Tek b ir kumanda heyeti meselesi
nin büyük münakaşalara yol açacağı 
anlaşılmaktadır. Projede eşhasın ve 
emlakin emniyeti, iki meclisin ve icrai 
kuvvetin Paris dışına nakli düşünül
mektedir. Eyaletlerdeki milli sefer
berlik, valinin kontrolu altında yapıla 
caktır. gin cüzü idi. Eıki Avuıturyanın Milli müdafaa bakam, memleketin 

toprak itibariyle ancak yÜzde yir- hava taarruzlarına karşı korunmasını 
misini ve nüfus bakımından da yÜz- temin edecektir. Hazerde memleketin El.-alliyet partileri dış bakanı
de yirmi beıini teılcil ettiği halde bütün zenginlikleri bir teşkilata bağ - nın izahlarda bulunmasını 
kömür ve linit madenlerinin yüzde !anacak ve harb halinde bunlardan is - istiyorlar 
ıekaen beşi, demir çelik aanayiinin tifade edilecektir. 
yu··zde yetmi-i, tuıoker aanayiinin yÜz- Faris, 19 (A.A.) - Parlamento e-
de doksan ü~ü,";ekr.til aanayiinin de Proje, kitlelerin seferber hale geti- kalliyetler delegasyonu, Meclia reisi 
yüzde yetmif beti Çekoslovakyada Heryoyu ziyaret ederek aah gilnü ya-
k:almı~tır. Çekoılovakya ziraat ba- memlekette akalliyetdedir. Çekler P~.~ası kar.ar.laşmı~ olan dıt ~litika 
knnından da zengin ve ileri bir ise, üç aaır Cermen tahakkümü al- ?oruşmelerının. gen bırakılacagın~ ~a
rnemlekettir. Senede bir buçuk mil- tında ya§adıklarından böyle . bir va- ır yapılan teblıgat etrafında goruş-

....- -- -. .....,.._.. auıpn-.ıır 19m ~ ... - "IDUtJreru•r~"rJ"'D',...l'fl~-mm 
~İ~~;;t~n .. ;art"~t:S, pek çok ~laf d«eklerdir. fil~ika bu görutm~ıe;in ~~·~ b.ir 
ve ek ancan yeti•tirir. Skoda 2 _ r...,koılovakya ~vusturya gi- tarihe bırakılmasını ııtıyccegını tcyıö 

f er P :r Y"" 1 · · B ·· · del 
silah fabrikası dünyanm en maruf bi kuvvebiz ve hazırlıksız değildir. ey ~mıştır. unun uzerı~e .. ~as~c;m 
müeueıelerinden biridir. Burno ve Çekoılovakyanın yüz seksen bin iyi dıt ı1le_r bakanını~ salı gu?u hıç degıl
Bretislava'da da ıilftlı fabrikaları talim gör.mü§, iyi techiz edilmit u· se d.ıt ışler,. ~hrı~_e, harbıye. ve hava 
vardır. Binaenaleyh Çekoılova.kya keri vardır. Hududlan tahkim edil- encüme~erının muşt~r~~ hır. toplan
bu bakandan Almanya için çok fay- miftir. tısında ızahat vermesını ıstemış ve bu 
dalı bir memlekettir. Ve bu meın- 3-Fakatüçüncübirelemanmevcut yolda bizzat dış işler bakam nezdinde 
lekeli hududlan iç.ine almakla Al- olmasa, Çekoslovakya, yetmiş bet teşebbüste bulunmuştur. 
manyanın vaziyeti çok kuvvetlene- milyonluk Almanya kartısmda uzun Dış işler bak3!1ı çarşamba günü esa
bilir. Fakat Almanya bu faydaları zaman mukavemet edemez. Bu da sen se!1atoda ızahatta .~~~unacağmı 
ileri stirmüyor. Çekoslovakyayı nü- Çekoslovakyanın müttefikleridir. söylemıt v~ perşe~e g~u. de parla
fuzu altma almak içıin ileri sürdüğü Avusturyanın çok dostu vardı. Fa- mento dış ışler encumenıne ızahat ve-
·k· beb d k ·· f"k. k ç k 1 ak receğini bildinniŞ:tir. ı ı ae var ır: at mutte r ı yo tu. e oı ov ya-

l - Çekoslovakyadaki üç buçuk nın iae Fransa ve Soiyet Rusya gibi 
milyon Alman müttefikleri vardır. Fransa, Çekos-

2 - Çekoslovakyanın Sovyet Rus- lovakya taarruza uğradığı takdirde 
ya ve Fransa ile bir ittifak akdede- yardım edeceğini, iki hafta içinde 

dört defa tekrar etmiıtir. Sovyet 
rek Doyçe Algemayne Çaytung ga- Rusya da &'eçen gün ayni teminatı 
2etesine göret ''Orta Avrupada Cer• 
menliği demir bir çember içine al- vermiıtir. Hatta Sovyet Çekoslovak 

hududlarınm bitiıik olmadığı söy-
maya teıebbüs eden Litvinof'un ve So leninc3 vyetler namına söz aöyle-
Bartu'nun,, aiyasetlerine alet ol- mcğe salahiyetli olar.ı zat: 
ttıasıdır. - Bir koridor açarız demi§tir. 

Hakikatte Çekoslovakyanın Fran- Bu koridorun da ya Romanyadan, 
aa ve Sovyetlerle akdettiii misak yahud da Polonyadan açılması la
tedafüi mahiyettedir. Fakat Alman- zım geldiğine göre, Çekoslovakyaya 
ya, Sovyet Fransız mi&akmı ve bu kartı taarruz, büyÜk bir Avrupa 
misakın mütemmimi olan Çekoslo- harbinin baılangıcı olabilir. Her teY 
'Vak - Fransız, Çekoslovak - Sovyet Almanyanın bunu göze alabilip a
•nlaımalarını, kendi aleyhine tev- lamıyacaiına bağlıdır. 
cih edilmit itilaflar mahiyetinde te- Almanya son seneler içinde bü-
lnkki etmektedir. yük muvaffakiyetler elde etmiştir: 

Görülüyor ki Çekoslovakya ile Silahlanmııtır. Haırb borçlarını red· 
Almanya arasındaki ihtilaf, çok de- detmiıtir. Sar'ı geri almıştır. Ren 
rin ve ıümullüdür. Çekoslovakya nehrini ailahlamıştır. Avusturyayı 
Alman azlığının vaziyeti hakkında ilhak etmiştir. Bütün bunları harb
Almanya ile müzakereye girmeğe siz yapmııtır. Bunlardan cesar_t a
bile razi olmamıştır. Bununla bera- larak Avrupa harbine sebeb olacak 

B. Hitlerin 
nutkunun 

akisleri 
Nutuk umumiyetle 

iyi karşılandı 
Bt·rlin'dc : 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman gaze
teleri kamilen Hitler'in nutku ile meş 
gul olmaktadır. Gazeteler bu nutkun 
büyük eh,emiyetini tebarüz ettiriyor 
ve 10 nisanda alman milletinin kati
yen Hitler politikası lehinde buluna
cağı kanaatini ızhar eyliyor. 

Lon<lra'<la: 

Lonclra, 19 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin verdiği bir habere göre, 
Çemberlayn'le dış işler bakanlığı erka· 
nı arasında görüşmelere devam edil
miş ve Avusturyarun Almanya ile bir
le§mesi üzerine hasıl olan vaziyet göz
den geçirilmiştir. İngiliz bakanları, 
Orta Avrupada Almanyanın yeni bir 
hareketine engel olmak üzere Çekos • 
lovakyaya, akalliyetlere dair olan al -
man isteklerini kabul ettirmek gayeai -
ni takib ediyorlar. 

Umumi hizmetlerde kullanılan 
almanlar 

Prağ, 19 (A.A.) - Nazırlar meclisi, 
umumi hizmetlerde kullanılan alman -
ların yüzde 22 olmasına dair bir emir
name neşretmi~tir. 

Bir muhabir Avusturyadan 
çıkarıldı 

Londra, 19 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Viyana muhabiri Gestapo 
tarafından izahat verilmeden hudud 
haricine çıkarılmıştır. 

Muhabir 13 senedenberi Avusturya· 
da bulunmakta idi. 

Eski hava kumandanı 
Berline gitti 

Bertin, 19 (A.A.) - Eski Avustur
ya hava kuvvetleri kumandanı general 
Lör hava nazırının daveti üzerine bu -
gün tayyare ile Viyanadan Berlin'e 
gelmiştir. 

V ~ hariciye memuru 
tevkif edildi 

Münib, 19 (A.A.- - Avuaturyanm 
eski Münib konsolosu Jordan ile kon -
solosluğun diğer üç memuru tevkif e • 
dilmiştir. 

.12.J,..,.;..~V.ü-ana •lPIJ,6ini 
lağvetti 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar hUkü
meti Viyanadaki orta elçiliğini liğvet
meğe karar vermittir. Yakında bu ıe -
birde bir konsolosluk ihdas olunacak -
tır. 

Amerikanın demokrat 
d·evlellere sempatisi 
Vaşington, 19 (A.A.) - Havas a

jansının muhabiri bildiriyor: Bütün 
mahfiller demokrasilere karşı sempa -
tilerini izhar etmekte ve müştereken 
enerjik bir harekette bulunulma11 için 
Londra ile Parisin görüşlerinde bir a -
henk temin edilmesini istemektedirler. 
İki memleketin karşılaştığı güçlilkler 
umumi surette takdir edilmekte ve a -
merikan ricali Avrupamn vaziyeti hak
kında fikir söylemekten kaçınmakta -
dırlar. 

Halk parlamento ve matbuat umu
mi olarak İngiltere, Fransa ve Çckos -
lovakyanın lehindedir. 

Londra ve Paris tarafından takınıla
cak tavnn Amerikadaki akisleri ame -
rikan hükümetine tutacağı yolu gös -
terecektir . 

Lübnan kabinesi 

istifa etti 
Pari"ı 19 (A.A.) - Berut-

tan bildirildiğine µöre, Liihnan 
kahincsi İ!'tifa etO:.iş ~·e parla

mento~ fevkalade bir toplantı -

her, Avrupa sulhunu alakadar eden bir adım atması, harbden evvelki Londra, 19 (A.A.) - Hitler'in nut
bir mesele olması dolayısiyle, Fran- Almanyanın hatasını t-ekrar etmek kundan bahseden İngiliz gazeteleri 
sa ve lngiltere ile bu mesele Üzerin- olur. Harbden evvel de Almanya on bu nutukta Hitler'in kullandığı lisa
de gÖrü§meğe hazır olduğunu bil- sen~ içinde silahına ve kuvvetine nın mutedil olmasından, hiç kimse a
dirmi§tir. Almanyaya gelince; ken- dayanarak bir çok siyasi zaferler leyhinde tehdidleri ihtiva eylememe
di kanından olan insanların mukad· kazanmıştı. Almanlar, Fransadan sinden ve yeni istekler de ileri sür
deratı hakkında Fransa ve lngilte- Kongo'yu aldılar. Rusyaya tevdi et- memesinden dolayı memnuniyet gös- ya ~ağırılnu~tır. 
t"enin alakasını inkar etmekte ve bu tikleri bir ültimatomla Bosna Her- termekte ise de enternasyonal bir 
iıi d~g-rudan dogr-uya Çekoslovakya .,,.g-in Avuıturyaya ı"lhakını kabul f k t ·1 t · d"l b.l k 1 _,. muva a a ı e emın e 1 e 1 ece o an yetini verdiğini yazmaktadır. 
ile halledeceğini bildirmektedir. ettirdiler. Şu zafer bu zafer derken, Avusturyanın ilhakı işinde kullandı-

Acaba Almanya Avusturya hak- karıılarındakilerin tahammül ede- ğr usulü şiddetle tenkid eylemekte- Budapeştc'de: 
kında yaptığı olup bittiyi Çekoslo- miyeceği bir te§ebbüse girittiler. Ve d" Budapeşte, 19 (A.A.) - Hitler'in 
Va.kya hakkında da tatbik edebilir bütün Avrupa karıılarına çıktı. ır. nutku Macar matbuatı üzerinde de-
tni? Hemen ıunu söyliyelim ki en- Kendilerine otuz iki aenedenberi it- Roma' da : rin bir tesir hasıl etmiştir. Bütün ga-
ternasyonal münasebetlerin bugün- tifakla bağlı bulunan İtalya bile. Roma, 19 (A.A.) - Hitler'in dün zeteler, Macaristan tarafından ittihaz 
ltü anarşisi içinde her şey mümkün Netice malumdur. Bugünkü Çekos- Brenner hududuna dokunulamıyaca- edilen hattı hareketin büyük Alman
l:Öriilmekle beraber, Almanya, bir lovakya harbden evvelki Sır.biıtana ğmr resmen beyan etmesi ve Avustur- ya tarafından takdir edilmiş olmasını 
Avrupa harbini göze almadıkça çok benzer. Büyiik harbin acı dersi ya hadiseleri esnasında İtalya tarafın- derin bir memnuniyetle kaydediyor
höyJ .. bir teşebbüse girişemez. Çe- karıısında Almanyanın ayni hatayı dan takınılan tavırdan sitayişkar bir lar. 
lcoslovakya da Avusturya gibi küçük tekrar edeceğine ihtimal verilemez. lisanla bahsetmesi buradaki makam- Prağ' da: 
bir memlekettir. Fakat Almanyanm Harbıiz olacak iıler var. Harbsiz lar tarafından memnuniyetle karşılan Prag, 19 (A.A.) - Hitlerin nut-
.4.nılus gibi bir darbeyi burada da olmıyacak ıeyler var. Almanya, mıştır. ku burada büyük bir intiba bırakmış-
lekrar edebilmesi baknnmdan vazi- şimdilik harbsiz yapılabilecek iıle- İtalyan matbuatı Hitler'in nutku- tır. Umumiyetle söylendiğine göre, 
l'et çok farklıdır. ri birer birer seçerek, onları baıar- nu tebarüz ettirmekte ve iki memle- gerginlik bu nutuktan sonra artmış 

1 - Bir defa Çekoslovakya tama- maya çalııır gibi görünüyor. k arasında esasen mevcud olan sağ- değildir. Gazeteler nutkun sulhçu 
bıiyle Alman değildir. Almanlar bu A. Ş. ESMER dostlufa bir çözülmezlik mahi- mahiyetini tebarilz ettirmektedirler. 

İngilterede 

İç ve dış 
politika 
vaziyeti 

Londra, 19 (A.A.) - İç vaziyetteki 
gerginlik hafiflemittir. Parlamento 
mahafilinden alınan bu intıba Avrupa 
vaziyetinde hafta batına nisbetle hasıl 
olan sükfinete ve siyasi mahfillere dü
§Unmek imkanını vermesine atfolun -
maktadır. 

Diğer taraftan kabinenin önümüz -
deki toplanttsından sonra aarih bir va· 
ziyet alacağına dair çıkan haberler de 
sinirleri yatı§tırmııtır. 

l ngiltere ve dl.f politik vaziyeti 
Londra, 19 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Kabinenin gelecek iç -
timaından önce hükümetin dıt vaziyet 
hakkında beyanatta bulunması belde -
nilmektedir. 

Parlamento mahfilleri, "tiddet" ta
raftarı olanlar muvaffakiyetle nüfuz. 
!arını kullandıkları takdirde bile İn
giltere hükUmetinin resmi hareket 
tarzında radikal bir deği§iklik olaca -
ğını zannetmemektıcdirler. 

Çekoslovakya lehinde "tartsız,, bir 
tcahhüde giritilmesi derpİ§ edilme
mektedir. 

İngiltere hükümetinin İspanyaya 
kartı takınacağı hareket tarzı Fransa
daki siyası vaziyete, ve hemen tesirini 
gösteremiyecek olan halkın yapacağı 

muhtemel tazyike bağlıdır. 
HUkümet erkanı arasında mevcud 

olduğu, iyi haber alan mahfiller tara -
fından iddia edilen, fikir ayrılıkları -
nm bir buhran tevlid edeceği §Üpheli
dir. Bununla beraber bazı muhafaza
kar mebuslar tarafından yapılacak te
sirlerin hükümeti daha az menfi bir 
tavır takınmağa sevketmesi muhte
meldir. 

lngili::s - amerikan 4birliği 
Londra, 19 (A.A.) - Amerikanın 

yeni Londra büyük elçisi Keneddi bir 
ziyafette söylediği bir nutukta, iki 
memleket aruında açık vıe samimi iş 
birliği lüzumunu kaydetmiı ve umumi 
bir harb takdirinde Amerikanın mut -
lak ve her ne pahasına olursa olsun 
bitaraf kalabileceğini sananların hata 
eylemiı olacaklarını bildirmittir. 

Geçimsizlik yüzünden 

Bir garson karısını 
ve kayın babasını 

bı~aklayıp öldürdü 
lıtanbul, 19 (Telefonla) - Bugün 

Sultanahmedde iki kiıinin ölilmU, biı' 
kitinin yaralanma.sile neticelenen bir 
cinayet oldu. Hldiaenin tafsilatı fU· 
dur : 

Emin isminde bir garson, altı sene 
evel Kastamonide Zehra isminde bir 
kadınla evlenmiş, genç evliler bir 
müddet sonra İstanbula gelmişlerdir. 
İlk zamanlar epey sıkıntı çüen Emiu 
nihayet garson olarak çalışmağa baş -
lamıştır. 

Fakat, kadıncağızın sıkıntısı, ko
casının iş bulmasile sona ermemiştir. 
Emin evini ihmal etmeğe, karısını ve 
çocuklarını aç bırakmağa başlamıştır. 

Eminin çalııtığı lokantanın sahibi 
.Mehmed, bu genç karı kocanın haline 
acımış, bunlara, Sultanahmeddeki e
vinde bir oda vermiştir. Ayrıca de E
minle karısına elinden geldiği kad<ır 
yardım da etmiştir. 

Fakat, bütün bu kolaylıklara rağ
men, karı koca arasındaki geçimsizlik 
azalacağı yerde, bilikis artmıştır. Ar
tık sabrı tükenen zavallı zehra, koca -
sından ayrılmağa karar vererek Ka.s
tamonuda bulunan babası Hasan çavu
şu, bu işe delalet etmesi için· lstanbu
la getirtmiştir. 

Facianın cereyan ettiği dün akş"Ul1, 
Hasan çavuş kızı ve torunlarile geç 
vakte kadar oturmuılardır. Bu sırada 
Emin gclmiıtir. Haaan çavuı kendisi· 
ne: 
Artık karınla alikan yok. Çık git. 

Demiştir. 

Emin bu söz üzerine evden çıkmış, 
bir saat kadar dolaştıktan ıonra geri 
gelerek evin arka pençereıinden içeri 
girmiştir. 

Emin, önce, uyumukta olan karısını 
bıçaklayıp öldürmil§, gürültüyü du
yarak kopn Hasan çavuşu ... erdiven 
başında yaralamış, alt katta rastladığı 
aşçı Mehmedi de bir bıçak darbeaile 
yere yuvarladıktan sonra kaçmıştır. 

Fcryadları duyan konukomşu, poli
se haber vermiıler, arqtırmalar he
men baflamıt ve katil emin bir aaat 
sonra yakalanmıştır. Ağır yaralanan 
Haun çavuı biraz sonra ölmilştür. Aş
çı Mehmed hastahanede bulunmakta· 
dır. 
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Avrupa ka11ısında 

lngiltere 
SON POSTA'da Selim Ragıp E. 

meç, ln&'ilterenin milletler cemiyeti 
paktına mubalif ber harekete mua -
rı:z olduğunu, bununla beraber böy
le hareketler ikartısmda işi zor isti
mal ederek müdahaleye de vardır
mak istemediğini, Avusturyanm il
hakı meaeleainde de aynı tavrı ta
kındığını söyliyerek diyor ki : 
Şu hale göre yarın Çekoslovak.ya

daki almanların vaziyetile me§gul 
olmak istiyccek bir Almanyanm bu 
arzusuna, çek iıtikli.li tehdide uğra· 
dıiı takdirde dahi filen muhalefet 
etmiyecek, demektir. 

Ama Çeko&lovakya ile ittifakı bu• 
lunan Fransanm böyle bir vaziyette 
harekete geçnıe5i İngiltereyi de o • 
nunla beraber yÜriimeye 5evkeder 
mi, etmez mi? Bu nokta şimdiden 
kestirilemez. Fakat da.ha evelden. 
mutabık kalmadığı takdirde, Fran -
sanın böyle bir hareketi kar§Jsında 
lngilterenin behemehal Franaa ile 
birlikte yürüyeceğine hükmoluna
maz. Milletler cemiyetinin aczi sa'bit 
lduktan sonra lngilterenin kabul et
miş göründüğü esas, milletler cemi
yeti beraberliği temin edilmediği 
müddetçe kollektif hiç bir harekete 
iıtirak etmemek ve kendi menfaatle
rini doğrudan doğruya alakadar e
den mevzular orta.ya atılmadan da 
batlı batma bir harha girmemek. 

Dikkat edilecek olursa görülür ki 
lngilterenin kabul etmiı olduğu bu 
hattı hareket büyiik bir elastikiyeti 
haizdir. Onun bu hali, ,unu demek 
iıter ki, ben harbı istediğim zaman. 
j5te<fiğim §artlar dahilinde kendim
ce icabettiğine hükmcttiğim zaman 
yapacağım. Hô.disatın ve benim ol
mıyan m enfaatlerin icbarile silahlı 
bir ihtilafa sürüklenmiyeceğim. Ba
zılarına göre, bu telakki, pek zoraki 
bir tefsir sayılabilir ve frenklerin 
ti.birince hakikati saçlarmdan tu
tup ortaya çıkarmak nevinden bir 
ıayret dahi addolunabilir. 

HATAY MESELESiNDE 
ANLAŞMA YA DOGRU 

KURUN'da Asım Us, CeneVl"e
den, Hatay ihtilafı üzerindeki mü .. 
zakerelerin bir anlatma zemini üze
rinde yürüdüğü hakkında Cenewe
den gelen memnuniyet verici haber
J.ri kayciederek. fakat Hatay me.e
lesi gene Cenewe'de evvelce iki 
memleket arasında halledilmiş de
ğil miydi? teklinde hatıra gelebile
cek bir şııale cevM> vererek eaaa Ü· 
zerinde yapılmıt olan anlapnanın 
teferrüat itibarile bu ea&N uyglMl 
bir tekilde tatbik edilmediğini, inti
hab komisyonunun yalnız fransız 
aömürge makamlarile temaı ederek 
bir intihab nizamnameıi bazırlamıı 
olduğunu, ıimdiki müzakerelerin, 
itirazımız üzerine açılmıı olduğunu 
anlatarak diyor ki : 

"Geçen sene imzalanan anlapna • 
da fransızlar türklerin hakkmı ka
bul etmiılerdi. Bu da Hatay ülkesi
nin Suriyeden ayrı bir varlık haline 
gelmesi ve burada resmi dilin türkçe 
olmaıı idi. Bu iki §&rtın kabul edil
mesi de Hatay...türklerinin ha.kimiye· 
tine dayanan bir idare kurulmaaın • 
dan ba§ka bir şey değildi. Fakat it 
bu prensiblerin tatbikatına geçince 
fransız müstemlekecilerinin anlatma 
prensiplerini filiyat ile suya düşür -
mek istedikleri görüldü. Onlar, Ha· 
tayda yerli türklerin hakimiyeti ye• 
rine müslüman, hıristiyan bir takım 
azlıkları bir araya toplayarak bun
ları türkler üzerine hakim kılmak 
istiyorlardı. Hatayda yapılacak in
tihabata aid talimatname bu esaa 
makıad daireıinde hazırlanmı§ bu
lunuyordu. 

Milletler cemiyeti nezdinde yap • 
tığımız protestolar ile milli davamı -
zın bu tarzda intrikalı teşebbüslere 
asla tahammülü olmadığını anlat
tık. Halayda azlık adı altında topla
nan karıtık unsurun yekWıu türk nÜ· 
!usundan fazla olduğu farzedilae 
bile burada kurulacak yeni rejim 
türk hakimiyetini temin etmezse 
böyle bir anlaşmanın Türkiye için 
asla manaaı ola.mıyacağını ifadeler 
He söyledik. 

Öyle zannediyoruz ki Cenevrede 
türk tezi bu kadar açık ve kati su
rotte ortaya konulduktan sonra 
fransızltt ile aramızda yapılacak 
yeni anlaşmada, artık tatbikat bakı
mından, şüphe ve tereddüd edilecek 
bir nokta olamaz. Buna rağmen tat· 
bikatta gene zorluk çıkarıldığı tak· 
dirde bu vaziyeti iyi niyet eseri ola
rak göstermeye imkan bulunamaz. 

Kaldı ki dünyanın umumi vaziye
ti de bundan bir yıl evelisine nisbet • 
le çok değiımiıtir. Suriyedcki fran
aız müstemlekecilerinin §&hsi ihti
rasları için bugünkü ahval ve §Crait 
içinde türk dostluğunu feda etmeyi 
göze alacak kadar gaf.il bir fransız 
hariciyesi, bir fransız hükümeti bu
lunabil cceğini akıl ve havsala kabul 
etnıez.,1 
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" Şimdi bulunduğumuz hendek ~-

parçaaınm, bizim saklandığnnız ya- ( 
nsı gayet emindir. Burayı ate§ tut- / 
maz. Fakat kana boyanmıı öteki 
yarısı yok mu? Gündüz ayağını o
raya buan mahvolmuıtur. Mutlaka 
~unılur. Çünkü bu siper parçasının 
kanlı gördüğünüz öteki yarısı, düş
man siperinden görünür ve ıırf bu 
parça için bir makineli tüfek tesbit 
etmiılerdir. Sabahtan akfAJll& ka
Ciar bir çift göz, burada hedef arar. 
Şimdi size tecrübeıini gösterece
ğim.,, 

:Arkadaşım, mahir bir fizik öğret
meni gibi tecrübesini yapacak vası
taları arıyor, biz önümüzde cereyan 
edecek hadisenin merakiy]e gözle
rimizi açını§ &eyrediyoruz. Arkada
JDn elindeki değneğe bir kaput par
~ıı sardı, ıiperin beriki ıivine iyi
ce yaslandıktan aonra değneğe sa
nlmıı kaputu yanm metre kadar ile
ri uzattı, saniyenin bilmem yüzde 
kaç kesiri henüz geçmemi§ti ki : 

Yazan: M. Şevki Yazman 

- Çat çat çat! seslerini duyduk. 
~ecrübe muvaffakiyetle neticelen
m.İf ve değneğin ucundaki kaput bir 
an içinde delik de§İk olmuıtu. Bu
radan da yiirüdük. Etrafımızdaki 
tesisler ve siperler gittikçe sıklaıı
yordu. Sağda, solda ihtiyatların Ü

zerlerine çadır gerip, altına ıığın
(hkları siperler, uki fitilli toplar
~an bozma bizim bomba toplarınm 
\ferleıtikleri çukurlar, kapıları ça
Clır bezinden alay, tabur, bölük ka
rargi.hlarınm bulundukları zemin
likleri sıra ile geçiyoruz. Bazısının 
önündeki nöbetçi &elim veriyor, ba
zısından bir baı uzanarak nereye 
:gittiğimizi soruyor. Nihayet irtibat 
hendeğiyle ön siperin birleıtiği nok
taya geldik. Cuya el bombalarını 

zıplatıp siperin dııına fırlatmak 

için konan yaylı teller, yer yer el 
bombalariyle delinmiş ve buralar

125 inci alayımızın cephesinden bir görünü§ 

~aki telleri aıağı sarkmıı. 

Çelik kalkanm minicik mazgalma 

gözü dayamayı akıl kirı saymayan 

böbetçi, yandan ileriyi gözetliyor. 
Ptede ınan.ganm onbaııaı uydunna 

l>ir periskop, biribirine aksettiren iki •yna ile ikide bir ileriye bakıyor. 

Rehber a.rka.dat : 
. "- Bura.da durmıyalnn, dedi. lrti
t;at hendeğinin birleıtiği yer olduğu 
iç.in aık aık bomba gelir. 

Ne garipdi bu mazgal deliğinden 
görünen dünya: Onümde birbirine 
karıfmıJ, yer yer ağaçları kırılmış, 
telleri kopmuı dikenli tel kirpileri 
O). Bunlar arasında boy boy, renk 
renk, çe§id çeşid insan ceaedleri, aa
rı saçlı bir ingiliz küçük zabiti kar
nı üstüne bir tel manianın Üze
rine dütmüı, batı atağı sarkıyor, 
tanı burnunun önünde bir Senecallı 
veya Madagaskarlının beyaz diıle
ri pal'.rl parıl yanıyor, beride bir 
Mehmedcik, bir Avustralyalı ile 
sarma§ dolq olmuf gibi. Kırık tü
f ek, paslanmıı kasatura, patlama
mıt el bombası bu dekoru ikmal e
diyor. Fakat en göz alıcı manzara 
sırasız, karma karııık, hesabaız, öl-

- Yook! 
- O halde neye bakıyorsun? 
- Aman bu ne feci manzara. 

Ce&edler ve tel örgüleri ••.. 
- Onları çok görürsün. Şimdi sen 

düpnan hAttını görmeğe ?hf. Hem 
ben sana bir şey aöyliyeyim mi? 
O mazgaldan ileriyi pek öyle uzun 
boylu gözetleme. Sonra aen de o 
gördüklerinin yanma gidenin. Şim-
di süratle ıana İ§aret edeceğim düı
man hattını gör! 

- Peki, dinliyorum. 
- K.ar§rkİ parlak tel ü&tiivanele-

rinin gerisinde oldukça düz bir kum 
torba.ar hAttı vardır. Görüyor mu-
sun? (Sonu var) 

~~~~~ 
Japonların asıl kuvveti 
Japonlar niçin ve nasll yükseldi ? 

Yazan: General. Pertev Demirhan 
Erzurum mebusu 'General Pertev 

Demirhan; 93 sayfa içinde bize japon 
milletinin yükseliş tarihini ve bu ta
rihin ilerletici karakterini tebarüz et
tirmek istemiftir. 1904 rus - japon har
bında ataşamiliter ve askeri murahhas 
sıfatiyle bir sene kadar üçüncü japon 
ordusu nezdinde kalan general, eserin
de fevkalade harbçı olan bu milletin 
kahramanlık vasıflarını müşahadeye 
istinadla izah etmektedir. 

Muharrir kitabını dört kısma ayır
mı~tır: I - Japon tarihine bir bakış. 
il - Meyci devri. III - Büyük harb
ten sonra Japonya. IV - Türk genç
liğine bir kaç söz. 

General, japon tarihinin kaynağını 
miladdan 660 yıl evvele götürmekte ve 
daha çok miladdan sonrası mazbut o
lan bu tarihin kısa bir hülasasını yap
maktadır. 

Miladdan iki asır aonra Kora'yı zab
teden japonlar, Çin kültürünün tesıri 
altına gıriyorlar. 668 de Korayı kay
bediyorıar. Feodalitenin yarattıı;ı u
zun aılc cidali memleketi zayıf diışur
müştür. Ancak asilzadeler (Daynuyo) 
ile ı;;övalye (Saymuray) lar aarsmoaki 
şeref ve namus kaideleri millette harb 
kabiliyetini zinde tutmuştur. 

13 üncü asrın son yarısında Kubilay 
Han iki defa Japonyaya ordu gönderı
yor. Deniz, Japonyayı bu istila hamle
lerinden koruyor. 1543 de avrupalılar
la ticari ve dini temaslar başlıyor. 1853 
de Perry'nin kumandasındaki dört a
merikan harb gemisi Yokohama şehri
ne asker çıkararak zorla ilk ticaret mu
ahedesini imzalattırıyor. 

Bu hadisenin tesiriyle ecnebilerle 
temas bazı acı safhalar geçırıyor . .du 
devrede, memleketi imparatorun etra
fında toplanarak korumak fikri yayı
lıyor. 1868 de imparatorluk beyanna
mesiyle Meyci devri başlıyor. 

General kitabının ikinci kısmında 
Meyci devrinin itila sebeblerini bütün 
ana hatlariyle çizmeğe çalışmıştır. De
rebeyliğin tasfiyesi, idarenin ordunun 
modernleştirilmesi, Avrupadaki fikir 
ve teknik ileriliğin memlekete sokul
ması, garble sıkı temas, cihan politika
sına girif, 1894 de çinlilerle yapılan 
Kora barbı, yeni aillıhlarla mUc:ehhez 
ve esasen cenkçi japonlar için muzaf
feriyetle neticeleniyor ve bu zafer i
lerilemenin hızını ve kuvvetini arttı
rıyor. Ancak rualar ve ona yardım e
den bazı garb devletleri Çinle yapılan 
ilk sulhun nimetlerinden Japonyayı 

mahrum bırakıyor. Bunun ağır infiali 

güç hazın edilirken çarlık Mançuriye 
doğru ilerlemeğe başlıyor. Japonlar 
endişeye düşüyor, 1902 de İngiltere ile 
anlaşıyor. 1904 de de rus - japon harbı 
başlıyor. General kitabında müşahidi 
bulunduğu bu harbe aid bir çok kıy
metli hatırlar koymuş japon ordusu
nun zaferi hangi güçlükleri ne şartlar
la yenerek elde ettiğini izaha çalış
mıŞ;tır. Ordu ve donanma sulh yılla
rında iyi hazırlanmış olmakla beraber 
zafer daha çok manevi kuvvetlerle el
de edilmiştir. Her ferdde yurd ve va
zife sevgisi kahramanlık derecesinde
dir. Nefer tek başına kalınca da iyi harb 
edebilmektedir. Muvaffakiyet, bunun 
tek kahramanlıkların muhassalası ol
muştur. 

Büyük harbte Japonya, şarktaki al
man müstemlikelerini elde ediyor. 
Muharibiere malzeme ve silah satarak 
zengınleşiyor. 1932 de Mançuriyi iş
gal ediyor. Buna yapılan itira;dar üze
rıne milletler cemiyetinden çekiliyor 
ve yeni aldığı yerlerde yarı mustakil 
bir japon idaresi kuruyor. Son Çin ha
reketi generalin kitabı hazırlandıktan 
sonra başıamıştır. Ancak muharrir e· 
serinde japonyanm milli hedeflerini 
tahlil ile bugünün hadiselerine isabet
li bir ihtimal halinde temas etmekte
dir. 

Japon terbiye sistemiyle halkın dev
let ve ahlak telakkisini bir çok misal
lerle izah eden muharrir, japonların a
sıl kuvvetini ahlak ve maneviyatta 
bulmaktadır. Bu tetkiklerden mülhem 
olarak general bazı değerli fikirlerini 
(türk gençliğine bir kaç söz) başlığı 
altında ayrı bir kısımda toplamıştır. 
Eserin hedefi de milli ahlak ve fazilet 
hislerini gençliğe müşahhas olarak 
vermekdir, Bu mevzuda muharrir 
türk milletinin asıl varlığındaki fazi
let ve feragat hissini de tarihteki bir 
çok kahramanlık menkibeleriyle izah 
ediyor. Burı~" .... sonra unsurlarını 

(milli birlik, a.tılak ve maneviyat) ola
rak saydığı asıl kuvvetleri türk ruhun
da da kemaliyle yaşadığını gururla 
söyledikten sonra milli birlik hasleti
nin türkleri "harikulade yaratılmış 
büyük Dahi" etrafında topladığını ve 
yeni tarihimizin bu t.oplulu.k içinde in
ki,af edeceği işin vazıh bir dJlle an
latmaktadır. En aıcak bir ıevgi içinde 
gençliğe yaptığı armağanından dolayı 

sayın general Pertev Demir.hanı teb
rik ederken ~erinden istifade etmele
rini de gençlerimize hararetle tavsiye 
eyleriz. 

Sola aaptık, içindeki neferler da
ha çok olan bir kaç siper geçtik. 
Bunlardan bazıları elde tüf ek ön 
tarafı gözetliyorlar. Bazıları tüfek
leri yanlarmda kendilerine birer it 
bulmak için uğrqıyorlar, yarenlik 
!ediyorlar, hatta bazıları çamaıırla
rmı çıkarmıf bitleniyorlar. Biz ne
ferlerin oturduğu yüksekçe kade
ınelerin gerisinden yiirüyoruz ve 
~Üpan tarafını görmüyoruz. 

çüsüz dikenli teller ve bunlar ara- ..at lll il l lll l lll lll l lll l lll il lll il lll il l lll il lll il lll lll lll lll il lll lll ili il ili l lll l '-
ıındaki insan cesedleri, aiyah, ya- · - Yüksek muallim mektebi 

binası 

Arkadaıım münaaib bir yer bul
muı olacak ki durdu : 

- 'Buradan bakabi1iriz, dedi. 
İkimiz birden ön ıivdeki kademe

ye çıktık, evveli ben ba§ımı içeride 
tuttum, o; mazgalın deliğinden ileri
yi seyretti, sonra o çekildi, ben ge
ne temkinle, batımı aıağıda tuta 
tuta mazgala yanaıtım. 

ğız, sarı saçlı ve fakat güneıin, ha- = do -
=- o = raretin tesiriyle takriben aynı renkli in- _ - Yüksek muallim tnektebi, bu yıl i

çinde inşası ikmal edilen müstakil bi
: nasına taşınacaktır. Kültür bakanlığı 
E yüksek muallim ~ktebi talebe kad
: rosunun 130 dan 170 te çıkarılmasına 
: karar vermiştir. 

san cesedleri, parçalanmıı, lime lime ol- : : 
mut elbiseler, kasketler ve ailihlar. = 
Ben gayri ihtiyari bu manzaraya -
dalmııtım ki yorgunluktan siperin : 
Ön ıivine dayanarak oturmuı arka- : 
daıım : : 

- Düıman hattmı gördün mü, de- E 
di. -----
ke~~l t~~~~~~e Y=~~;~~~~~~ i;i~üi~:n?~: ~ 
Jcr şemşiyc şeklinde katlayıp sipere geti- E 
rilen dikenli tel üstüvaneleri, bizimkiler : 
iki başı haçvari olıı:rak ~a.k!la~. ve. bunla;r : 
arası bir direkle bırleştırılıp uzerıne dı- : 
kenli teller sarılan ve "kirpi" adı verilen : 
ve hazır olarak siperlerden yuvarlanan : 
manilerle kapanmışlardı. -

----Yazan: Alexia T olatoi No: 33 ---- Muallim kadrosu -- takviye ediliyor --

-----~~~---~-~~-~-·~~-~-~~-~~--~-~-": 

Kültür bakanlığı 938 - 939 ders yı
lı başında derslerin bir kısmının ol
sun vekil ve yardımcı muallimlerle i

: dare edilmesini temin için büdcesine 
: fazla tahsisat ve kafi kadro ilave et§ ı mi~ bulunmaktadır. 
-

20 - 3 -1938 
.. , .. 
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RADYO .... 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif pli 
neşriyatı - 12.SO Plak: Türk musikisi v 
hal kşarkıları - 13.lS Dahili ve harici ha 
herler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dan 
musikis - 18.40 Radyofonık 5ocuk temsili 
19.lS Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak
bule Çakar ve arkadaşları) - 20.00 Saat a
yarı ve arabça neşriyat - 20.15 Türk musi• 
kisi ve halk şarkıları (Melek Tokgöz ve ar
kadaşları) - 21.00 Edebi konuşma: Behçet 
Kemal Çağlar - 21.lS Stüdyo salon orkest
rası: l • Benjamin Godard: Berceuse. 2 • 
E. Haensch: Arietta. 3 - Raffe: Gavatine. 
4 - Dvorak: Humoreske. 5 - P. Tschaikows
ky: Romanze. 6 - Becce: Erste italienschc 
Suite - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Ya
rınki program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Pllkla türk 
muaikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif pli.k ne~ri
yatı. 

Akşam Neşriyatı: 
15 30 

G 1 . a atasaray 
- Güneş futbol maçı: Taksim stadından. 
naklen - 18.30 Plakla dans musikisi - 19.15 
Konferans: Prof. Salim Murat (Radyo 
dersleri) - 20.00 Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından türk musikisi ve hal kşarkıları 
- 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza 
tarafından arabça söylev - 20.4S Muzaffer 
İlkar ve arkadaşları tarafından türk musi
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.15 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halk şarkıları - 21.50 OR
KESTRA: 1 - Mozar: Don juvan fantezi. 
2 • Şubert: Der Vanderer. 3 - Morena: To
rtajada vals. 4 - Çaykovski: Eleji. S • Lin
ke: - 22.4S Ajans haberleri - 23.00 Plik
la sololar, opera ve operet parçaları -
23.20 - 23.30 Son haberler ve- ertesi günün 
programı. 

Avrupa: 
OPERA VE OPEPı<:TLER: 14 Straz

burg - 14.30 Prag - .,, Floransa - 18 Mu
nih - 20 Breslav, Munih - 20.10 Laypziı 
- 20.lS Stokholm - 24 Frankfurt, Stut
gart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: ll.2S Berlin -
11.4S Vıyana - 17 Roma - 18.45 Hamburg 
- 20 Kopenhag - 21 Frankfurt, Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 9.30 Stokholm - 11 
Münib - 14.30 Kolonya - lS.40 Viyana -
ıs.ıs Königsberg - 20.30 Monte Ceneri. 

SOLO KONSERLERİ: 8.lS Kolonya -
8.30 Münih - 9.30 Breılav - 9.4S Stutt
gart - 10.30 Frankurft - 11.20 Breslav -
16.S Varşova - 19.10 Hamburg- 19.35 Vi
yana - 22 Varı~ova. 

NEFESLİ SALAR (Marli v. s.): 6 Ham
burg ve diğer alman istasyonlan - 6.30 
Berlin - 12 Frankfurt, Königsberg, Münih 
- 13.S Kolonya - 14.30 Frankfurt - 15.20 
Droytviç - 21.30 Strazburg, Budapeşte. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
8.40 Laypziıt - 9.30 Frankfurt - 10 Kö
nigsberg - 11.30 Laypzig - 14.30 Stok
holm - 15.30 Stuttgart - 17 Beromünster 
- 18.15 Paris - P.T.T. - 18.20 Beromünı
ter - ıo Du.~ o 15JColonya - 20.30 
Strazburg - ·:ız -Muano. 

HAFİF MÜZİK: 7.30 Prai- 8.35 Ham
burıt - 8.45 Königsberg - 9 Stuttgart -
9.30 Kolonya - 9.4S Laypzig - 9.50 Praf 
- 10 Berlin, Breslav - 10.lS Laypzig -
10.30 Münih - 12 Alman istasyonları - 13 
Münih - 14 Berlin - 14.S Laypziıt - 14.30 
Stuttgart - 1S Hamburg - lS.30 Berlin -
16 Berlin, Kolonya, Stuttgart - 16.15 
Laypzig - 16.45 Breslav - 18 Berlin -
19.10 Breslav - 19.25 Bcrlin - 20 Berlin, 
Frankfurt, Beromunster - 20.30 Kolonya 
- 21.5 Stokholm - 21.45 Bükreı, Tuluz -
22.30 Bertin - 23 Stuttgart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Münib- 15.25 
Kopenhag. 

DANS MÜZİÔİ: 20 Hamburg - 22.30 
Floransa - 22.40 Königsberg - 23 Krako
vi, Milano, Roma - 24 Paris, Paris. P. T.• 
T., Strazburg - o.ıs Tuluz. 

Ruam miicaclelesi 
Ziraat bakanlığı geçen sene Trak

ya, İstanbul ve Kocaeli vilayetleri~ 
de rfwn mücadelesi yaptırmıştı. Ba
kanlık bu yılda Bilecik, Bursa, Ba
lıkesir ve Çanakkale vilayetlerinde 
de ruam mücadelesi yaptırmağa ka
rar vermiştir. Bu mücadele ile dört 
vilayette bulunan 2516 mevkide 63032 
at mecburi malleinden geçirilecektir, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ::1111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -Ye şişmanlıktan gözleri çukura kaç- lar saran iki diğer zenci daha hc<liye : 
mış, karınlariyle düşünmeğe alışmış etti. : 
boyarlar yüzünden kim olursa olsun Boris Aleksiyeviç zengin ve nüfuz- : 
Rusyayı istediği hale koyabilir," de- lu idi· zekası yeğeninin zekasından : 
di. Prens, bunları söylerken hiddetle- hiç d~ aşağı değildi, fakat pek m~f- : 
nerek dibadan sofra örtüsilnü bıçağı rit, eğlenceli toplantılardan ve her tur- -
ile kesiyordu. lü zevkten hoşlanan bir adamdı. :; 

Ve Presburg kalesi inşaatını gör- Natalya Kirilovna ondan ilk önce : 
düğü zaman, Prens, diğer boyarlar gi- çekindi: onu casusluk etmesi için ya : 
bi müstehzi müstehzi başını sallıyacak Sofi ya gönderiyor idiyse ?. Fakat bu~- : 
yerde bu teşebbüsle alakalandı ve o- ca iltifat gören eşraftan bırı kuvvetlı- :; 
nu tasvib etti. Gemi modellerini tet- leri bırakıp da neden zayıflara tevec-
kik ederken Peroya: dh edecekti? 

- Aktiyom'da romalılar korsanla- Fakat onun, arka tarafında korkuluk 
rm gemilerini ele geçirdiler. Fakat gibi iki afrikalının ayak üstü durduğu 
bunları ne yapacaklarını bilemediler: dört at koşulmuş geniş arabası Preob
Burunlarındaki bakır levhaları kopa- rajenskinin avlusuna hergün gürültü 
rıp anıt direklere çaktılar. Ancak ge- ile giriyordu. Boris Aleksieviç evvela 
mi inşa edip donatmağı öğrenince gelip çariçenin elini öpüyordu. Pem· 
dünyayı fethettiler. Bu misal hatırda be pembe yanakları, büyük bir burnu, 
tutulmak gerektir, dedi. gözlerinin altında titreşen şişler, ko-

Prens, daha sonra, Karsten Brand kulu dudağının kenarında fransızvari 
ile uzun uzun konuştı.., onun bilgile- bir ben vardı. Dişlerini gösterdiği za
rini tetkik etti, ve nihayet, Moskova- man insanın gülümsiyeceği geliyordu: 
dan yüz yirmi fersah uzaktaki Pere- onlar o derece beyaz ve seyri o kadar 
yaslavl gölü üzerinde potieşni tersa- zevkli idi. 
neleri kurmak tavsiyesinde bulundu.. - İyi uyudun mu, çariçe? Ruyanda 
Atölyeye bir araba dolusu latince kı- tek boynuzluyu görmedin ya? Ben de 
tab, kroki, Holanda tersanelerini, ge- hergün sizi görmeğe geliyorum .. Belki 
mileri ve deniz harblerini gösteren re- de sıkıyorum, değil mi? 
ıiın ve tablo gönderdi. Bu kitabları - Hayır, hayır yavrum .. Seni dai
tercüme ettirmesi için de Petroya Ab- ına görmekle memnun oluyoruz. Mos
raham isminde cüce ve alim bir zenci kovadan ne habel,"f 
ile Tomas ve Sika adlarını taşıyan ve - Kremlin sıkıntıda .. Öyle sıkıntı· 
ikisi de acaip kaftanlar giyip başları- da ki 1 •• Sarayın her tarafını örümcek 
na da tavus tüyleriyle süslenmiş sarık- ağları bürümüş sanılır •• 

Biiyük Peıro bir 

- Ne diyorsun?. Ah şakacı .. 
- Batün salonlarda boyarlar otur· 

dukları sıralarda uyukluyorlar. İç sı· 
kıntısı .. İşler kötü gidiyor ... Çarlık na
ibi üç günden beri görünmeğe tenez
zül etmiyor. Gidip çar İvan'ı selamla
mak istesem onu sıcacık yatmış, iyice 
örtünmüş, gözetlenmekte buluyorum. 
Bana: "Prens, bu ne iç sıkıntısı!,, di· 
yor. Rüzgar bacada öyle gamlı esiyor 
ki, bu öyle hazin ki .. Bu, uğursuzluk 
alameti mi acaba? 

Natalya Kirilovna onun §Clka etmek
te olduğunu nihayet anladı. Yüzüne 
baktı, gülümsedi.. 

- Çariçe, sizin evde insan hiç ol
mazsa biraz nefes alabiliyor .. İyi bir o
ğul doğurdun. En akıllısı o olacaktır; 
hele biraz sabret. O müteyakkizdir, u
yumuyor .. Eh, allahaısmarladık. Seni 
daha fazla rahatsız etmeyim. 
Kalkıp gidiyor, fakat Natalya Kiri-

: çırınca Prens birden bire ayağa kalkı-
:E yor • kaşının biri kalkık, ötekı ınik - iki 
- sıra güzel dişi kötü niyetli bir gülüm -
: seyişle meydanda, burnu kıp kırmızı: 
: - Ancak köpeklerin işine yarayan - bu lisandan bıktım. İşte size Virjil'in 
: felsefi mısraları, diyerek başlıyordu: ---: ''Merhamet nedir ki bilmeyen ölüm -

içki aleminde 

lovna'nın gözleri parlaklıklarını uzun 
zaman muhafaza ediyor. Nihayet, kü
çücük odasında dolaşıyor, düşünüyor. 
Bu, bulutlar ve keder verici yağmur
lar arasından birden bire görünüveren 
ve güzel bir güneş vadeden mavi gök 
yüzü parçasına benzeyen bir şey ... 

Demek ki taht Sognka'nın altında 
pek o kadar sağlam değil.. Zira böyle 
kartallar uçup onu terkedebilir. 

Petro Boris'i sevdi. Dudaklarından 
öpüyor, ondan nasihet, bazen de para 
istiyordu ve prens de hiç reddetmiyor
du. 

Prens Pctı-oyu generalleri, usta ba
şıları, emirberleri ve soytarılariyle 
birlikte dinlendirici gezintiler tertibi
ne ııksık teşvik, ve kendisi de hariku
lade eğlenceler icad ediyor, bütün mas 
rafı cebinden ödüyordu. 

Kukuy alınanları onu tantana ile ka
bul ediyorlardı. Buan, prabı f aıla ka-

bizi ekin gibi biçecek, herşey bir daha 
geri dönülmeyen diyara gidecek .. Fa
kat ateş hala için için yanıyor ve da-
vetliler sofra etrafrnda oturuyor. Şu 
halde kadehlerimizi şarapla ve kalbi
mizi neşeyle ve ruhumuzu leziz bir gı
da ile doldurarak tanrıları tebcil ede
lim." 

Petro ona hayran hayran bakıyor
du. Binlerce fersah mesafeleri - ovala
rı, batakları ve fundalıkları • geçip ge
lirken, hazan sefil bir izbarun çatısın -
daki saman sapları .1 : söken, hazan sar
hoş bir mujiği orac_·-~a ölsün diye kar
ların içine yuvarlıyan, hazan harab bir 
kuledeki donmuş çanı çalan rüzgar 
camların ardında uğulduyordu. 

Kabarmış perukalar, morarmış 
yüzler, tostoparlak, dipten tıraşlı ka -
falar parlıyor; mumlar çıtırdıyor, uzun 
çubuklardan dumanlar bulut halinde 
yiikseliyordu. 
......................................... 

Petro bağırdı: 
- Sarh<>flar meclisi ebedi olsun l 

Ve hemen Nikita Zotof'a dönüp bir: 
ukaz [*] yazmasını emretti: "Bütün 
sarhoşlar ve bütün çılgınlar, bugünden 
itibaren her pazar, Lö For'un evinde 
toplanıp iyi yunan tanrılannr tebcil et
sinler." İşte bu suretledir ki Lö For'uıı 
evinde toplanmak adet oldu. En gay -
retli sarhoş olan Zotof baş papas un • 
vanını ve bu vazifesinin alameti olarak 
da boynunda taşımak üzere bir lrova 
aldı. Aleksaşka vücudunun utanılacak 
yerlerini kapatmağa ehemiyet bile ver
meksizin bir bira fıçısının üzerine çınl 
çıplak çıkar, ve orada, herkesi katılta
cak gibi güldürerek açık saçık şarkılar 
söylerdi. 

Bu toplantıların gürültüsü Mosko
vaya kadar gitti. Kaygılanan boyarlaJ'. 
mmldandılar: "Kukuy alınanları Çari
mızı teshir ediyor, doğru yolundan şa -
şırtıyorlar. Kafirce, şeytanca toplantı
lar tertib ediyorlar." Hürmete şayan 
bir ihtiyar olan Prens Priimkof Ros -
tovski, Preobrapenski'ye gelip Petro
nun karşısında alnı yere değinceye ka
dar eğildi ve - Rusyanın esası ve kuv • 
veti olan - ulvi Bizans dindarlığını ko
rumağa teşvik için ona eski slavca ile 
uzun ve tamtıraklı bir nutuk söyleyip 
zorla dinletti. Petro sesini çıkarmaksı· 
zın bunu dinledi. (Yemek odasında 

Aleksaşka ile satranç oynuyordu. Bir 
pazar günü, güneş battığı zamandı.) 

Birden bire satranç tahtasını ve satranç 
( Sonu var ) 
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GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
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Demokrit ile Heraklit 
ikisini de, tabii, göremediniz ama, 

meşhur filozoflar araıında adlarını el • 
bette tanırsınız. Zaten ikisi de bizim 
hemşerimiz ıayılır: Birincisi trakyalı, 

öteki de Efes'de doğmuı. 

bu vitamin yerini tulacaiı • ıimdilik • 
izah edilemez. 

Şimdi Yugoslavyanın sınırlan için
de bulunan küçUk Saray - Bosna 

kasaba&ı 1914 harbmın başlamasına 
ıebeb olmuştu. Acaba merkezi Av
rupada Amerikanın İllinois ayaleti 
bilyilklilğUnde olan Çekoslovakya'da 
bir ikincisinin çıkmasına vesile ola
cak mıdır? 

taarruza uğrarsa ... 
Demokrit daima neıeli olduğundan 

ve her ıeyi gülmekle karfıladıiından 
şişman karniyle ve her vakit sailık 
halinde 104 yaıına kadar yaıamıı. Öte
kinin yüzü biç gühnediğinden kupku· 
ru ve her vakit haıtalıklı 66 yqında öl· 
müş. Onun için DemOkrit neıeyi tem • 
sil eder, Heraklit de kederli yaıaınadan 
gelecek zararlan gösterir. 

Neşe insana ıağlık ve uzun ömür 
verir. Keder içinde yaşamak adamın 
ömrünü kısaltır. Bunu yazmakla yeni 
bir şey öğretmediğimi ben do biliyo • 
rum. Fakat yaraların üzerinde neşenin 
tesirini belki işitmemişsinizdir. Eski • 
den beri hekimler dikkat etmişlerdir: 
Keder bayağı bir yarayı azdırır, neşe en 
büyük yaralann çabuk kapanmasına 
hizmet eder. Napoleon zamanında bir 
askerin bacaklan top ateıinden parça • 
larur ve yaraların kapanması pek uzun 
sürer. Bir gün imparator bu yaralıyı 
görür, "merak etme, topal kalırsan se· 
ni yüzbaıı yapanın" der. Bu sevinç Ü· 

zerine yaralı pek çabuk iyi olur... Ve 
yüzbaıı olmasına lüzum kalmaz. 

Felemenkli meşhur filozof Erazmın 
akciğerlerindeki çıbandan nasıl iyi ol
duğu da kitablara girmiıtir: Hekimler 
hastayı kurtannaktan umut kestikleri 
halde filozofa gelen bir mektup kendi
sini pek sevindirdiğinden çıban birden 
bire delinir. Filozof, deliliği öven met· 
bur eseri bunun üzerine yazmıştır. 

Bunlara ve bunlar gibi daha pek çok 
misallere insanın, masal, diyeceği gelir. 
Fakat nc§cnin insan üzerine tesiri bu· 
gün aletlerle ölçülebilir. Doktor Düma 
bir hapisanede kadınlar üzerinde bir • 
çok ölçüler yapnuıtı. Polis tahkikatı İ· 
çin tevkif edilen, yahud muhakemeleri 
biten kadınlar ıevinçli haberi alınca 
hepsinde düıük olan damar tansiyonu 
birden bire artını§, nabızları ıevinçten 
acele acele vunnaya baılanut, nefesle
ri aıklaımıı, hele hava alma hareketi • 
nin daha ceniılemiı olduğunu aönnüı· 
tü. Bunlar, bir yarayı çabuk kapatacak, 
bele bir çıbanı deldirecek maddi sebeb-
1--ı:. 

Zaten bu ölçülerin neticesini öğren • 
meden de, neıenin insana İ§tah verdi • 
ğini, neşeyle yenilen yemeğin çabuk 
hazmedildiğini herkeı bilir. Kederli 
adamların çoğu inkıbaı:dan tikiyet e • 
derler de daiına inkıbaz insana keder 
verir, derler. Bu da doğrudur, fakat 
neşenin inkıbaz& karşı bir ilaç olduğu 
da tecrübeJcrle sabittir. Bu ilacı icad 
eden de gene meıhur bir filozof, Tilü· 
tarkdır. 

Müzmin hastalıklardan bazdan Ü· 
zerine de ne§enin faydası olduğuna Ö
tedenberi dikkat edilmlıtir. Neıonin 
hastalık ıztırabıru azalttıj'ı, ona muka
vemet için insana kuvvet verdiii ko
layca kabul edilebilir. Fakat eski he
kimler sıtmayı, felçleri, hele iskorbüt 
hastalığını tedavi için neşelendirmek 
ilacını kullanırlardı. Bir taneli müzmin 
hastalarını iyi etmek için onları ııdık· 
lıyarak güldünnek usulünü bulmuıtu. 
Bu da, iyi ıeylerln hepıinde oldulu gİ· 
bi, bir mübalağadır. Hele iskorbilt has· 
talığının bir vitamin ekıikliğinden ile· 
ri geldiği anlaşıldıktan sonra netenin 

Neıe, aailık bakımından ıüphoaiz 
iyi bir ıeydir. Fakat onun teıirinde 
mübalağaya ıitmek ıibi, mübaliiayla 
neıelenmek de fenadır. Neıenin iyi te -
air etmesi için gürültüıüz olmaıı ıart• 
tır. Bira içerek ve hep bir aiızdan tür· 
kü söylemek mübaligayla nqelenmo
nin insanı zayıf düıüreceiini anlatmak 
için ıene meıhur bir filozof, Bak.on a· 
iır bir tetbih kullannuıb. Teıbihi bu• 
rada tekrar etmek mümkün olamua da 
hatalı obnadrğını kabul etmek liznn • 
chr. G. A. 

Ankara ve İstanbul kadastro 
kadroları genişletiliyor 

İmar ve iskan faaliyetlerinin gün
den güne genitlemesinden, kadastro 
ve müdürlüklerinden bilhassa Anka
ra ve !stanbulda çalışan heyetlerin 
memur kadrolarını yükseltmek lüzu
munu duymuşlardır. Bu ihtiyacı kar
şılamak üzere kadastro umum müdür
lüğü işleri azalan heyetlerin memur
larından faydalanma çarelerini araş -
tınnaktadır. Kadastro müşavirliğince 
yapılan hesaba göre mayıs nihaye
tine kadar Bursa kadaatro heyetleri
nin tamamlanması icab eden işleri bi
tirmeleri için umum müdilrlilkçe la
zımgelen tertibat alınmıştır. Birçok 
vilayetlerde olduğu gibi Bursada da 
işi bitirecek olan l:iu heyetin kendi 
vilayetleri içinde kadastro tatbikatı
na geçmeleri hakkında vuku bulan 
müracaatlarına, Ankara ve İstanbul 
kadastro teşkilatlarında hissedilen 
genişletilme zarureti karşısında müs
pet bir cevab verilememiştir. 

Arazi kadastro işlerinde fotoğraf 
usuliyle çahşmağa baJlayıncaya ka
dar bugünkil te9kilitı ile tatbik edi
len usullerden azamt sürati elde ede
bilmek için de heyetlerin en son se
nelerin en pratik aletleriyle takviye 
edilmesi kararlaştırılmıf ve fen mü
,avirliiince icab eden tetkiklere baş
lanılmıttır .. 

Kazan( vergisi mükellefleri 

hakkındı bir tamim 
anycr veınnen ounaan-.veı SUn

delik saft olmayan kazançları Uzerin

den vergi verenlerin birkaç gUn için 
bir daire veya müeıseaede arızt hiz

metlerde bulundukları zaman bu mü
eueaelerden verilen paradan vergi a
lınmaması lbımgeldlğinl cvelce ala
kalılara bildirmlf tl. 

Halbuki iilndelik kazançlardan ver
gi alınanlarla hizmet erbabı birlbirine 
karıftmlmış ve bazı yolsuzluklara 
ı;ebebiyet verilmiş olduğundan veki
let, hizmet erbabının kimler olduğu
nu anlatmıştır. Binaenaleyh daire ve 
müeueaelerln daimt ve aıli itleriyle 
hiç allkaıı olmıyan dairenin temiz
lik ve ufak tefek tamiri gibi itleriyle 
mefgul olanlar o daire mUstahdemi
ninden addedllmiyccclder, ve Ucretlc· 
rinden hizmet erbabı gibi vergi ke· 
silmiyecektir. Halbuki bu dairelerin 
müstemir i~lerinde çalıµnlar vergi 
vereceklerdir. Demlryolu inşaatı mU
teahhidlerinin çalrştırdıktarı, incir, 
üzüm, tütiln ve fındık gibi mahsul
leri İfleyenler bu •kabildendir. 

Bu yeni hilkümetin en ehemiyetli 
olan kısmı da Bohemya'dır. Vaktiyle 
Prens Bismark demişti ki: "Bo
hemya'nın sahibi olan devlet, bütün 
Avrupanın sahibi olacaktır.'' Bis
mark'ın bu sözU üzerinde bugUn de 
durulabilir. ÇUnkU Çekoslovakyanın 
bu kısmıdır ki madeni bir kama gibi 
endüstrici Saksonya ile ziraatçi Bav
yera'yı biribirinden ayırmaktadır. 

Garb tarafta Ren'in öteki kryısm
da franaız lejiyonları vardır. Bir 
harb takdirinde Fransa'nın mavi ca
ketli askerleri, muntazam bir plan 
dahilinde ilerliyerek Çekoslovakya -
nın haki üniformalı askerleriyle Bo
hemya topraklan üzerinde buluşa
caklardır. Böyle olursa o zaman Al
manyanın bütün merkezi Avrupa ile 
alaka ve rabıtası kesilmiş olacaktır. 

Gene Mazarik cumhuriyetinin en 
zengin madenleri ve en ileri endüs -
trisi bu bölgededir. Zengin kömür 
madenleri, kimya endUstrisi ve hele 
Skoda aiUlh fabrikaıı burada bulunu· 
yor. 

Skoda, büyUk harb sil~hlanmn a
lameti farikası gibi idi. Liyej kalesini 
döven toplar ve gülleler burada ya-

pılmıştır. Çin namına külliyetli silAh 
alamk üzere Avrupa'ya gitmiş olan 
heyetin reisi H. H. Kung, şimdi Sko
da fabrikasının bulunduğu Pilsen'de 
bulunuyor. Skoda fabrikası, Alman
ya ve İngilterenin me§hur silah fab
rikalariyle bir hizada gelme].ctedir. 

Alman şefinin Bohemyaya gözle -
rini dikmesinde bir başka sebeb da -
ha vardır ki hayati ve mUhimdir. 

Bohemya, B. Hitler'in "Mücade
lem'' iı;imli eserinde ve Nurnberı 

nutuklarındaki ilhamlarında işaret 
edilen Ukrayna'ya doğru uıanır. 

B. Hitler, bolşevizm tehlikesinden 
bahsederken Ukrayna'yı almak iste
diğine işaret eder. O Ukrayna ki 
Sovyetlerin en zengin buğdaylarını, 
demirinin ve maden k<SmUrlerinin 
dörtte üçünü verir ve madenlerinden 

-----~- ---..ı-..a...........» .. -.......:ı,~---
büyilk bir petrol kaynağı olan Rus-
ya ile de temasa gelmesi mümkün o
lacaktır. Bu petrol, Almanya'nrn, ya
n11 memlekette petrol çıkmadığı için 
boş duran, mot8rleri, otomobilleri 
için pek lüzumludur. Bohemya bu 
motörlü kıtaların Moravya ve Slo -
vakya ovalarına inmeden evvel gire
cekleri ilk merhaledir. 

Çekoslovakya, biribirine düşman 
orta Avrupa memleketleri a

rasında bir ada gibi kalmıştır, 
Bohemya, söylediğimiz gibi, Sak

ıonya ve Bavyera'yı ortadan biçer. 
Alman tayyare meydanlan da hu
dudda Riza, Zithain Röderav, Gros
senhaln'de kurulmuştur. Almanya -
nın otomobil seyahati için yaptırdığını 
s!Sylediği şoseler de bu hududun 
burnuna kadar sokulmu~tur. Hudu· 
da yakın bir yerde demityolu merke
zi olan Brcılav ıehrinin iı;tasyonu 
aaker taıııyacak trenlerin manevra 
yapabilmeleri için geni§letilmiştir. 
İşte tehdidin en mUhim merkezi bu-

Otelci: 

YEŞ i L DEFTER 
- O aeceyi burada geçirmek niye· 

tindedir. Kendisini beklemek ister mi
siniz? 

- Hayır, ben daha \.lzağa &idiyo· 
rum. Geç kaldım. Daha iki mil yolu
muz var. 

Cimmi: 
- Kenara çek, diye bağırdı. Otomo· 

bil yana doğru hamle ederken üzerle· 
rine çevrilen tabanca ate9 aldı. 

- Tamam, dedi. Haydi Hayslop 
göreyim seni. 

Genç adam, bir tahtayı kaldırmak 
suretiyle elde ettikleri boşluktan bir 
teneke benzini yava9 yava9 boşalttı. 

Ayni zamanda Cimmi, Betters'i i· 
diyordu. 

- Yavaşlayın ... Yavaı, yavaş ... Dur. 
Bitti mi Hayslop? Betters, çabuk on· 
lar bakarlarken in ve otomobilin ka· 
putunu aç. Millcemmel 1 

Kırmızı lamba uzaklaştı ve kaybol
du. Cimmi, geniş bir nefeı alarak dol· 
ruldu. Plfim yolunda iitınitti. Hay· 
dudlar otomobilin durdutunu 9oförün 
motörü muayene için etildiiini &ör• 
düklerinin zaferi kazandıklarına ka· 
naat getirecekler, fa.kat biru ıonra ne· 
ticeyi tahkik etmek için tekrar gelme· 
yi de ihmal etmlyeceklerdi. Yolun ili· 
tilne benzin döktürmesinin ıebcbi 
buydu. 

Birden: 
- Dikkat, Betters, geliyorlar, dedi. 

Karbüratörü mütcC11&ir bir tavırl& ki· 

Yazan: Mar1törit Ranclii 
28 11 

rıştırın. 

Haydudlar ağır ağir geçtiler. LAm~ 
baları, yere dökülen ben.tin i:zlerini ı
fıldattı. Benzin lekeleri elli yarda ka· 
dar yerde uzanıyordu. Cimmi, onlar· 
dan birinin sevinçli bir kahkaha attı· 
ğını işitti ve kırmıacx otomobil Londra· 
ya hareket etti. Bir çeyrek ıonra, Cim· 
mi, yollarına devam edebileceklerine 
karar verdi. 

- Haydi, Betten; direksyona atla 
ve arabayı çevir. Son sUratle ileri. Mil· 
ford'a kadar Portsmut yolunu takib e
din. Ondan sonra yolu tarif ederim. 

Hayslop, otomobil istikamet deği~
tfrirken ı;ordu: 

- !kinci kurfun nereye isabet ettl. 
- İhtiyat benzin tenekesine. Yolda 

benzin almalıyız. 

La Granj 

Otomobil hareket etti ve Cimmi ar· 
kada§larına izah etti: 

- Viv bu ıazıcrden La 'Granj'a git· 
tiğimizi lSğrenecektir. Düıpnan mınta· 
kasında bulunduiumuz için ihtiyatlı 
olmak lazım. 

Hayslop: 
- Biliyor musun Cimmt, ibazan, Ka· 

ramaskenin Vellens olduğunu ve La 
Granj'ı kendisine aaklaruna yeri itti· 
ha.z ettiğini dUfUnilyorum. 

- Hayır dostum, bu Ballarat'dan 
çok daha mWlim adamdır. O, Hayd· 
parkta bize o :kadar kolayca mağlub ol· 
ma:ı:dı. 

- Belki, ya şu Rebörne, demin bize 
ateı eden bücüre ne derıin? 

- Rebörn daha m:.ihim bir adamdır, 
Fakat timdilik beni mefgul eden Ka
ramaıokenin merkezini bulmaktır. E
vela La Granj'dan Betti'yi kurtarmalı
yız. 

- Belki babası bize minnetini yeni 
Seyahat hAdiseslz geçti ve, akşamın bir çekle i5bat eder. 

saat on bir buçuğunda, otomobil Va- Nihayet beyaz bir bahçe kapısının 
termer'e vardı. Yolcular, Kuiu oteli önünden &eçerlerken Cimmi: 
önünde indiler. Buraıt bot görünüşlü 
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- Geldik. dedi. Sonra toföre hitab 
küçük bir binaydı. Cimmi bayan Ra· etti: Yok, yok, Bettera, durmaya gel· 
çet'i sorunca noredeyıe ıolcceii ceva· mez. Köşkiln etrafını dönelim. 
bım vordilcr. Qoçc iıaranlı&u. ~~· ib~ribtr1 t· 

Yazan: 

Frank C.: 
Hanighen ' 

rada bulunuyor. 
Harita hikfiye}? anlatır. Çekoslo

vakya, iri başlı bir balık gibi şarka v~ 
garba doğru uzanmaktadır. Bohem
ya'nın bu balık kafasının etrafını.al
man toprakları çeviı:iyor. Hududun 
şimal tarafında da Lehistan vardır. 

Lehistanın alınan dostu olan dış ba
kanı albay Bek de Mareşal Göring 
ile birlikte sık sık av partileri yapar 
ve bu sırada içinde 70.000 lehli otu
ran Teşen kasabası meselesinde Çe -
koslovakya ile ihtilfiflar çıkanr. 

Cenubtaki Avusturya da Bohem
yanın hala matemini tutmaktadır. 

Bundan dolayı Almanyanın Avus
turya ile birleşmesi, hiç şüphesiz, 
Prag'ı titretecektir. Cenub $ınırının 
bir kısmında da Macaristan bulunu
yor. Çekoslovakyarun içindeki 7 50 
bin macar mütemadiyen kaynaşmak
ta, macar hUkümeti de zaman zaman 
bunların iadesini istemektedir: Al
manyadan sonra Macaristan, Çekos
lovakyanın en acı düşmanıdır. O 
Macaristan ki aUratle silahlanmakta 
ve Bitlerle olan dostluğunu arttir
maktadır. 

Yalnız hududun en uç kısmında 
bir dost memleket vardır: Roman
ya. Ve Çekoslovakya Romanya ve 
Yugoslavya ile askeri ittifak akdet· 
miştir. 

• •• 
Çekoslovakyanın bUtün istırabı 

bunlardan da ibaret değildir. Bunla
rın içinde bir de sayıları üç buçuk 
milyonu bulan alman ekalliyeti me
.selesi vardır. Bu Uç buçuk milyon ki
şi, hiç bir zaman atman tAblyetine gi
rememişlerdi; bir zamanlar Avus -
turya tebaası idiler. Bunların sayısı, 
bütün memleket nüfusunun dörtte 
birini teşkil eder. Bunlar da Bohem-
yaıun-navycrra ve S..k•onyadald •rk 
kardeşlerine tehlikeli surette yakın • 
olan kısımlarında bulunuyorlar. Bun· 
lar, Fransuva Jozef, zamanında ken
di tebaaları olan çeklerin şimdi üzer
lerine hakim kesilmesine nefret gö
ziyle bakmakta, tahammül edeme
mektedirler. Bunlar çekler aleyhin· 
de yakın vakitte ayaklanacaklar mı
dır? Bunun cevabını verse verse 
Konrad Henlayn verebilir. 

Henlayn, Çekostovakyadaki Sü
det alman partisinin başında bulu
nan bir jimnastik muallimidir. Bu
nun partisi, 45 sandalya işgal eden 
çlEtçi ekseriyet partiı;inden sonra 
gelmekte ve alman partisi parlamen· 
toda 44 sandalya İ§gal etmektedir. 

Bu vaziyet, Çekoıılovakyadaki na
zi tehlikesinin ne kadar ehemiyetli 
olduğunu gstermeğe kafidir. 

Geçenlerde Almanya hariciye na· 
zırı, Berlinin Çekoslovakyadaki Sü -
det alınanlarının hakları üzerinde ıs
rarla duracağıni söylemişti. 

Henlayn, zahirde jimnastik teşki
latı yapar gibi gl>rUnerek ve Südet 

vin teşkil ettiği ıkUtle yolun elli yarda 
ilerisinde farkediliyordu. Yalnız ze
min katta ışık vardı. Daha ileride ga
raj haline konulmuş eıski ahırlara rast· 
ladilar. 

- Devam et, Bettcrs, henüz eve çok 
yakınız. 

Otomobil iki dakika daha ilerled'i, 
sonra Cim.minin emri üzerine yana 
saptı. 

Hayılop: 

- Köşk çok milnfcrid vaziyette de· 
di. Vatermer'de~beri yalnız bir çiftlik 
geçtik. 

- Belki de bizim sayemizde bura
lara blra.ı hareket gelecektir. 

Bettcra, lambaları aöndilr. Lambaıız 
yolu iÖrebfliyor musun? Pek ali, u
sulca dönelim. 

Dar bir sokağın yanına geldikleri 
zaman Cimmi, bahçe dıvarının yanın· 
da otomobili durdurdu. Burası, otomo
bili saklamağa çok müsaiddi. 

Hayslop: 
- Her halde bu saatte buradan kim· 

se ieçmez, dedi. Burası tenha bir yer. 
- Bilinmez kl. Hazır mısınız.? 
Otomobili yerinde bırakarak bahçe 

kapısına ieçtiler ve afaçların arasın· 
dan, iÖrÜrunemeye çalışarak, köşkün 
yanına ıkadar ilerlediler. 

Köpk iki katlı vo eskiydi, her tarafta 
sarmajlklar dıvarları kaplamrştı. Et· 
rafını dolaştılar. . 

Birden, Cimmi Hayslopun kolunu 
dürttü ve pannağiyle ikinci katın pen· 
;eı:eltıiııde11ı biriAi if&ftı e~ti. Aamrla 

alınanlanna Prag'a sadık olmak şar
tiyle muhtariyet verilmesini istiye
rek Almanyanın Drang nach osten 
"şarka doğru ilerleyiş" hareketine 
öncU bi; ajan vazifesi gönnektedir. 

Bu adam, zaman zaman, Sudet al· 
manlarının Rayhştag'da mebus ol
duktan Berline, Danzig, Memel ve 
saire gibi, hUkilmetten muvakkaten 
aynlmıı sayılan Bohemya'ya da ma
tem tutan fibideler bulunan Münibe 
seyahatler yapmakta, buralarda ma
nidar temaslarda bulunmaktadır. 

Çekoslovakya da, bir Sudet tehli
kesini önliyebilmek için bunların 
parUimentoya mebus olarak girmele
rine mUsaade etmiştir. 

Reis Beneş de almanlann işsiz
lerine iş bulmak, onları idari 

hayata iştirak ettirmek, ekonomik 
kalkınmada kendilerine yer ve ka
zanç sağlamak gibi tedbirler almış· 
tır. Prag, alman ekalliyetleri~e ol
duğu gibi macarlann, lehlilerin, Ru
tenyalılann, da siyast partiler kur
malarına, kendi dillerinde gazeteler 
çıkarmalarına, kendilerine mahsus 
mektebler a~malarına müsaade et
mektedir. Demokrasinin en iyi idare 
tarzı oldu&u kanaati Mazarik'den 
Beneı'e de ayniyle gcçmigtir. Eğer 
günün birinde Çekoılavakya fatist 
hUcumuna uğrıyacak olursa merkezi 
Avrupa son demokrasinin harb etti
ğini görecektir. 

Çekoslovakya mUıtakil bir hUkü
met demokrat bir cumhuriyet olma
dan önce de bir ordu halinde idi. Bü
yük harbta Rusyada bulunan çekos
lovaklar, Avusturya ordusundan ka
?nlar, bir ordu haline gelerek Rus
yada harb etmiılerdir. Bu ordu, son
radan Mazarik ile Beneı'in gayreti 
ile ve Paris muahedeleri sayesinde 
müstakil bir cumhuriyet kurmu1lar
dır. İşte bu ordu şimdi muhtemel bir 
istila hareketine kar§J hazırlıklarını 
tamamlamaktadır. 

Çekoslovakya ordusunun sulh za
manındaki mevcudu 170.000 dir. Bu· 
nun harb zamanı iÇin tophyacağı ta
lim görmü§ ihtiyatı da bir milyon tu
~•r. :Bu ordu, bilyUk harbtan beri se
koslovaklarla beraber çalışan fransız 
kurmay zabitlerinin idaresi altında 
gayet iyi organize edilıniıtir. Her ne 
kadar bu askerler, görünüıleri itiba
riyle fa.ıla asker deiillerdir; ünifor -
malan pek göz almaz. Fakat bunlar, 
franıızlar gibi, birer ferd olarak çok 
uyanık, istiklallerine fazla a~ık, me
tin kimselerdir. 

Çeko.slovakyanın harb kuvveti, ö
teki A vrupı memleketlerinden ıeri 
kalmaz. Bohemya'daki fabrikalar ve
rimlidir. Beı yüz altnuı altı birinci 
sınıf tayyare, 200 tank ve zırhlı oto
mobil, fevkalade ağır toplar, dünya
nın en iyi sililan olan Bren makineli 
tUfekleH hep memleket içinde yapıl· 
maktadır. Çin, memleket içinde cep
hane endüstrisi bulunmadığından 
dolayı mahvolabilir: fakat Çekoslo
vakya o vaziyette deiildir. 

••• 
Hitler tehlikesi ilk baş gösterdiği 

zaman, Çekoslovakya kurmayı mem
leketi tam sınırda mUdafaaya kalkış

( Sonu 10 uncu sayfada) 

kapalı olan pencerenin kenarında bir 
ışık görünmüştü. 

Hayslop: 
- Mutlaka yatmaya &iden hizmetçi 

kadındır, dedi. 
Birden elinde mumu tutan kadın 

perdeyi kaldırdı. 
Cinuni, perde tekrar kapanırken: 
- ~ördün mil? Dedi. 
- Bettil 
- Tabii 1 YılnI.ı kaçmuına imkan 

yok. ÇUnkU pencere demir pannaklık· 
lı. 

- Bu herifler pek kuvvetliye benze· 
mlyorlar. Pencereye kadar tırmana
yım mı? 

- Hayır bu doğru olmaz. Evet! 
merdivenimiz yok. Saniyen. gilr'.iltil 
edebilirsiniz. Bu da Ballarat'ı gerekli 
tedbir almaya sevkcder. Seni aşağı it
meleri kifi ııelir. Vo sen de girmeye 
çalışırken düşüp ölmü§ı bir hınuı: mev
kiine eirersin. 

- Bu tehlikeyi aöze almaya razı
yım. 

- Su halde Betti, pazar gUnU meı:a· 
rınıza çiçek ietirir. .--

- Peki, ne yapalım? 
- Şimdi, ben gidip Baltrat'ı ziyaret 

edece!im. Belki blöf yaparak Betti'yl 
iÖtUrmeyo muva!fak oluruz. Hayıslop 
koşun da otomobilde bizi bekleyin. 

Hayalop: 
- Peki diye, itaat etti. Fakat aklı 

başka taraf daydı. 
J o ilo Betten bana refakat edecek· 

leı-, Kalabalık plduklar1n1 1a1mıyo-

-5-

Makiyaveli ve gazeteleri 
okurken 

'' •.. Şu halde bilmeli&iniz ki iki mü
cadele tarzı vardır: Kanun ve kuv • 
vet vaaıtası ile mücadele •.• Bunlar
dan birincisi insanlara hastır, ikinci· 
ıinde ise hayvanlarla müşterekiz. 

Fa.kat kanunun kudretsizliği anlaıı
hnca kuvvete müracaat zarureti ba
sıl olur. Bir hükümdar bu iki tüı-lü 
silahı kullanarak mücadele etmeği 
bilmelidir. Bunu da bize §8.irler. 
Aşilin ve eski çağlar hükümdarla
rından pek çoğunun nasıl terbiye e • 
dildiklerini nakleden ince hikayele
rinde, hem insan 'Y'e hem de hayvan 
şeklindeki santor Şiron sembolü ile 
ifade ederek - birfocisiz ikincin.in 
devamlı hiç bir fay dası olamıyaca
ğmdan dolayı - idare başındakile
rin, sırasiyle, insan ve hayvan cina
lerine mahsus tıiliıhları kullanmalan 
liızım geldiğini öğretmektedirler. 
İmdi hükümdarın, ~ekillerini alma
ğı bilmesi icabeden hayvanlar tilki 
ilo arslandır. Tilki kurda karfı ken • 
dini zor korur, arslan ise kurulan 
tuzaklara kolayca dü§er. Hükümdar 
birinciden becerikli, ve ikinciden de 
kuvvetli olmağı öğrenecektir. Tilki• 
nin rolünü hafif görenler sanatı.. 
rının farkında bile deiildirler-• .'' 

Makiyavel, meıhur eserinin met• 
bur on sekizinci bahsinde işte böyle 
diyor. Geçmiı asırların tecrübelerini 
~öz önünde tutarak bu tavsiyelerde 
bulunan Makiyavel diplomatlarca 
daİina okunmu§, ve diplomasi ondan 
daima ilham almııtır. Bunun içindir 
ki, timdiye kadar, diplomuinin va -
zifesi, memleket hizmetinde kuvvet• 
le zekanın imtizacı ıoklinde telakki 
odilmiıtir. 

Fakat, gazeteleri okuricen, artık 

eski telakkileri unutmamız laza 
geldiğini düşünmemek imkimsızdD'. 

Mesela, bir dış bakanın, anılua hak· 
kında kendi parlamentosundaki be• 
yanatmdan şu cünılcyi okuyunuzı 

"Dünyayı heyecana getiren keyfiyet 
§U çok çirkin hak\kattir: Herhangi 
bir siyasetin takibinde ne muabede

Jerin metnine, ne de enternaayonal 
hukuka aala r,iayet edilmiyor, Bun
ların hiç bir te~iri kalmamıştır. Bu 
sahada .ci:riinü geçiren kuvvet, Ye 
yalnız kuvvettir... Bundan dolayı 

Avuaturya devletinin ortadan kalk. 
mıt olduiwıu kabul mecburiyotİA
deyiz .•. ., 

Buna da iateraeniz realizm deyi. 
niz. 

Halbuki en realist diplomatlar d9.
hi aon zamanlara kadar diplomatça 
konuturlardı. Ve bu konutmada, nİ• 
hayet, dinleyeni .. vutan bir ıey var
dı. 

Makiyavel : "Umumi menfaat 
icabederse hükümdar verdiği aözd• 
dönebilir,, demif olmasına rai
men devrimiz diploma.tlarmm ba 
reali2mini bilnı nı taıvi.b eder iDİ 
idi? - N. Baydar. 

Doğudaki okullarımızın 
kontrolu 

Kültür Bakanlığı, doğudaki okulla -
nmızın daha sıkı bir teftiı ve kontrol 
altında bulundurulmasını ve Kültüı: 

direktörlerinin mıntakaları içinde do -
taşmalarını temin edecek kararlar al • 
maktadır. 

rum. Fakat ihtiyatlı davranmak evli· 
dır. 

Cimmini npeşinden gelen Jo: 
- Hiç merak etmeyin ,usta, dedL 

Sopanı yanımdadır. 
Cimmi zili çalınca genç bir uşak ka

pıya geldi. Geç vakıt yapılan bu ziya
rete birtnana vennediğinden evel! zin
ciri çıkarmadan kapıyı araladI, fakat 
atekiler saklanmış olduğundan Clın
miyi yalnız görUnce: 

- Girin, dedi. Sir Viktor daha yat
madı. 

Cimıni ile beraber arkaıından arka
da~ları da içeri girince: 

-Bu da ne demek? Diye onları dur
durmaya lcalk19tı. 

Fakat Cimmi sert bir sesle emretti: 
- Beni derhal efendinizin yanına 

götürün. 

Bir an tereddüdten sonra adam ho
lün sağında bir kapıyı a!jtı. Cimmi u
~ağı şiddetli bir hareketle iterek içeri. 
glrdi. Jo ve Betters de kendisini ta
kib ettiler. 

Girdikleri oda kütüphaneydi. D1-
varları kitab dolu raflarla örtülüydü 
ve koltuklar meşindendi. Oca~m ya
nındaki bir küçük masada bir petrol 
lambası. bir viski şişesi pir sifon ve 
bardaklar vardı. Derin bir koltuktan, 
bir adam .kallanak için davrandı fakat 
hayretten gözleri büyümü§ olarak tek
rar koltuğa düştü. 
Cimmiı 

(Sonu vat) 
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Milli Küme maçlarının altıncı haftası 

Dün Muhafız Gücü takımı Üçok 
takımını 2 -1 mağlôp etti 

---
Bütün sayılar 
birinci devre 
İçinde yapıldı 

ikinci devre sayısız geçti 
Dün Muhafız Gücü milli küme maç

ları~ı? altıncı haf tasında karşıla~tığı 
İzmırın Üçok takımını 2-1 yendi. Yedi 
maçtan yalnız ikisinde beraberlik te· 
min eden ve beşinde yenilen Muhafız 
~~elin~, birinci devrede çıkardığı 
euz~l bır o~nla temiz bir galibiyet 
t~mı~ e~esı ankaralı sporcuları se
vmdırdı. Bu vaziyet, bugün HaI1biye 
İdman yurdunun daha iyi bir netice a
labileceği ümidini de kuvvetlendirdi. 

Şehir ıtadyomu, bahar günlerine 
mahsus güzel hava dolayısıyle, çok 
kalabalıktı. Saat on ·ilçe doğru başla
yan ıeyirci akını evvela antrenman sa
hası kenarında toplandı. Herkes Gazi 
ve ticaret liseleri arasındaki maçı sey
cettikten sonra tribünlere gitti. 

O çok 15.30 dan biraz evel sahaya çık
tı ve halkı aelamJ.adı. Onları muhafız
lılar takib ettiler. Seremoni kısa sür· 
dü. T&kımlar §U şekikle yerlerıni aldı
lar: 

MUHAFIZ GOCO: 
Nabk, Salih - Saffet, Lütfü • Cihad -

Ahmed, Abf ·İbrahim- Rıza - lzzet • 
Şahin. 
OÇOKı 

Nejat, Nejdet • Ziya, Halim • Adil • 
Mazhar,Kemal-Namık-Sud-Hıun
di • Süleyman. 

Hakem antrenör B. Horeys'in idare
ıiyle oyun vaktinde bqladı. 

Muha/ızlıların birinci golleri 
llk vuruflar gelifi güzel .. Takımlar 

biribirini deniyor gibi .• lki taraf da 
aoldan akın yapmak teşebbüaündeler. 
l'opu ayaklarında çok tutan açıkların 
ıayreti bekler önünde sönüyor. 

Bet dakikalık zaman beraberlik 
manzarası göateriyor. Sonra muhafız
lılar birdenbire hızlandılar. Oatüste a
kınılar- Sekizinci dakikada santrfor 
Rıza ~kmunın birinci golünü Üçok 
kaleaine atıyor. 

M uhafızlılıırın ttuyiki arttı 
Rıza bu golü, sağ açıktan sağ içe ge· 

len ve ondan kendi&ine geçen bir pas· 
la attı. Kaleci çıkıt yapmış ve sağiçin 
tütünü bekliyordu. Yerinde bir pas, i
ti halletmi9ti. 

Seyirciler, güzel bir oyun çıkaran 
muhafızlılan alkiflıyor. Takım dur
JDAdan ilçokluların kalesini sıkıştırı
yor. Fakat, ezeli derd; topu ayakta ez
mek yüzünden gol çıkmıyor. 

17 inei dakikada İzmir kalesine bir 
gol daha oluyordu. K~ecinin ileri fır
layııından istifade ~en İzzet bir pla
ıe ile ikinci golü kazandırıyordu. Ziya 
yctiıti ve tehlikeyi atlattı. 

ikinci Ankara golü 
Ankara takımının ı!istünlüğü, kaçan 

fırutlara rağmen, tesirini gösterdi. 
19 uncu dakikada Üçok ikinci golü ye
di: 
Rıza ortadan ilerliyordu. Adnan 

kar9uuna çıkınca, her zaman yaptığı 
&ibi, atlatmağa çalışmadı. Sağaçığa u
zun bir pas gönderdi. Atıf, ceza çizgi
ıini geçti ve şütü çekti. Kaleci topu 
ancak çelebildi. Şahin yetişti. Top ağ
larda •• 

lzmir kaleıi aıkı§ıyor 

~ 

Maçta seyirciler 

Üçok kaleciıi bir Muhalızgücü golüne güçlükle mani oluyor 

terketmek mecburiyetinde kaldı. Fa
kat oyun durmadı. Hamdi, gol atacak 
vaziyette iken kötü bir pas verdi, 44 
üncü dakikada Saidin şahsi bir akını 
gene avutla neticelendi. Artık oyun 
bitmek üzere idi. Son dakikada güzel 
bir akın daha ... Direk Muhafız gücünü 
bir golden kurtardı. Fakat, devre bit
meden belki yarım dadika evel, sağa. 
çık Kemalin şütü İzmir takımının ilk 
ve son golünü temin etti. 

lKINCt DEVRE 
Bu devrenin seyrini takib etmeğe 

lüzum görmeden f()ylece hulasa ede
biliriz: 

yalnız müdafaa hatları güzel oy· 
nuyor ve iki taraf forvetleri çok güç
~ü~le. kaleye yakl~tırdıkl.arı topu, 
ıkı dırek arasından geçiremiyorlardı. 
<?özleri. miy~p bir insanın iğneye ip
lık geçırmesıne benzettiğimiz bu va
ziyet 45 dakika hiç değipedi. Muha
f ızhlar 42 inci dakikada bir de penal
tı fırsatı kaçırdılar. Maç 1-2 Ankara 
lehine bitti. 

Netice: 
Dün, üçokluları, teknik takanla -

rın güzel maçlarını seyre alışmış An-

kara halkının futbol heyecan ve zev
kini tatmin edecek dereceye gelmiş 
bir takım halinde göremedik. Belki 
yol yorgunluğu, saha acemiliği bu va
ziyette lmil olmuştur. Eğer dünkü o
yunlarına gör.e hüküm vermek lazım
geline Muha.fızgücünün İzmir mağ-
liıbiyetini anormal saymak icab eder. 
Eğer aldanıyorsak, bunu ikinci oyun
larında görerek fikrimizi tashih ede
biliriz. 

İçlerinde santrhaf Adnan, solaçık
ları Süleyman takım oyuncusu olarak 
çok iyidirler. Diğerleri belki ferd ha
linde futbolu biliyorlar. Fakat ta
kımlarına hiç de faydalı olamadılar. 

Muhafızgüçlüler, birinci devrede 
35 dakika oyuna hakim oldular. Son
ra yavaş yavaş enerjileri azaldı. Eğer 
karşılarında kendilerinden yüksek bir 
takım olsaydı, neticeyi gene kaybet
mek tehlikesine düşeceklerdi. Bugün
kü halde, Muhafızgücü takmıında fer
di meziyeti fevkalade oyuncu belki 
yoktur. Fakat takım halinde biribiri
ni anlamış ve beraber oynamağı öğ
renmiş bir ekip teşekkül etmiştir. 
Sistemli çalışma bu takımı iyi netice
lere doğru götürecektir. 

Gazi lisesi ticaret 
lisesini 3 -1 yendi 

Gazi ıJe Ticaret Liıel~ri takımlcuı maçtan evel 

Bu gol, İzmir takımını sarstı. Yir
mincı dakikadan itibaren ıs dakika 
birkaç golden ancak topu kornere at
mak suretile kurtulabildiler. Sonra bi· 
ribirini kovalayan birçok taçlar oldu. 
Sonra üçoklular biraz kendilerini top
ladılar. 36 ıncı dakikada güzel bir akın 
yaptılar. Bu hücum kornerle netice
lendi. Çekilen korner boşa gitti. 

39 uncu dakikada ceza çizgisine~ 
yakın bir mesafede hakem Muhafız 

gü cü aleyhine favul verdi. Hamdinin 
ıütü kalenin sol tarafından avut oldu. 

Gazi ve Ticaret Liseleri arasında- si aleyhine ikinci golü verdi. Oyun 
ki maç dün ıtadyom antrenman saha- bütün heyecaniyle devam ederken Ga
aında yapıldı. Her iki mekteb taraf- zi lisesinden hatalı bir harekette bu
tarlarından mürekkeıb kalabalık bir lunan ve aynı zamanda hakeme iti-
1eyirci kütlesinin hazır bulunduğu raı: eden bir oyuncu, sahadan çıkarıl
bu maç bir hayli 'heyecanlı oldu. dr. Birinci devre O· 2 olarak nihayet-

llk haftayımda rüzgar altına düşen lendi. 
lzmirin tek golü 

Bu vaziyet, muhafızlılarm durg~ 
luğunu ve izmirlilerin açıldıklarını 
gösteriyordu. Futboldan anlayanlar 
bir O çok golU beklemeğe başladılar. 

43 üncU dakikada Muhafız gücünün 
soldan yaptığı bir hilcumdan kurtulan 
üçoklular gene soldan muhafız kalesi
ne sokulmağa çalıştılar. Bu sırada aol 
mçık Süleyman sakatlanarak oyunu 

Ticaret Lisesi rakibinin kuvvetli oyu- İkinci devreye 10 kişi ile başlayan 
nu kar,ısrnda müşkülatlı anlar geçir- Gazi lisesi biraz sonra cezalandırılan 
di. 15 inci dakikada Gazi Lisesi ilk oyuncunun yerine bir kişi daha çıka· 
golünü yaptı. Bu gol üzerine hücuma rarak kadrosunu 11 e iblağ etti. Ni
geçen Ticaret Lisesi, beraberliği te· zamsız olan bu hareketi hakem gör
min etmek: için, büyük bir gayretle medi. Bu devrede rüzgar tarafına ge
çalışıyordu. 30 uncu dakikada Ticaret çcn ticaret lisesi hakim bir oyun oy
lisesi kalesine inen bir şandeli karşı nuyordu. Fakat kuvvetli rakibleri za
taraf aağiçinin el yardımiyle kaleye man zaman mukabil hücumlarda bulu
aoktuğunu göcen hak.e&Q ~t liae- nuyorlardl, AntrOllmiQ Hh•IıDda c-

Bugünkü spor 
hareketleri 
BiSiKLET 

Bölge sporcuları arasında 

Şehir ıtadyomu, saat 9,30 

BÖLGE KUPASI 

Üçok'a ikinci gol böyle oldu 

birinci 1 iki eri Avrupa 
. . 
ıçın 

İstanbulda güreş seçme 
. müsabakaları yapıldı 

İstanbul, 19 (A.A.) - Avrupa bi- kikası içinde alta düştü. Maamafih 
rinciliklerine iştirak edecek türk mil- kurnazca kapandığı ve mütemadiyen 

Ankara Gücü - Gençler Birliği 1i takımını tesbit için Ankara, İstan- minder dışına kaçtığı için İzzet bir 
Ankara Gücü sahası, saat 13 j bul ve İzmirli güreşçilerin karşılaş.- fırsat yakalayamadı. Yusufun üstte 

KIR KOŞUSU 

12 bölge arasında Türkiye 
birinciliği 

Şehir ıtadyomu, saat 15 

MlLLl Ktll\1E 

Harbiye l. Yurdu - Üçok 
Şehir ıtadyomu, saat 15.30 

tmlmalarına bu gece Beyoğlu halk güreştiği üç dakika içinde İzzet bit' 
evinde başlanmıştır. Milli takımın hayli tehlike geçirdi, fakat kuvvetli 
tertib şekliyle alakadar olan oldukça olması sayesinde kurtuldu. 
mühim bir kalabalık halkevi salonu- Ayakta geçen son 4 dakika çok 
nu doldurmuş bulunuyordu. hırçın oldu. Neticede Yusuf Arslan 

Birinci giireş sayı hesabiyle kazandı. 

İlk karşılaşma 56 kilodan Kenan- Dokuzuncu giireş 
(İstanbul) ile Ali (İzmir) arasında 72 k"l d M f (A k ) ·1 ı o an usta a n ara ı e 
oldu, Milli takımın tecrübeli güreşçi- Enver (tzmir) güreştiler. Güreşin 
si Kenan ilk dakikadan itibaren tefev- ilk dakikaları müsavi geçiyordu. Fa-

"''"""'""'"'"""""'"'"""'"""""" vuk gösteren bir güreş yapmaya baş- kat İzmirlinin üstünlüğü yavaş ya
ladı. Kenanın hakimiyeti dakikadan 

Kır koşusu 
birincilikleri 

dakikaya artıyordu. Netekim 7 d. 50 vaş kendini göstermeye başladı. Alta 
düşen Mustafa iki defa köprüye gel-

s. de tuşla kazandı. di, fakat büyük bir gayret sarfederek 
ikinci güreş tuştan kurtuldu. İkinci devre Enver 

56 kilodan Hasan (İzmir) ile Mus- gene üstte güreşiyor. Mustafa iki de
tafa (Ankara) gürcttilcr. Mustafanın fa daha köprüden kurtulduktan ıon-

on i'_-i t::
0
·· (ge ti tle · - ilstUnlUğU ilk dakikadan itibaren gö- ra 13 d. 27 s. de tuşla yenildi. 

K u a e rı rünüyordu. Netekim Hasanın zayıf Onllncu giireş 
mukavemetini 2 d. 43 s. rakibini tuş-bu gün karşılaşıyorlar ıa yendi. 72 kiloda Hasib (İstanbul) ile Fa-

ik (İstanbul) güreştiler. Birinci da-

Türk Spor Kurumu atletizm fede
rasyonu kış çalışma programını bugün 
şehir stadında tertib ettiği Türkiye 
birincilikleri ile tamamlayacaktır. 12 
bölgeden gelen atletler çetin bir ara
zi üzerinde Türkiye şampiyonluğu 
için biribirleriyle çarpışacaklardır. 

Bu 12 bölge bu yıl en yüksek ça
lışma gösteren bölgelerdir. Geri ka
lan daha tecrübesiz ve yeni bölgelerin 
de yaptığı çalışmalar ile bu mevsim 
elde edilen netice geçen senekine na
zaran tam 14 mislidir. 

Geçen yıl bütün Türkiyede yapı
lan 12 müsabakaya 103 atlet iştirak 
etmişti. Bu sene 170 müsabakada 1534 
sporcu koşmuştur. 

Partimizin manevi ve maddi mü
zaheretinden istifade eden atletizm 
federasyonunu üzerine aldığı sporu 
yayma vazifesinin bu ilk safhasını da 
değerli bir adım atmış sayabiliriz. 
1534 kO§ucu Türkiyemiz için bir re
kordur. Bugün koşacak olan delikan
lılar bu 1534 ün en iyileridir. Gelen 
bölgeler şunlardır: 

Ankara, Amasya, Balıkesir, Bolu, 

Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamo

nu, Kocaeli, Konya, Muğla, Ordudur. 

Bu bölgelerden bilhassa Ankara, 
İstanbul ve Kocaeli çok ciddi bir re
kabet yapacaklardır. Takımlar dünden 
beri şehrimizde bulunmaktadırlar. 

Koşacakları sahada muntazaman ge
lip idmanlarını ve denemelerini yap· 
mışlardrr. 

Gençlerin hepsi ümidli ve neşeli
dir. Bilhassa uzak bölgelerden gelen 
gençler Atatürk'ün kurduğu başşe
hirde bulunmaktan duydukları sevin
ci her fırsatta ızhar etmektedirler. 

Genç atletlere muvaffakıyetler di
leriz. 

Vçiincü güreş kikada on dakikada Faikin hakimiye-
56 kilodan Hüseyin (İstanbul) ile ti altında geçti. Hasib ikinci devrede 

Ali Öner (Ankara) güreştiler. Birin- de hap alta düşmüş vaziyette. Faikin 
ci on dakika iki rakibin çetin güreşi güzel çalıştığı görülüyor. Neticede 
arasında beraberlikle bitti. İkinci on Faik sayı hesabiyle galib. 

dakikada nefes kabiliyeti fazla oldu- Onbirinci l(iireş 
ğu anlaşılan Hüseyin bir dereceye 
kadar daha güzel güreşiyordu. Bunu 56 kilodan Ali (İzmir) ile Hasan 
göz önünde tutan hakem heyeti Hü- (İzmir) güreştiler. Ali 20 d. 15 s. de 
seyini sayı hesabiyle galib saydılar. tuşla galib. 

Dördüncü güreş On ikinci giircş 
61 kilodan Ahmed (Balıkesir) ile 45 kilodan Kenan (İstanbul) ile A-

Mahmud (Ankara) güreştiler. Mah-' li Ömer (Ankara) güreştiler. Ali 0-
mud daha kuvvetli ve daha tecrübeli · k f tahta k d merın a ası ya çarpara .zc e-
görünüyordu. Bunun neticesi olarak lendiğinden Kenan kazandı. 
8 d. 20 s. de tuşla kazandı. 1 

Beşinci giireş On üçiincii giireş 
61 kilodan Hasan Tahsin (İstan. 56 kilodan Hüsey.in (İstanbul) ile 

Mustafa (Ankara) güreştiler. Hüse
bul) ile Ahmed (Ankara) güreştiler. yinin kolu çıktığından Mustafa ka
Kuvvetler ve teknik kabiliyeti müsa- zandı. 
vi idi. İki rakib şiddetle ve enerji ile 
güreşiyorlardı. İlk on dakika berabe- Yarın akşam güreşlere devam olu-

ınacaktır. 
re bitti. lkmci on dakikada iki rakib 
aynı müsavi kabiliyeti gösterdi. Ne- '4ıLP O O P Ptıll1'l:lılllı~ 
tice merakla bekleniyordu. Hakem 
Ahmedin lehinde oldu ve bu galib al
kışlandı. 

Altıncı güreş 
61 kilodan Suad (Ankara) ile Ah

med Kuloğlu (İstanbul) güreştiler. 
Güreş kısa sürdü. Ahmed güzel bir 
kafa kol kaparak 1 d. 25 s. de Suat t 
tuşa getirdi. 

Yedinci giireş 
66 kilodan Yahya (İstanbul) ile 

Bekir (İzmir) güreştiler. Birinci on 
dakika ç~k çetin oldu. Kuvvetli biri 
genç olan İzmirlinin Greko • romen 
güreşi kafi derecede bilmediği görü
nüyordu. Buna rağmen acı kuvveti -
nin üstünlüğü bütün birinci devre u-
uzunluğunca göze çarptı. Birinci on 
dakika beraberlikle bitti. Kurada Yah
ya alta düştü. Bekir ezici bir sistem 
takib ediyor fakat tatbik edeceği o
yunu bilmediği için netice alamıyor. 

Milli Küme takımlannın 

puvan vaziyetleri 
Krılii rı M 'I!"· GR. Bl'r. Ma. At. Ye. Puv. 
---------..----~ 
bcşu:taş o S 1 O 18 3 17 
Gunc:; 4 4 O O 16 6 12 
Üçok 6 3 o 3 7 11 12 
M. giıcü 8 1 2 S 9 21 12 
R. bahçe S 1 2 2 12 7 8 
G.saray 3 2 O 1 S 4 7 
Alsancak S 1 O 4 S 17 6 
H.1.Y. 3 O 1 2 2 S 4 
~1JJ17t1111 

Bugünkü maç 

Üçok Harbiye ile 
karşılaşacak 

yirci mahallinin sahaya çok yakın ol- Yahya iyi kapanmak suretiyle 3 da
ması dolayısiyle her iki mekteb tale- kikayı atlattı. Yahya üste geçer geç
bcsinin ateşli aealeri hakemi bunalt- mcz ataklara başladı. Bir tek kanad 
~ıştı. Bu anda ticaret lisesi aleyhine taktığı halde Bekirin kuvveti netice 
bır gol daha oldu. Oyun o_ 3 vaziyeti- almasına mani oldu. Fakat Yahya Be
ni aldı. Sonra Ticaret lisesinin yaptı- kiri sıkıştırmakta devam ediyor. 15 -
ğı hücumlardan biri golle neticelen- inci dakikada 18 inci saniyesinde ge
di ve on dakika sonra oyun Gazi l~ ne tek kanatla Bekiri tuşa getirdi. 

Üçok, bugün ikinci karşılaşmasını 
Harbiye İdman yurdu ile yapacaktır. 
S~at 15.30 da yapılacak olan bu maç, i
kı takımın bugünkü vaziyetlerine gö
re daha çok Ankara lehine görünmek· 
tedir. Çünkü, ağır oynayan izmirlilere 
nazaran harbiyeliler çok seri atak ve 
nefes~idirler. Fakat, futbol 'maçları, 
ckserıya umulanların dışında neticeler 
vermiştir. Bu noktayı kaydederken 
galibiyeti daha ziyade, iyi <0ynayacak 
takım için temenni ettiğimizi ilave et· 
meliyiz. Maamafih, dün de yazdığmııı 
~ibi, geçen sene milli kümede iyi ne
tıceler alan Ankara takımlarını gör· 
dükten sonra, bu sene de zaferin tadını 
tatmak düeğindeyiz. 

sesinin lehine 3 - 1 olarak nihayetlen- Sekizinci güreş 
di. Fakat, futbol nizamnamesi hüküm- 66 kitodan Yusuf Arslan (İstanbul) 
lerine göre çıkan oyuncunun yerine ile izzet (İstanbul) güreştiler. Yusu
~.şka biriniw oynatan ';iazi . !~sesinin fun tecrübesi izzetin de gençlik ve 
hukmcn maglµı, addedıl.me&i ıeab et- kuvveti göze çarpıyordu. Kurayı kay
tiği .tö71-Dektediıı- beden Yuauf ikiAci dovtenin 3 ilk da-
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Ankara, nüfusuna göre, şarab 
ve likör içmekte Türkiye 

rekoru kırıyor: Birincisini, yayla 
iklimine, ikincisini de, daha fazla 
bir salon içkisi olduğu için, geliş

miş sosyal hayatın bir tezahürüne 
yerebilirsiniz. 

Fakat Ankaranın, bir günde ne 
kadar kahve istihlak ettiğini hesab
layan bir meraklının epey uzun sü
ren tetkiklerini, bir sütun yazı ha
linde okumak, enteresan olsa gerek. 

*** 
••- Gazinolarda yaz kış en çok 

içilen §CY kahvedir. Milli iktısad ve 
tasarruf cemiyetinin bütün değerli 
himmetlerine rağmen evlerimizde 
misafire en çok ikram edilen şey 

Şehirden 
·anketler 

An karada 
Günde 
90,000 
Fincan 

gene kahvedir. Me
sela ahbabınıza ke
fil olur, onun na
mına binlerce li- Kahve içilir 
ra öder, evinizde aylarca misafir e
der, işini görür, bin bir iyilik ya
parsınız, hepsi unutulur da, bir 
kahve ikram ederseniz ve o da bu
nu unutursa: "-Bir acı kahvenin 
kırk yıllık hatırı var 1. Vefasız a
dam!,, diye ancak içtiği kahveyi u
nuttu diye vefasız'lık etiketi yapıı
iırıhr .• Bu kadar hatırda olan şu 
kahveden, Ankara halkı herhalde 
günde birkaç ton istihlak ediyor, 
dersiniz. Fakat işin iç yüzü, h iç de 

~.vle d aildir. 
Tükenmez diye bir meyva şirası 

yeya meyva sirke5i vardır. Bittikçe 
jizerine su korsunuz. İki gün sonra 
küpün içinde tahammür etmiş olan 
meyva bakiyesi bu suyu gene may
hoşlaştmr ve bütün bir kış mevsi
mi, bu küpteki meyva şirası bitmez 
tükenmez adı onun için verilmiştir. 

Bir usta kahveci elinde de bir kJ.ı 
lo kahve, nohud unu karıştırılmamı: 
bile olsa, gene bir tükenmez fıçısı 

dır: Bir kilo kahveden, usta bir kah
y;eci 400 den fazla kahve yapar. Hem 
de köpüğü, ağdasr hiç az olmamak 
fUtiyle._ 

Kaç türlü kahve vardır? 

K ahvenin çeşidi, et kebabları 
kadar boldur: Sade, şekerli, 

az şekerli, çok şekerli, yandan çark
lı, Murra, Hüseyin Çelebi. .. En çok 
bu son iki isim garibinize gidecek
tir: Hüseyin Çelebi daha fazla yö
rtiklerin içtiği bir kahvedir. Kahve 
az kavrulur. Değirmende çekilmez 
ve iki taş arasında, havanda döğü
lür. Bulgur taneleri haline gelir. Bu 
kahveyi çok kaynatırlar. Rengi ye
şil ile siyah arası olur. Az şeker kor
lar. İçine istiyenler, bir ufak yaprak 
da kuru nane atarlar. Kendisine 
mahsus bir lezzeti vardır. 

Murraya gelince, onu Urfa, An
teb, Diyarbakır taraflarında içerler: 
Murra ekseriya yemekten sonra içi
lir. Onu, boza, şira, sahlep gibi 
dolaşarak satanlar vardır. Murra, 
menku kahve demektir. Yani, kayna· 
ya kaynaya, ve bir kaptan diğerine 
döküle döküle, telvesi mayileştiril-
miş kahve .• Murra, kahvelerin en a

cısıdır. Ufak fincan içine, bir yu
dum konularak içilir Hazmı kolay· 

YAZAN: 
CEMAL KUTAY 

laştırdığını söylerler. 
Sade, az şekerli, şekerli, çok şe

kerli, yandan çarkJı kahveleri he
men hemen hepimiz biliriz. Yalnız 

tiryakiler, bunları rastgele değil de, 
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günün saatlerine göre içerler. Sabah 
kahvaltısı, öğle yemeği, akşam ye
meği gibi... Sabah sabah bir kahve
ye gidipte bir sade kahve isterseniz, 
garson yüzünüze karşı olmasa bile, 
içinden sizin için "akşamdan kal -
ma 1,, der. Bu; bir akşam evci, çakır 
keyif olduğunuzu anladığına.ala
mettir. Onun için sabahın erken sa
atinde, herkes mesela çay içerken, 
sade kahveyi hafif bir sesle istemek 
kahve adabındandır. 

Sade kahve yemekten sonra içilir. 
Fincanın yanına bir de şeker parça
sı konulduğu içilı; teşbihte hata ol
mıyacağım düşünen bir te~ih me
raklısı tarafından belki Akayın eski 
vapurlarına benzetilerek, yandan 
çarklı adı verilen kahve de yemek -
ten sonra içilir. Tecrübeli bir kah
veci, yemekten sonra yandan çarklı
yı içenlerin, o gün tatlı yemedikle
rini, anlamak lazım geldiğini, sade 
kahveyi içerek kahve içmiş, şekeri 
yiyerek de ağızlarını tatlandırmış 
olacaklarını söyliyor. 

Çok şekerli kahveyi tiryakiler pek 
içmezler. Çünkü kahvede içilen çok 
şekerli kahvenin, muhakkak kahvesi 
azdır. Bunu bilen tiryakiler, canla
rı çok şekerli kahve istedikleri za
man, garsona, kahvenin iki ana mad
desinin mikdarını da beraberce söy
lerler: "- Şekeri, kahvesi bol bir 
kahve 1,, Bunun kısa bir adı da tirya
ki işi" dir. 

Bunlar, kahvenin DMh i y et vtı ne-

vilerine aid tas.nifdir. Yani mazru
fudur. Bir de onun zarfı var. Burada 
sakın, eskiden kibar evlerinde telka
ri, altın kaplama, gümüş, hatta ze
berced'le süslü kahve fincanların

dan veya mahundan, cevizden, şim
şirden yapılmış kahve fincanların

dan bahsedeceğimi sanmayınız. Şiın
di bu çeşid fincanlar, nadir evlerin 
misafir odalarında süs olarak duru
yor. Bugün kahvelerin ocaklarına 
gidip bakarsanız, orada iki çeşid 
fincan görürsünüz. Birisi, kahvenin 
günlük, gelip geçici müşterileri i
çindir ki bunun sayısı boldur: ikin
cisi gedikli ve tiryaki müşteriler i
çindir. Bunların ismine kallavi der
ler. Ocakçı, onların hangi müşteri
ye çıkacağını bilir. Çünkü hem şe
keri, hem kahveıi; küçük fincanla
ra göre bir misline yakın fazladır. 

Kahvenin en çok nerelerde içildi
ğini söylerken kahve falını da unut
mayınız: Kahve falı için kitab bile 
çıkmıştır. Evlerde eı dost arasında
ki bu fal bakmanın kanunun yasak 
ettiği suç dışında kaldığını derhal 
tasrih edelim 1 

A.nkarada ne kadar 
k.alıve içilir ? 

Ş imdi artık Ankarada ne kadar 
ka~ve. içildiğini h.esablayahi

liriz. Şehrımızde kahveyı kavurarak 
ve ;iğüterek satan 12 ye yakın dük
kan vardır. Bunlardan başka, bir de 
kuru kahveci Mehmed Efendi, A. 
İhsan ve saire gibi tanınmış firma
ların 1stanbulda hazırlanarak paket 
halinde buraya gelen kahvelerini sa
tan ticarethaneler de vardır. 

Ankarada, günde 6 çuval kahve is
tihlak edilir. Bu çuvallar, 60 kilo
luktur. Çiy olarak 60 kilo gelen bu 
çuvallardaki kahveler kavrulduktan 
sonra 50 kiloya inmektedir. Kavrul
muş kahve ile çiy kahve arasındaki 
fiat farkını bu sebeb çok güzel izah 
ediyor. 

Günde 6 çuval kahve 300 kilo ve 
300 kilo kahve de 90.000 fincandır. 
Vakıa, usta kahveciler, bir kilodan 
400 fincan kahve çıkartıyorlarsa da 
normal olarak kabul edilen rakam 
300 dür. 

90.000 kahve 123.000 nüfuslu An
kara için pek Ç()k mu dersiniz? .. Fa
kat, günde 20 fincan kahve içenler 
olduğunu da düşünürseniz, bu ra
kam, herhalde pek fevkalade görün
meyecektir. 

Kahvenin tenbih edici hassası do
layısiyle, çok çalışıldıktan sonra, bir 
fincan içilmesini, doktorlar zararlı 
gönniyorlar. Tabii bazı hastalıklar 
haris Qlarakr. Fıka&.~ özii 

-

AVUSTURYA HADİSELERİ 

--.ı~ .,;. I 
Viyanada, kahramanlar meydanıru[a. bi.iy]i.k "-"r~ra ölen askerler için tören yapılırken 

Avusturyanın Almanyaya ilhakı dolayısiyle 
Berlindeki Avusturya elçiliğine nasyonal 

sosyaliıt bayrağı çekildi 

olan kafein'in lüzumundan fazlası- 1 
nın vücuda zararlı olduğunu da ila
ve ediyorlar. 

Kahve kendisinden alman gümrük 
dolayısiyle de, devlete gelir temin 
eden bir maddedir. Kahveye, bir se
nede 5 milyon liraya yakın para ver
diğimiz zamanlar da olmuştur. Cum
huriyetten beri, bu rakamlar şu sey
ri takib etmişlerdir: 923 de 2.515.000; 

924 de 3.177.000; 925 de 4.976.000; 
926 da 5.069.000; 927 de 4.464.000; 
928 de 4.537.000; 929 da 5.154.000; 
930 da 3.569.000; 931 de 2.474.000; 
932 de 2.310.000 933 de 1.759.000; 
934 de 1.541.000; 935 de 1.334.000; 
936 da 1.590.000 lira ... ,, 

*** Kahve her içilecek ve keyif ve-
ren madde gibi, Divan edebiyatına 
girmiştir Şairler "taze elden, taze 
pişmiş, taze kahve,, yi hararetle tav
siye etmişlerdir. 

"" 

Avusturyayı Almanyaya ilhak eden alman 
a•herlPri Krıfstein sehrine gfriyorlar 

Göring Almanyada opera bina•ında, umumi 
harbta ölen a•kerler için yapılan törende 

nutuk söylerken 

Biz asıl kahvenin lezzetini, şimdi 
tecrübesi yapılmakta olan Akdeniz 
kıyılarımızdaki ekiminden muvaffa
kıyetli neticeler alıp onu da bir mil
li mahsul haline getirdiiimiz zaman 
dııyiciba. • Sal~bu.r8'da alman aakerleri.ni karıılayan avuıturyalılcw 
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Vatan ve hürriyet 
İttihat ve terakki 

--

(Başı 1 .inci sayfada) 
larca sürmüş olan hicranını dinlen
dirdi.._ 

ti vatanın her köşesine dalbudak saldı. 
Memleketin en kıymetli, en fedakar 
evlatlarını sinesine aldı, bazı küçük 
gruplar da buna iltihak etti, nihayet 
bu teşekkül az zamanda taazzuv ede
rok kahramanlariyle 1908 temmuzunda 
zalim Sultanın karşısına dikildi. 

Rıhtıma çıkar çıkmaz Ahmet Tev
fik'tcn eski arkadaşlarından şair ve 
hatib Ömer Naci'yi sordu. Akşam ken
disini görmesini söyledi. Ömer Naci 
diyebilirim ki, Mustafa Kemal'dcki 
gizli kudret ve dehayı ilk keşfeden bir 
yarıvefak!rı idi. Yüksek bir halk hati
bi olan Ömer Naci Mustafa Kemal'den 
sonra ordu ve memleket içinde pek çok 
sevilen bir zattı. O gece Naci ile bu
luştular. UçUnc~ ordu mıntakasında 
da (Vatan ve Hürriyet) cemiyetinin 
teşkiline karar verdiler. 

1907 martında bir hadise cereyan et
ti. Sultanın hafiyeleri bu gizli teşek
külü sezdiler. Cemiyetin faal azasın
dan iki kişi pek şüpheli göründüğün
den hükümetçe takiblerine başlanıldı. 
[3]) Bunlardan birisi Ömer Naci, di
ğeri de ben idim. 

Naci o sıralarda Selanik'te inti&U" 
eden (Çocuk bahçesi) gazetesinde f:r. 
lesof Rıza Tevfik ile çetin bir kalem 
münakaşasına girmişti. Bu edebi mü
nakaşa nihayet mevzuundan çıktı, ve 
siyasi ıbir şekil aldı. Naci bir makale
sinde [ 4J Rıza Tevfik'e karşı "beş a
sırlık bir tarihi şanüşeref ebediyıen 
topraklara gömülüııken" gibi o devirde 
söylenmesine cevaz verilemiyen taşkın 
sözlerle vatanın içinde bulunduğu fe
laketi haykırarak ilan etmişti. Bu ya
zılar o zaman Selanik muhitinde bü
yük bir heyecan uyandırmıştı. Bu li
san m:.inakaşasına ben de ufaktan ka
rışmıştım. Bir gün cemiyet arkadaşia
rıidan Talat (paşa), Naci ile beni hu
susi davet ederek şöyle bir teklifte bu· 
lundu: Bugün umumi müfettişlikten 
bir arkada! bana sizin tevkifiniz için 
müfettişlikle mabeyn arasında şifreli 
telgraflar teati olunduğunu söyledi. 
Ben de bu şifreleri telgrafhanede gör-

Ertesi gün Naci Lembet'teki topçu 
kışlasına geldi. Bana Mustafa Kemal'
in geldiğini söyliyerek bu akşam Sel!
nik Askeri Rüşdiyesi muallimlerin
den Bursalı Hakkı Baha'nın evine mü
him bir meselenin müzakeresi için gi
deceğiz dedi. Hiç unutmam o taşkın 
ye ateşin ruhlu Naci fevkalade bir he
yecan içinde sarsılıyor, hiç bir yerde 
oturamıyor, gecenin hululünü sabır
sızlıkla bekliyordu. Naci'ye bu mühim. 
içtimaın mevzuunu sordukça açık söy
lemiyor, yalnız (ümidlerimizin tahak
kuk) etmek üzere olduğunu söylemek
le iktifa ediyordu. Akşam olmuştu. 
Muayyen saatte Hakkı Baha'nın Kule 
kahvelerine giden yol üzerindeki evi
ne karanlıkta girdik. Hakkı Baha yeni 
evlenmiş bulunuyordu. Güzel dös.en
miş bir gelin odasında toplanmış~ık: 

düm. 1 

Cemiyetin henüz harekete geçecek 
kadar kuvvetli olmadığım takdir eder
siniz. Tevkifinizi daha bazı tevkifler 
de takib edebilir. Biz cemiyetin sela
meti namına ikinizin de memleketten 
ayrılmasının muvafrk olacağı fikrin
deyiz. Hem de ayrılmanıza başka se
bebler de vardır. Geçende (Beşçınar)
da müzakere ettiğimiz veçhile cemi
yetin hariçte bir neşriyat vasıtası da 
bulunmak lazımdır. Pariste çalışan 

UEUS 

Litvanya Polonyaya 
nihayet baş eğdi ! 

Paris, 19 (A.A.) - Pari Suar gaze
tesinin Riga muhabiri bildiriyor: 

Kovnodaki sovyet elçisi, Litvanya 
dıt bakanı B. Lozoretis'i ziyaret ede
rek, Moskovanın Litvanya hakkında
ki bütJn sempatisine rağmen, Sovyet 
hükümetinin bu memlekete yardım e
dememesi muhtemel olduğunu bildir
miştir. 

Sovyet elçisinin bu beyanatı büyük 
bir rol oynamış ve Litvanya, Polonya
n.ın metalibini kabul etmediği takdirde 
tamamiyle yalnız kalacağını anlamış
tır. 

Vlıimatom kabul edildi 

Varşova, 19 (A.A.) - Lttvanya, Po
lonyanın ültimatomunu kabul etmiş
tir. 

Bugün Tallindeki Litvanya elçisi 
ile Polonya elçisi arasında, bu hususta 
notalar teati olunmuştur. İki hilkümet, 
bugünden itibaren, normal diplomatik 
münasebetler tesisine karar vemıifler
dir. Polonyanın Kaunas ve Litvanya
nın Varşova elçileri 31 marta kadar i
timatnamelerini tevdi edeceklerdir. 
Her iki hükümet, elçiliklerin normal 
surette çalışmalarını garanti altına al
maktadır. Gene aynı tarihten itibaren, 
iki memleket arasında doğrudan doğ
ruya, P. T. T. demiryolu ve sair her 
türlü irti.bat ve münasebetler başhya
caktır. 

Polonya dün alqam 21 de 
tecavüze hazırdı 

memiı gösteriler ve kışkırtmalar hava
sı içinde bize verilmiştir. Bu hadise 
hakkında, benim için, tahkikatın mey
dana çıkardığı şeyleri tekrarlamaktan 
başka yapılacak bir şey yoktur. Tah
kikat, Litvanya gümrük muhafızının, 
değil yalnız Litvanya kanunları fakat 
aynı zamanda enternasyonal hukuk 
bakımından da doğru ve nizami bir 
şekilde hareket etmiş olduğunu gös
termektedir. 

Litvanya hükilmeti, h~diseyi sulh -
çu bir surette halletmek için bir çok 
teşebbüslerde bulunmuştur. Litvanya
yı tehdid eden vahim tehlike sebebile 
ve enternasyonal münasebetlerin gö -
rülmemi§ derece karışık bir vaziyet 
göstermekte bulunmasını dikkate ala
rak, Litvanya hükümeti, derhal büyük 
devletler hükümetlerine müracaat et -
miş ve sulhu tehdid eden tehlike üze • 
rine bunların dikkat nazarlarını çeke
rek politik müzaharetleri ile bize yar • 
duiı etmelerini rica eylemiştir. Bu te· 
şebbüs üzerine, müteaddid ve musır 
müracaatlar yapılmıştır. Litvanya hü -
kümeti, aynı zamanda adalet ve sulh 
eserine de hizmet ederek, tarihimizin 
bu vahim anında, Litvanyaya yardıma 
gayret eyliyen dost hükümetlere karşı 
minrıotdarlrğını beyan eyler. Fakat, 
maalesef, bu gayretler, ültimatomun 
gönderilmeısine mani olam~mı§ ve bu 
ültimatom Litvanyaya tevdı olunmuş-
tur. 

Bu vaziyet kar§ısırida 

Bu vaziyet karşısında, Litvanya hü 
kümeti, Polonyannı taleblerine muta
vaata karar vermiştir. Zira, kU'l;vet, 
Polonya tarafındadır. Fakat k~vv:t, 
bak demek değildir. Bütün mılletın 
aoıt nefesine kadar istiklalini muhafa
zaya hazır olduğunu bilmekle l)era
ber, Litvanya hükümcti, bu kararı al· 
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu beyanattan sonra, bir mebus aşa
ğıdaki karar sureti projesini parla
mentoya vermiştir : 

İngiliz - İtalyan 
görüşmeleri 

20 .. 3 -1938 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
ingiliz ticaret anlaşması İngilterenin 
İtalyan kömür ve mensucat ihracatı
m fevkalade artırmaktadır. Buna kar
şı italyan mallarına konulan konten
janlar da yüzde 27,5 nisbetinde arttı
rılmaktadır. 

Barselon 
12 defa 

bombalandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

nutuklar söylemektedirler. 
Klering anlaşması ise şimdiye ka

dar eski borçların tasfiyesine giden 
mühim meblağları serbest lbırakacak
tır. • 
lngiliz - alman görü§melerine 

devam edilecek mi? 
Londra, 19 (A.A.) - Kabine lor

du Delavar'm Londrada söY'lediği bir 
nutuk fevkalade dikkat uyandırmış
tır. Lord bu nutkunda ezcümle de
miştir ki: 

"- Avusturya hadisesinden sonra 
hiç kimse bizden Almanya ile müza
kere politikasına devam etmemizi is
tiyemez. Bütün ahlcik kaideleri kuv .. 
vetten başka hiç bir 'eyi tammıyan 
rejimin çizmeleri altında çiğnenmiş-
tir.,. 

Kanada AYrupa işlerine 
kanşmıyor 

Ottava, 19 (A.A.) - Enternasyo
nal vaziyet hakkında sorulan bir su
ale cevab veren Başvekil King de
miştir ki: 

"- Kanada Amerika kıtasmda ol
duğu için aranılan hedefe mugayir 
bir tesir husule getirebilecek beya
natta bulunmaktan kaçınmak icab e
der. Kanadanın Avrupa hadiselerine 
karışması istenmiyorsa bu şekilde ha
reket edilmelidir.,. 

Başvekil, İngiltere hiikümetiyle 
teati edilen muhaberelerin istişari ma
hiyette olduğunu ve daha ziyade bu
nun malfimat edinmek maksadiyle ya
pıldığını ilave eylemiştir. 

İyi haıber alan mahfiller bu beya
natı Kanada hükümetinin halihazır
da tamamiyle Avrupa meselelerinden 
uzak kalmak istediği şeklinde tefsir 
etmektedirler. 

Slovcnya'da tevkifler 
yapıldığı asılsız 

General ftliaja 'da zaferden 
emin 

Madrid, 19 (A.A.) - General Mia
ja demiştir ki : 

- Tok bir cumhuriyet askeri mev
cut oldukça harbı kazanacağız ve za
ferden daima emin olacağız. 

General şunları ilave etmiŞ,tir: 
- Her muharebede tali oyunları o

lur. Mühim nokta kati neticedir. Bu 
neticenin lehimizde olacağından emi
niz. 

l11panyaya cephane götüren 
bir gemi battı 

Kopenhag, 19 (A.A.) - Klavsböge 
ismindeki alman vapuru şimal denizin
de gece bir mayna çarparak 10 dakika
dan az bir zaman zarfında batmıştır. 

Svere ismindeki İsveç vapuru kaza 
mahalline yetişerek kaptan hariç ol
mak üzere batan geminin mürettcba· 
tından 21 kişiyi kurtarmıştır. 

Klavsbögenin anbarlarmda vukubu .. 
lan bir patlama neticesinde battığı taa• 
ri hedilınektedir. Bu yük gemisi silah 
ve cebhane yüklü olduğu halde lspan
yaya Luelva limanına çitmekte idi. 

Hiikümetçiler ve Peru 
Lima, 19 (A.A.) - Peru hükümetl 

cumhuriyetçi İspanya ile diplomatik 
manasobetlerini kesmeğe karar ver .. 
miştir. 

Bir alman tekzibi 
Pariı, 19 (A.A.) - Alman elçiliği 

tebliğ ediyor: 
"Garbi Avrupada çıkan bazı gazete.. 

ler kasda müstenid haberler neşrederek 
30 veya 40 bin kişiden mürekkep bir 
alman askeri kuvvetinin frankist İs
panyaya gitmekte olduğunu ve almaq, 
denizaltı gemilerinin Akdenizde ma .. 
nevra yapmakta olduklarını işae et
mektedirler. 

Mustafa Kemal, Ömer Naci, :Hakkı 
Baha, Mustafa Necip [2] ve ben. Kah
veler içildikten, Hakkı Baha ile bazı 
latifeler yapıldıktan sonra Mustafa 
Kemal otul'duğu koltuktan doğrularak 
ağır ve vakur bir sada ile "Arkadaşlar, 
dedi: Bu gece burada sizleri toplamak
tan maksadım şudur. Memleketin ya
şadığı vahim anlan size söylemeğe 
lüzum görmüyorum. Bunu cümleniz 
müdriksiniz. Bu bedbaht memlekete 
karşı mühim vazifelerimiz vardır. O
nu kurtarmak ytgane hedefimizdir. 
Bugün Makedonyayı ve tekmil Rume
li kıtasım vatan camiasından ayırmak 
istiyorlar. Memlekete ecnebi nüfuz 
ve hakimiyeti kısmen ve filen girmiş
tir. Padişah .zevk ve saltanatına d~ş
kün, her .zilleti irtikap edecek menfur 
bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istib
dat altında mahvoluyor. Hürriyet ol
mıyan bir memlekette ölilm ve izmih
ıaı vardır. Her terakkinin ve kurtulu
şun anası hürriyettir. Tarih bugün biz 
evlatlarına bazı büyük vazifeler tah
mil ediyor. Ben Suriyede bir cemiyet 
kurdum. İstibdad ile mücadeleye baş
ladık. Buraya da bu cemiyetin esası
nı ikurmağa geldim. Şimdilik gizli ça
lışmak ve te~ilatı taazzuv ettirmek 
zaruridir. Sizden fedakarlıklar bekli
yorum. Kahhar bir istibdada karşı an
cak ihtilal ile cevab vermek ve köhne
leşmiş olan çürük idareyi yıkmak, mil
leti hakim kılmak hülasa vatanı kur
tarmak için sizi vazifeye davet ediyo
rum." 

Prens Sabahaddin ve Ahmet Rıza par
tileriyle teması ancak siz yapabilirsi
niz. Hangisi bizim programa uyarsa o
nunla birleşiriz. Şayet bunları muva
fık bulmazsanız evvelce konuştuğu
muz gibi cemiyet nam ve hesabına, 

Avrupanın başka bir yerinde biz de ay
rıca bir gazete çıkaralım. Burada kal
makta israr ederseniz cemiyetin mev
cudiyeti tehlikeye düşecektir. Arka
daşlar hep bu fikirde, siz ne düşünü
yorsunuz. Bu mesele hakkında ayrıca 
bir içtima yapahm mı? 

Varşova, 19 (A.A.) - Polonya - Lit
vanya anlaşmazlığının halli, Varşova 

politik mahfillerinde çok büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Polonya 
efkarı umumiycsi, filhakika ,sulh için 
ciddi bir tehlike teşkil eden Polonya -
Litvanya hududundaki vaziyetin nor
malleştirilmesini çoktan beri istemek
te idi. Litvanya, notayı kabul etmekle, 
bir ha-rbin önüne geçmiş olmaktadır. 
Zira, Litvanyanm red cevabı vermesi 
takıdirinde, Pol<>nyanın kara, deniz ve 
hava kuvvetleri bu akşam saat 21 de 
Litvanyaya hücuma hazır bulunuyor
du. 

lyi .haber alan mahfiller, Litvanya
nın bu kararını bazı devletlerin Polon
ya aleyhtarı teJViklerine rağmen al
mış bulunması keyfiyetinden dolayı 
ayrıca memnuniyet hia&etme.ktedir. 

"Parlamento, hükümetin Polonya 
ültimatomunu kabule mecbur kalmış 
olduğunu kabul eder.,, 

Meclis reisi, bunun üzerine, şu su· 
ali sormuştur : 

- Bu karar suretinin aleyhinde o -
lan var mı? 

Kimse cevab vermediğinden karar 
&urıet.i tasvib olunmuş ve celseye aynı 

Belgrad, 19 (A.A.) - Gazeteler, 
Piave (Slovanya) valisinin Karenti
ya'da Sloven ekalliyeti şeflerinden 
bazılarının tevkif edildiğme dair do
laşan şayfaları tekzib eden bir tebli
ğini neşretmektedirler. 

Bu haberlerin yalan ve tamamiyle 
hayal mahsul üolduğunu bildinneğc 
Almanya sefareti mezundur. Bu ha .. 
berlerin Avrupa sulhunu bozmak mak
sadiyle işae edildikleri sarahaten an .. 
!aşılmaktadır.,, 

Sivil halkın bombardunanına 
kar§ı. tc§ebbüsler 

Oda içinde derin bir sükut hasıl ol
muıtu. Lambanın solgun ziyaları i
çinde Mustafa Kemali'n mehip sesinin 
akisleri hala dalgalanıyordu. Ömer 
Naci ayağa kalkarak, Mustafa Kemal'
fo hitabesine karşı o tatlı şivesiyle: 
"Mustafa Kemal, arkandayız, seni ta
kib edeceğiz, ölümler, cellatlar, işken
celer bile bizi bu azmimizden çevire
miyecektir. Hürriyet verilmez, o an
cak alınır. Zulüm ve istibdad altında 
inleyen bu masum ve biçare milleti 
kurtaracağız, yaşasın hürriyet ve ihti
lal I" Sözleriyle derin sükutu ihlal et
mişti. Mustala Necip, inkılabın o fe
dakar evladı, gizli hıç.kmklarla yanım
da göz yaşlarını zabtetmeğe çalışıyor· 
du. Mustafa Kemal tekrar söze başla
dı. "Arkadaşlar l" dedi. "Gerçi bizden 
evvel bir çok teşebbilsler yapılmıştır. 
Fakat onlar muvaffak olamadılar. 
Çünk:i teşkilatsız işe başladılar. Biz 
kuracağımız teşkilat ile bir gün mut
laka ve behemal muvaffak olacağız. 
Vatanı, milleti kurtaracağız." 

Bu hitabelerden sonra teşkilat işi 
görüşüldü. Nihayette Atatürk bana ba
karak: ''Hüsrev, tabancam çıkar, bu 
masanın üzerine koy, kararımızı yemin 
ile de teyid edelim" dedi. Taşıdığım 
brovnik tabancasını masanın üzerine 
koydum. Hepimiz ellerimizi bu taban
canın üzerine koyarak ölünceye kadar 
bu mukaddes dava uğrunda çalışacağı
mıza and içtik. 

Bu tarihi manzara cidden muhteşem 
ve ulvi idi. Atatürk'ün yüksek huzu
runda o gece Türkün kurtuluş tarihi 
doğmuştu. Bu suretle 1908 inkılabını 
yapan Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin 
o gece Selanik'te de temel taşları ko
nulmuştu. 

Yazımın başında söylediğim gibi 
meçhul kalan bu tarihi hakikati milli 
tarihe artık vermelidir. Bu sırrı bilen 
hayatta ancak üç kişi kalmıştır: Ata-
türk, Hakkı Baha ve ben. • 

Mustafa Kemal'i zalim idare tekrar 
Şam'a iade etti. Selanik'te kalan arka
daşları Mustafa Kemal'in kendilerine 
tevdi ve emanet ettiği büy:.ik eseri ge
nişlettiler. Vatan ve Iürriyet cemiye-

Biz bu garib teklife karşı evvela red 
cevabı verdik. Bu gece düşünerek kati 
cevabımızı yarın verebileceğimizi söy
liyerek ayrıldık. O gece Naci ile bir· 
likte bu teklifi uzun uzadıya tetkik ve 
münakaşa ettik. Bizim tevkifimiz bel
ki arkadaşlar arasında vakitsiz bir pa
nik çıkarabilirdi. En metin sandığı
mız arkadaşlarda bile o günlerde sak
lanamıyan bir endiŞ:C seziyorduk. Bizi 
son taşkınlıklardan dolayı muahaza e
diyorlardı. Hakikaten cemiyetin neşir 
vasıtası bir gazeteye de fevkalade ihti
yacı vardı. Bunu ancak ateşin kalemiy
le Naci idare edebilirdi. Bu sebeble 
Parise gitmeğe-karar verdik. Bunu er
tesi gün yalnız Talat'a söyledik, ba~a 
hiç bir arkadaş hareketimizi bilmiyor
du. 

1ki arkadaş 1907 martı sonunda Pa
ris'te bulunuyorduk. Orada çalışan i
ki grupla da temasa gelmiştik. Ahmet 
Rıza'nın partisi ve programı bize daha 
uygun görünmüştü. Esasen ayrı gaze
te çıkarmak için mali kudretimiz de 
yoktu. Uzun müzakere ve milnakaşa
lardan sonra Ahmet Rıza ile bazı şart
lar dahilinde birleşmeği muvafık gör
düğümüzü dahildeki arkadaşlara bil
dirmiştik. 

Aramızda Selanik'le uzun muhabe
reler cereyan etti. Bunların mevzuunu 
iki cemiyetin birleşmesinde alacağı i
sim teşkil ediyordu. Ahmet Rıza te
rakki ve ittihat isminin alınmasında 
anudane israr ediyordu. Sebeb olarak 
da bu ismin uzun azmandanberi bir 
çok yerlerde tanındığını, yeni bir ismi 
tanıtmak zamana mütevakkif olduğu
nu ileri sürüyordu. 

Biz de mazide bu isim altında birçok 
şantajlar yapıldığını bazı erkanının 
saraya satıldığını ve ileride muvaffa
kiyet halinde intisab davalarının baş
lıyacağını söyliyerek vatan ve hürri
yet isminin kabulünde ayni §iddetle 
israr ediyovduk. Müzakere bir aralık 
vahim bir şekil almıştı, if tirak derece
sini bulmuştu. 

Ekseriya vaki olduğu gibi, insanlar 
biiylik Ulküler karşısında bazan f era
gatler yapmağa mecbur kalırlar. 

İnkıHibın menfaatine uygun olan bu 
ittihadı bir isim yüzünden kırıp atma
mak ciheti iltizam oluoou. Vatan ve 
hürriyet cemiyeti terakki ve ittihat a
dını aldı. 

Bu isim te ddülü 10 temmuz 1908 
tarihine yakın bir zamanda vaki ol
muştu. 1908 inkılabında hakiki rofü 
yapan kuvvet, sonradan aldıkları Te
rakki ve İttihat namı altında çalışan 
Vatan ve Hürriyet CemiY.etinin Ö! ev-

Cenevrede memnunluk 
Cenevre, 19 (A.A.) - Polonya no

tasının kayıtsız ve ~rtsız olarak Lit· 
vanya hükümeti tarafından kabulü, 
burada, memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bu kabul, Kaunas ile VarfOVa ara1Sın
da doğrudan doğruya müzakereler a!tıl 
ma~n demektir ki buna lüzum kalmıya 
caktır. Filhakika, eğer Litvanya cemi
yete müracaat etmiş olsaydı, bunun 
Polonya cihetinden çıkarılacak bazı 

güçlüklerle karşılaşacağını kati ola
rak tahmin edilmekte idi. 

Burada ayrıca, tebarüz ettirildiğine 
göre, Litvanyanın bu ültimatomu ka
bulü, Litvanyanın istiklfilini ve mülki 
tamamiyetini haleldar etmemektedir. 
Bundan dolayıdır ki daha dünden iti
baren gerek Cenevrede gerek Paris ve 
Londradaki Litvanya mümessillerine 
basiret tavsiyelerinde bulunmu,tu. 

Litvanya parlamentosunda 

Kaunas, 19 (A.A.) - Bugün ıaat 
12.30 da Litvanya parlamentosu, hü
kiimetin Litvanya - Polonya hidisesi 
hakkındaki beyana.tını dinlemek üze -
re toplanmıştır. 

Kaunas sokakları, büyük bir kala -
balıkla dolu idi. Binlerce kişi, parla
mento binasınnı önilnde aükOt içinde 
bekliyordu. 

Saat 13 te meclis reisi, başvekil mu
avini B. Stanisauskis'e söz vermiş ve 
büyük süküt içinde kürsüye !tıkan B. 
Stanisauskis, evvela, Polonya ültima
tomunu okuduktan sonra, a§ağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 

Bu talebler, bir Polonya askerinin 
idari hududu geçerek bir Litvanya 
gümrük muhafızına ateı ettikten son
ra öldürülmesi ile neticelenen 1 ı mart 
hadisesini bahane alarak Litvanya a -
lcyhine yapılan misline tesadüf edil-

Iatları idi. 
1şt'.! yakın milli tarihimizin bu meç

hul kalan hakikatini kurumunuza bil
dirmekle memleket tarihine karşı ohm 
vazifelerimi yapmış oluyorum. 

Atatilrk'ün eserlerinin köklerini 
yalnız Şarn'da değil, onu bulmak için 
daha derin mazilere inmek lazımdır. 
Çünkü Atatürk tarihin bir tesadüfü 
değildir. O başlı başına mazi, hal ve 
istikbaldir. Milli tarihimizin hepsidir. 
O tarihin, tarih de onundur. 

[2] Mustafa Necip piyade müllılmi idi. 
Balkan harbinde Babıili bukınında 
J.ehit dilıımüıtür. 

sükut i~inde nihayet verilmiştir. 

l11tiklale hürmet e'dilecek 
Varşovar 19 (A.A.)-B. Bek, bu ak· 

şam, Polonya gazetecilerini nezaretin
de kabul eylemiş ve aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

- Polonya hükümeti namına teyid 
ediyorum ki, hükümetim Litvanya mil 
Jetinin taleb ettiği istiklale hürmet e
decektir. Polonya ve Litvanya arasın
da doğrudan doğruya münasebetlerin 
teessüsü ile, bu hudud üzerinde mev -
cut bulunan daimi tehlike kalkmıştır. 

Anlaşmazlığın halli neticesinde, galib 
veya mağhlb yoktur. Yegane galib sulh 
ve hakikattır. 

Polonya gazetelerinin 
yazdıkları 

Va.rşova, 19 (A.A.) - Gazeteler, 
çıkardıkları hususi tabılarda, "Litvan
ya yola geldi" demektedir. 

HUkümetçi Kuryer Poranni, diyor 
ki: 

Polonyaya karşı kin hisleri ile ye -
tiştlrilmiş olan Litvanya halkı, kati bir 
anda, asırlık ananelerle bağlı bulundu
ğu kuvvetli komşusu ile uzlaşmanın 

mecburi ve elzem mahiyetini anlamı§

txr. 
Yarı resmi İskra ajansı diyor ki: 
Polonya ile Lltvanya arasında nor

mal münasebetleri nteessüsü, gerek 
Litvanya gerek Polonya için ve aynı 
zamanda Avrupa ve bütün dünya için 
mesud bir hadisedir. Sulh takviye edil
miştir. Esasen mevzuu bahis olan şey 
de yalnız sulhu teşkil etmiştir; 

Litvanyaya uzanan dost el 

Varşova, 19 (A.A.) - Polonya- Lit 
vanya uzlaşamsını kutlamak üzere ter
tib edilen büyük bir tezahürat esnasın
da milli bjrlik cephes işefi general Ska
varzinski, "Lltvanyaya kuvvetli ve do 
st elimizi uzatıyoruz'' demiştir • 

Alman gazetelerinin yazdıkları 
Berlin, 19 (A.A.) - Akşam gaute

leri, Litvanya - Polonya anlaşmazlğı -
nın halli dolayısile memnuniyetlerini 
bildirmektedir. 

Klagcnfurt'dakl YugOtllavya kon-
solosluğu tarafından verilen maluma
ta nazaran, yalnız bir sloven papas 
nasyonal - sosyalist makamları tara
fından tevkif edilmiştir. Bu tevkif 
hadisesinin, papasın Slovanyadaki fa
aliyeti ile hiç bir alakası yoktur. 

Karentiya'daki sloven gazetesi ka
patılmamıştır. Bu gazete çıkmağa de
vam etmektedir. 

tayca ve sulhçu bir surette halli için 
lüzumlu şartları ortaya koymaktadır. 

Nevyork borsasında 

Nevyork, 19 (A.A.) - Litvanyanın 
Polonya ültimatomunu kabulü, borsa
da çok iyi bir tesir yapmış ve muaıne -
lelerde bilyük ve umumi bir faaliyet 
başlamıştır. Birçok endüstri tahville
ri, dünkü asgari fiatlara nazaran bir 
ila dört puvan yükselmiştir. 

• •• 
Ultimatomun 
kabulünden 

evvel vaziyet 
Sovyet - Polonya sınırına 

asker gönderildi 
Helsinki, 19 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinin öğrendiğine göre, sınırın 
iki tarafında bazı sovyet ve polonya 
kıtalarınm tahaşşüt etmekte olduğu 
bildirilmiştir. Bununla beraber bu ha
ber teyid edilmemiştir. 
Pirzemişl kolordusuna mensup bazı 

cüzütamların halen sovyet sınırına 
doğru gönderildiği haber alınmıştır. 

Leh kıtaları Litvanya sınırına 
yürüyorlar 

Varşova, 19 (A.A.) - Yarı resmi 
Polonya matbuat ajansı, piyade, suva
ri ve topçu müfrezeleri ile motörlü bir 
Polonya kıtası.nm Litvanya sınırına 

doğru ilerlediğini haber vermektedir. 

Litvanya ihtiyatları silah 
alına r.ağırıyor 

Nahtausgabe, diyor ki : 
Bu suretle, 18 senedenberi Avrupa

nın şarkında mevcud bulunan tehlike
li bir vaziyet ortadan kaldırılmış ve 
sulh, Avrupanın bu kısmında tahkim 
edilmiştir. 

K<ovno, 19 (A.A.) - Birçok ihtiyat
lar, Litvanya kuvvetlerinin bir tecem
müilne iştirak etmek üzere ,davet edil
mişlerdir. 

Mare§al Simigli - Ridz 
V arşova' ya d-Ondü 

Patis, 19 A.A.) - Salfilıiyettar ma 
hafilin teyid ettiğine göre, Fransa h~ 
kümeti, Katalonyada sivil ahalinin tay~ 
yarclerle bombardımanı hakkında Sa .. 
lamanka hükümeti nezdinde bu bom
bardımanların insanlık kanunlarına ay
kırılığını tebarüz ettiren teşebbüslerde= 
bulunmuştur. 

Fransz notasının bir suretine mut -. 
tali olan ingiliz hükümeti de, Salaman .. 
ka makamları nezdinde aynı teşebbü..., 
lerde bulunacaktır. 

Öğrenildiğine göre, fransız bükü ..ı 
meti, General Franko nezdinde b'l 
fransız - ingiliz teşebbüsüne zahir ol .. 
ması için papalık makamına da mUra .. 
caat eylemiştir. 

Japonya Çin işinde tavassut 
istemiyor 

Tokyo, 19 (A.A.) - Dış Bakanlı .. 
ğı namına söz söylemeğe salahiyetli 
bir zat, muhtemel tavassut teklifleri .. 
ne telmih ederek, Japonyanın sulh 
ihtimali tezahür edinceye adw Çin .. 
japon harbını devam ettirmeğe mec
bur olduğunu bildirmiştir. 

B. 0.Bricn l11tanbul'da 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Deyll 

Telegraf gazetesi muhabirlerinden en .. 
ternasyonal fikri iş birliği milli ingi .. 
liz komitesi matbuat şefi mister 
O'Brien bu sabah Ankaradan geldi. 
Öğle yemeğini matbuat umum müdür· 
lüğünün davetlisi olarak İstanbul ku
lübünde tilrk gazetecilerile beraber 
yedi. Sonra da bazı gazete idarehane .. 
!erinde tedkikler yaptı. Mumaileyh 
pazartesi akşamına kadar gehrtimizdc 
kalarak tedkiklerine devam edecektir. 

Halkevindc sanat gecesi 
Halkevinin tertip ettiğini haber ver

diğimiz sanat gecesi dolayısiyle dün 
akşam Ankara halkevinde sanatla ilgi
li birçok münevver ankaralıların hazır: 
bulunduğu samimi ve zevkli bir top
lantı olmuştur. Diin akşamki toplantı
da edebiyatçıların, ressamların ve mü
zisyenlerin yeryer sanata dair hasbi
haller yaptığı görülüyordu. Bu suretle 
Ankaranın birçok sanatkarları biribir
lerini tanımak fırsatını buldular. Gece 
geç vakite kadar konuşmalar yapıla
rak dansedilerek güzel bir gece geçi
rildi. Halkevi, sanatkarlarımızı böyle 
sıksık toplamak için g:Jzel geceler ter
tip edecektir. 

Doluda zelzele 
(3) Omer Nacinin takibine kanun :zabitle

rinden yüzba~ı İbrahim, benim takibi· 
me de süvari mülizimi Ali memur edil
miılerdi. Her ikisi de 1908 ihül.;Iinde 
telef olmu5lardır. 

[4] O sıralarda Midilli adasının fransız do
~qı tarafuıdaıı iıgaliAi &clmlbeıı, 

Lokal Anzeiger, bazı ihtiraz kayıd
ları koymakla beraber, diyor ki : 

Diplomatik münasebetlerin nor
malleştirilmesi, bundan bi:iyle çıkabi -
lc.cck herhlJlgi ıeni bir hadisenin ko -

Varşova, 19 (A.A.) - Mareşal Smi
gli-Ridz, Polonya - Litvanya sınırını 
teftiş ettikten sonra Vilnadan buraya 
dörunü~tür, 

Bolu, 19 (A.A.) - Bugün saat 16 yı 
37 geçe beş saniye süren şiddetli bir 
yer sarsıntıSI olmuştur. Halka korku 
veren bu sarsıntı, hasaI Y.apmanuştır .. 



20-3 - 1938 

H i K A y E 

"Kimsesiz Ayşe11 

Zümrüd yeşilliğin kollarında kıvrı
larak akan bu çay, Ayşenin gizli bu
luşamalarına, göz yaşlarına ortaktır .. 
Karanlık basınca söğüd dallan nasıl 
sessizlikde uyur ve kendini çaya bı
rakırsa, "Ayşe" de içi titreyerek, göz
leri korku ve heyecanla dolu "Ali" 
ile burada buluşur, bir kaç dakika el
leri onun avuçlarında gözlerini yu
mar, bu anın ölünceye kadar uzaması
nı içinden tanrıya yalvararak dilerdi. 

''Ayşe" annesini pek az tanır, ve 
babasını bilmezdi. Yalnız bildiği ve 
iztirabını çektiği bir şey varsa o da 
bu idi... Köyün en güzel kızlarından 
biriydi. Onun simsiyah iki örgüyle 
önünde dizlerine kadar uzanarak do
laşan saçları, ve uzun kıvırcık kirpik
li ela gözleri, sülün boyu bütün köy 
delikanlılarını çileden çıkarmıştı. 
Ayşe bunların hiç birine bakmaz, ü
zerinde duran gözlere katlarını çata
rak başını yere eğer geçerdi.. fakat 
arkasından: 

- Kahpenin kızı, piç olup güzelli
ğinle herkesi yakacaiına ciierine a
teş düşse de kendin yansan r •• 

Dediklerini duyar ve gözlerindeki 
yaşı içine akıtarak tarlasının yolunu 
tutardı .• 

Ferhad ağa köyün eşrafından iyi 
bir adamdı. Köyün bu kıza hor bak
masına kızar bazan kötü söyleyenle
re çıkışarak: 

- Ne istersiniz şu masumdan .. A
nasının günahını ona yüklemek hak 
mı? Rahat bırakın şu kızı!.. derdi .. 

Ayşe tek bir odada oturur, ve Fer
had ağanın tarlalarında çalışarak yi
yeceğini çıkarırdı. İnadcı ve mağrur
du .. on dokuz yaşının ona verdiği a
kıl ve ağır başlılık çok görmüş kadın
larda az bulunurdu .. Köyde hiç kim
seyi sevmiyor ve benimsemiyordu .. 
fakat, üç aydır bu düşünceleri değiş
mişti. .. 

Bir gün pınardan su taşırken kö
yün sırnaşık delikanhlarmdan "Ha
san" ona sataşmak istemiş ve yılışa-
rak: 

Gız 1 Senin taşıdığın su şerbet
tir .• bir yol içeyim de öyle geç .. deı 
rnişti. 

Ayşe hiç aldırmadı. İçi yandı, yü
zU kıpkırmızı oldu. 

Hasan önüne geçerek! 
- Hadi gız naz etme, tut bakracı 

da su içeyim. .. 

Ayşe bakraçları yere koydu .. 
gözlerinde şimşekler çakıyordu: 

- Hasan çekil yolumdan, sonra kö
tU olur ... 

Hasan sarı dişlerini göstererek kah
kahalarla gilldü: 

- Vay gız, sen neler öğrenmişsin .. 
bunları sana kahpe anan mı öğretti. 

O sırada sert bir erkek sesi duyul
du: 

- Ulan, gızın yolunu kesdin de ne 
geçirtmiyon ? .. Savul şordan .. 

Bu, köyün tek çobanı "Ali" idi .. 
tnerd, cesur, dürüst bir delikanlıydı .. 
Basan afalladı. Gene gevezeliği elden 
bırakmıyarak: 

- Vay ''çoban" bu kahpenin gızına 
ne itibar? .. 

Birden bir tokat sesi işitildi .. Ha
san şamarı yemişti ... 

- Çekil şordan haydud. Gır başını. 
Hasan, Alinin ne yaman olduğunu 

bilirdi. Sesini çıkarmadan yolu tuttu .. 
Ayşe, gözleri yaşlı, içi tuhaf his

lerle burkularak Alinin simsiyah göz
lerine baktı .. bir şeyler söylemek iste
di. Söyliycmedi .. Ali içi aevgi dolu 
bakışlarla: 

- Hadi Ayşe, karanlık bastı, evi
ne tez yollan. Diyebildi. 

İşte o günden sonra söğüdlükte bu
luşmağa başladılar ... şimdi Ayşe her
kesi, her şeyi seviyordu. Hatttll "Ha
lan" ı bile ... 

Yazan : Ambarcıkızı 

, .. 
I 

Köyde dedikodu başladı. Veı bir 
hafta sonra türkü çıkardılar ... 
Dağları sardı duman. 
Alim yaman.sın, yaman .. 
Ay.şe )cız gönlün çaldı. 
Düğününüz ne zaman ... ? 
Artık Ayşe tarlaya gidemez oldu .• 

geceleri de Hasanın sık, sık evinin 
önünde dolaşıp, penceresinden eğile
rek baktığını görüyor, korkudan sa
bahlara kadar uyuyamıyordu .. 

* Mehtabh bir gece söğüdlük sessiz .. 
Ayşe arkasını ağaca dayamış akan ça
yın süzülüşüne bakıyordu... :Ali hala 
gelmemişti. Acab neden geç kaldı .. 
bir hışırtı işitti. Arkasına döndü. Dar 
yoldan bir k.rtı kendisine doğru 
geliyordu. Ona doğru koştu: 

- Alil.. 
Diyecekti. Diyemedi hayretle: 
- A, aenmisin? .• 
- Ben işte Hasan ... beni beklemi-

yon mu?. Alinin canını ceh,enneme 
yolladım. Sen benim olacan ... 

Ayfe7'i birden kucakladı •• Aytte SU'" 
prndı, bir anda aklına gelen teyi yap-
mak için koşmağa başladı .. madem ki 
Ali ölmüştü. O hiç yaşar mıydı? Ko
şarken dinledi, Hasan arkasından gel
miyordu .. nefesi tıkanıncaya kadar 
koştu.. ve çayın genişlediği yerde 
kendini sulara bıraktı .. 

Sular Ayşeyi koynuna çekti.. bir an 
çırpınış, o kadar ... 

Bir kaç dakika sonra çıt bile yok .. 
gece sessiz, söğüdlük sessiz... ölüm 
korkunçluğu var etrafta.. bu sırada 
acı bir feryad bir vaveyla söğüdlüğü 
yıktı: 

- Ayşe!. .. Ayşem! ... Ayşe!. .. 
Bu Alinin sesiydi .. bu sese baykuş 

gibi çınlayan bir kahkaha karıştı ... 
facianın şahidi Hasan intikamını al
mrştr ..• 

Tıbi§ müsamere 
Birinci mıntaka etibba odasının her 

on beş günde bir verilmekte olan tıb
bi müsamerelerinin 8 incisi 24.3.1938 
perşembe günü saat 18.30 da eskisi gi
bi Ankara Nümun~ hastanesi konfe
rans salonunda yapılacaktır. 

Mevzular şunlardır: 
1 - Ameliyatla tedavi edilmiş nu

hai şeveki uru vakası (Dr. Şükrü Sarı
baş). 

2 - Elektrokardiyografi ve seriri 
kıymeti (Dr. İzzet Kantemir) 

iç Bakanlığa imtihanla 
memur alınacak 

İç bakarthk, yeni mahalli idareler 
teşkilat kanunu dolayısiyle alınacak 
memurlar ile bakanlık teşkilatında 
bulunan münhallere alınacak memur
lar için İstanbul ve Ankarada imti
han açmaktadır. İmtihanlar tamamen 
gizli bir surette yapılacak ve hak
kiyle muvaffak olanlar münhallere 
tayin olunacaktır. 

Belediye iicret tarif cleri 
Belediyelerin yaptıkları hizmete 

mukabil, belediye meclislerince tes
bit olunan ücret tarifelerinin merkez
de tetkik edilmesi mevzuu etrafında 
iç bakanlıkça tetkikler devam etmek
tedir. Alınacak neticelere göre lazım 

gelen kanun projeleri hazırlanacak
tır. 

laıanbul Sehir tiyatrosu 
turneye çıkıyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehir ti
yatrosu kış temsillerini ay sonunda bi
tirecek, nisanın ilk haftasında turneye 
çıkarak önce İzmire gidecek, ay son
larına doğru Ankaraya geleecktir. 

ULUS -9-

Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczanesi Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Hallı: ve Sakarya .. 
: Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıchir .. 
: İstanbul eczantti 
: Merkez 

HALK ve YENl 

Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıünlerinden başka 
H A L K sinemasında herıün halk 
matineleri: 12.15 

Film desişme günleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: ( 1023-1024 ). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurlucu: (1846). - Mesaj eri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
n: (2806, 3259). - Y eniıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
ı 1 k 

, sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.30 
Kec;iören'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeniıeh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7 .30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile 1atasyon arasında her 

bet dakikada bir ıefer olup tren za
manları ıeferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı ara1ında saat S 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son a&ferlerle bunların Ulua Kq
daruna .......... elnemalann ...,_.,. 
saatlerine ttbidfrler, 

Poıta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

· Tren Saatleri 

Haydarpa;ıa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19.15 ve 19,45 

de (sah, per:sembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

Samsun hattına: Hergün 9,3S (Kayı;e
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9,40 
Zonguldak hattı : .. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs ,, 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Muharrem: 17 

S. D. 

Rum! - 1353 
Mart: 7 

S. D. 
Güne;s: 6 04 Akşam: 18 21 
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' 
Soldan sata ve yukaudan aşstıya: 

1- Muamma 
2- Muamele - Helecan. 
3- Bunama 
4- Donuk renk - Bir nota. 
5- İzmir dağim • Öldürmekten emir, 
6- Bilgisiz - Bir nevi renk 
7- İlave, baıi - Ağacın bir kolu. 
8- Abdullahın kısaltılmı, şekli - Uçmak

tan emir. 
9- İnmekten emir - Orak kullanan 

• 

1 zm İ r Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Litvanvanın müsbet veya 

menfi cevabı karşısinda 

Polonya ne gibi 
bir tavır alacak? 

Paris, gazeteleri Litvanya üzerin- Bu memleketin Berlin'den teıvik gör
deki Polonya tehlikesi ve Hitler'in müş olması ihtimalden uzak değildir. 
nutkuyla meşgul olmaktadır: Polon yanın Litvanyayı yutması ken-

Pöti Parizyen diyor ki: "Eğer Lit- disine filhakika Memel'i getirecektir. 
vanya ümid edildiği gibi Varşovaya Belki de Berlinde, Baltık denizinin bu 
bir elçi göndermeği kabul ederse ha- ı küçük limanının Polonyanın eline 
disenin dostça halledilmesi ve askeri geçmesiyle Danzig koridorlariyle de
neticeler doğurmaması lazımdır. Fa- nize inmek meselesinin Polonya için 
kat ortada endişe verici vaziyet var- "Hayati" olan ehemiyetini kaybedece
dır: Litvanyanın müsbet de olsa ve- ği zannedilmektedir. Avruganın endi
receği cevab karşısında Polonyanın şelerine Varşova'nın yeni sıkıntılar i
alacağı vaziyet ... Polonya bununla ik- lave etmekten çekinmemesi teessüfe 
tifa edecek midir? Bütün iş Litvan- değer. Filhakika Sovyetler birliği kıs
yaya elkoymak için kasden şişirilmiş kançhkla nezareti altında bulundur
bir bahane değil midir? Acaba Litvan duğu devlete karşı Polonyanın hücu
ya Polonya ile Almanya arasında bir munu kayıtsızlıkla karşılamıyacaktır. 
pazarlık mevzuu olmuyor mu? Alınan- Polonya gerginliği bilhaı;sa teessü-
yanın günün birinde herhalde geri is- re §_.ayandır. 
tiyeceği Danzig koridorunu Memel 
koridoru mukabilinde Almanyaya ia- Fransa 
de etmek planı pek variddir. Ancak 
Polonya Litvanya ile anlaşmak arzu-
sunda samimi olduğunu iddia ediyor. 
Bunun doğru olmasını temenni ede
riz. Esasen pek yakında bunu anhya
cağız.,, 

Almanya Polonya'yı 
kışkırtıyor mu? 

Eko dö Pari: ''Almanya ile Polon
yanın biribirine bağlı olarak hareket 
ettikleri hissinden bir türlü kurtula
mıyoruz. Maamafih Polonyanın ken
di başına har-cket ettiğini ve Al
manya Çekoslovakyaya taarruz ettiği 
giln Polonyanın alınanlar yanında 
bulunmıyacağını Umid etmek isteriz.,. 

Zpo1- "Polon78J'ı Almanyanın tet
vilc ettiğinde filphe yoktur. Almanya 
Danzig koridorunu .kaldırarak yerine 
Memel koridorunu ikame etmeğe ça
lışıyor.,. 

İki ihtimal 

Yeni dört ~ene1ik mühletin 
mahiyeti 

Hitler'in nutku hakkında da Epok 
şöyle yazıyor: 

"Hitler Avusturya ile Almanyanm 
birleşmesiyle merkezi Avrupada ih
tilaf sebeblerinden birini ortadan kal
dırdığını iddia ediyor. Fakat daha 
bazı meseleler varC..r. Evveli Çekos
lovakya meıeleıi. Müstemlekeler me
aclcai ondan sonra gelecektir. Hitler 
bilyilk milll eserleri tamamiyle başar
mak için Ray.ştag'dan istediği yeni 
dört ıenelik mühlet ancak bu ıuretle 
tefsir olunabilir • ., 

Prağa kaJ'fı ıehdfdler 
Eto dö Pari: "Hitler'in nutku Prag 

hükUmetine karıı tehdidleri ihtiva e
diyor. Hitler'in zor.balığa istinaden 
tutunan hUkUmetten kasdi Çekoslo
vakyadan bafkuı olamaz. Yani Al
manyanın Çekoılovakyaya da aynen 
Avusturyaya yaptııını yapmakta -çe
kinmiyeceğini açık bir ıurette ifade 
ediyor. Bittabi bu huıuıta lngiltere
nin hareketsizliğine ve Fransanın da 
mutavaatına güveniyor . ., 

B. HuJ'un nutku etrafında 
Kordel Hul'ün Vaıingıtondaki nut

ku hakkında Eko dö Pari gazetesinde 
tefsirlerde bulunan Pertinakı şöyle 

taarruzuna uğrarsa bu memleketti mü
dafaa edeceğini teahhüt etmelidir. 

2 - Hükümet, italyan, alman ve ye
bancı kıtaları İspanyadan geri alınma
drkça İtalya ile hiçıbir anlaşma yapB
mıyacağını teahhüt etmelidir. 

Romanya 
'farilı Orta Avnıpada da

tekerrür edecek mi? 
Gazeteler Avusturya h.idiselerinl 

bahis mevzuu etmekte devam ediyor
lar. Üniversal diyor ki: 

"Fransrz - İngiliz politikası Tuna 
ve şark Avrupasına karşı olan vaziye
tini tesbit etmelidir. Tuna havzası 

muvazenesinde arta kalan muvazenıe • 
nin anahtarı Çekoslovakyanın emni· 
yetidir. Orta ve şark Avrupasının ile
ride güdeceği politika başlıca Paris 
ve Lonpranın takınacağı tavra bağlı
dır. Tarih ekseriya tekerrür eder. Çe
koslovakya ve alelumum Tuna havza· 
sında da tekerrür edecek midir? Çem
berlayn'ın avam kamarasındaki son 
beyanatının 1ngilteren.in son sözü ol
mamasını temenni edelim.,, 

Her şeyden evvel sulh 
Jorj Bratiano, Timpul gazetesinde 

"Politikamızın yollarn, başlığı altın -
da yazdığı bir makalede diyor ki : 

"Baltıktan Kara.deni~ Adriyatik
ten Egoye kadar uzanan devletler blo
ku muazzam bir nüfuz kütlesi ve Av
rupanın inkişaf gösteren milletlerini 
temsil etmektedir. Bu blok bugün her 
zamandan ziyade umumi sulh için bir 
zarurettir. Bizim siyasetimizin yolları 
bu anda bir taraftan Ankara, Atina ve 
Sofyaya teveccüh ederken, diğer ta
raftan da Varşova, Belgrad ve Prag'a 
doğru gitmektedir. Müşterek hedef 
bizzat kendi sulhumuzu ve umumi sul
hu korumak kaygusudur.,. 

SağJanı ve müttehid bir cephe 
Semnanul §Öyle diyor : 
"Bundan böyle kati olarak chayın 

diyebiliriz. İstiklallerini müdafaa ar -
zusunda bulunan devletler sağlam ve 
müttehid bir cebhe halinde karşı koy
malıdırlar. Her zaman olduğu gibi 
gene güçlükler ön safta bulunacaktır. 
Fakat bu sefer büyüklerin de fili ve 
tesirli yardımlarile işe girişilecektir.,, 

Sanat eserleri albiimü 
Kültür Bakanlığı, tilrk sanat eserle -

rinin albümlerini hazırlatmağa karar 
vermiıtir. 

1\1 iizik işleri 
Kültür Bakanlığı Musiki Muallim 

mektebi için yeniden müzik aletleri al
mağa karar vermiştir. 

Temizlenecek binalar 

Pöti Jurnal: Polonya - Litvanya 
hadisesi ancak Sovyetlerin oynıyabi
leceği rol düşününce vahim bir mahi
yet almaktadır. Polonya ricali kuvve
te müracaat etmeden önce mesel.enin 
herhalde ıbu tarafını da tetkik ede
ceklerdir. Bu hususta iki ihtimal var
dır: Ya Moskova müdahale edecek ve
ya ctmiyecektir. MUdahale takdirin
de ise Varşovanın herhalde Berlin
den kati teminat almış olacağı tabii
dir. Esasen alınanlar Polonyanın şar
ka doğru yürümesinde menfaatleri 
yok mudur?,. 

yazmaktadır: 
"Hitler skandalı büyük amerikan Ekonomi Bakanlığı bu yaz Yalova 

cwnhuriyetinde Garb Avrupaaı dev- ve Samanlıdere ve bazı limanları te
letlerile kati bir te1anüt hisıi uyandır- mizlctmeğe karar vermiştir. 

Sovyetler Birliği etrafında bir 
ittifak kordonu 

ôvr: "Litvanyahlar ültimatomu her 
halde kabul edecekler ve diplomatik 
münasebetleri de tekrar kuracaklar
dır. Fakat Lchistanın Litvanyayı mü
temadiyen izaç edeceğini de bilmele
ri lazmıdır. Polonya dış bakanı her
halde yakında ikinci ültimatomunu 
hazırlayacak ve Litvanyaya askeri bir 
ittifak akdini teklif edecektir. Filha
kika Polonya Hitler ile yaptığı an
laşmayı tatbik eylemektedir. Bu an
laşma sovyet birliğinin etrafında sov
yetlere karşı bir askeri ittifaklar kor
donu kurmuştur. Bize kalırsa bu pek 
ihtiyatsızca bir politikadır. Çünkü 
bu incecik karantine kordonu ııovyet 
kuvvetlerinin karşısında mühim bir 
engel olamıyacaktır.,, 

Anla~mazlık karşısında 

:Mosko"·a 
Papüler: "Almanya Polonyayı har

ba teşvik ediyor. İngiltere ve Fransa 
Polonya ültimatomunun mahiyet ve 
neticeleri itibariyle 1914 temmuzun
da Avusturya tarafından Sırbistana 

verilen ültimatoma benzememesi için 
müdahalelerde bulunmuşlardır. 

Moskova hükümetine gelince, Po
lonya - Litvanya anlatmazhğının mev
zii kalmasında fevkalade alakadardır. 
Sovyetler Birliğinin nasyonal sosya
list sergüzeşt ve çılgınlığının ~imdi
lik üstün gelerek bir h,ar.b çıkarmaıı
nı istemiyeceği muhakkaktır.,, 

Teessiife ~ayan bir gerginlik 
Polonyanın Litvanyaya ıönderdiği 

ültimatom hakkında tefsirlerde bulu
nan Pöti Parizyen gazetesi diyor ki: 

- Polonya şilphe11iz Pilsudskinln 
temsil ettiği iki memleketin birletme
si işini hazırlamak için zamanın bll
bue& mU.aid olduiuna b'.lkmctmlftlr. 

mak mucizesini doğurmu~tur. Ameri-r ~-------------........ 
ka, bu devletlerin başına gelebilecek 
felaketlerin neticeıinden doğrudan 

doğruya veya dolayısile müteessir ola
cağını bildıği için bu devlet!er davala
rını kaybetukleri takdirde atıl kalmı
yacaktır. l<'akat ınsiıtere ile Franşanın 
tereddütleri Ruzveltın düşmanları, 
kendisinin yakın ve uzak en ufak bir 
mesuliyetc girmesini istemiyenlcr ve 
onun hareketlerine mani olmak için 
tarafsızlık kanunları hazırhyaniar ta
rafından sömürülmektedir. 

Avusturya hiidi8eleri ve 
Almanya 

Kordel Hul'ün nut .u her şeye rağ
men mutlakiyetle idare edilen devlet
leri, •iddetli te~ebbüslerinc hudud ta
yin etmedikleri takdirde pek kvvvetli 
bir koalisyonun aleyhlerıne harekete 
geçeceğine ikna etmi' olmaaı lizım
gelir . . 

Epok yazıyor: 
"Hüyük Teodor Ruzveltin ,u sözle

rini bize hatırlatan nutkundan dolayı 
Kordel Hul'e teşekk!.ir edelim: "Sulh 
iyi bir ıeydir, ancak terefıiz yaıandı
ğı takdirde milletler ve şahıılar için 
hayata bedel olabilecek büyüklil.kte bir 
iyilik değildir., 

İngiltere kabinesinde 
anla~mazhk 

İngiliz kabinesinin vaziyeti hakkın
da tefıirlerde bulunan Madam Tabui, 
Övr gazeteainde şöyle yazmaktadır: 

"Görünüte göre ingi.liz kabinesinde 
mühim bir deği§lklik olae&ktır. Hor, 
Belip, binbaşı Elliot, Morrison ve Or
mabi Gor yani harbiye, İskoçya. ziraat 
ve mUıtcmlekit nazırları başvekile 

kar9ı cebhe almı9lardır. Altmı' kadar 
muhafauklr mcbu• Çemberlaynden i
ki fey i.temektedirler: 

1 - Hilkilmet, Franaa Çekoılovakya
ya yardıma ıittill ..mn Almanyanın '" 

lstanbul borsası 
• 19 - 3- 193S 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Frank 74.- 80.-
Dolar 124.- 127.-
Liret 95.- 104.-
Belç. frangı 80.- 84.-

Drahmi 18.- 26.-
İı. franıı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pereta -.- -.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 52.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İı. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılı$ Kapanış 

Londra 030.- 630.-
N evyork 0.7830 0.7830 
Pariı 25.605 25.605 
Milano 14.9555 14.9555 
Brüksel 4.6777 4.6777 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4225 3.4325 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amstcrdam 1.4250 1.4250 
Praı 22.54 22.54 
Viyana 4.1857 4.1857 
Madrid 12.3810 12.3810 
Beri in 1.9619 1.9619 
Varıova 4.1666 4.1666 
Budapeşte 3,9682 3.9682 
Bükret 106,19 106.19 
Belgrad 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.?268 2.7268 
Moıkova 23.9625 23.9625 
Stokholm 3.0820 3.0820 
ESHAM VE TAHVİLAT 

ACILIS KAPANIŞ 

1933 tlirk borcu l 

Sıvaa - Erzurum 
hattı İl. I 

19.175 19.15 
(Peıin) 

95.SO 95.50 
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ÇOCUK ilAVESİNDEKİ 

Bilmecemizi doğru çözüp 

hediye kazananlar 
Bilmeceyi doğru çözüp kart 

kazananlar 
Gireson orta okulundan 1. C. de 413 

Sabahat, Ankara Gazi lisesinden 564 
Nazif, lzmit Ulugazi okulundan 73 E
mel Trabzon lisesi orta kısmından 887 
Ke~alettin, Giresun P.T.T. şefi kızı Ül
ker, Konya Topraklık ilkokulu öğretmeni 
Şehhan, Ankara Devrim okulundan 390 
Gülören, Silivri ikinci okulundan Tul
galatan, Manisa Akhisarı orta okulun
dan 2/ C de 197 Nevzad, Mersin maarif 
otelinde Turan Koç, Ankara Nazımbey 
mahallesi Balcıoğlu sokak 19 numarada 
Afet, İstanbul erkek lisesinden 1444 Ca
hid, Ankara birinci orta okulundan 929 
Samı, Gerze merhum belediye zabıtası 
Kazım oğlu Hasan Ergüler, Zonguldak 
Gazi ilk okulundan 144 Nihad, Bandır
ma birinci okul uçiıncü sınıfından 128 
Mukadder, Ankara İltekin okulundan 68 
Neriman, Bursa Temenye yeni sokak 3 
numarada Kaya Ali, İzmir Karataş tram
vay caddesinde bakkal İsrail Turksever, 
Balıkesir inhisarlar idaresinde Şadiye 
Tüzün, Çaycuma ilk okulundan 101 Ab
dürrahim, Develi orta okulundan 131 
Rifat Okkaya, Adana erkek lisesinden 
850 İhsan, Bursa Meydancık İncirli so
kak 5 numarada Osman, Nazilli orta o
kulundan 390 M. Ali, Adapazarı Park 
karşısı küçük Osman sokak 187 numa
rada Recai Cankur, Diyarbakır lisesin
den 176 Cevdet, Urla ikinci okulundan 
Burhan Akdağ, Marmaris ilk okulundan 
225 Ayten, Merzifon İrfan ilk okulun
dan 259 Nejad, Bursa erkek lisesinden 
10/ A da 268 Naci, Maraş orta okulun
dan 2/B de 249 Talat, İzmir Karataş 
berber Sadettin yanında Murad Dinç, 
Muğla orta okulundan l / R de 12 Selçuk, 
Adapazarı orta okulundan !:50 Muzaf
fer, İzmir Karataş ve civarı gazete satı
cısı Hasan Yılmaz, Ankara ikinci orta 
okulundan 483 Sabiha, Bursa ziraat o
kulundan 377 Recep, Gerze merhum Ka
zım oğlu Hasan, Denizli lisesinden 1550 
Ahmed Güçsav, Adana 23 Nisan okulun
dan 125 Ayten, Zonguldak Gazi ilk oku
lundan 3 Umran Tümer, Diyarbakır li
sesinden l / C de 258 Sadettin, Bolvadin 
Akçeşme okulundan 280 Ali, İstanbul 
Kadıkoy 12 inci ilk okulundan 4/ B de 
68 Sabiha, Havza merkez okulundan 215 
Erdal Aker, Eskişehir Cumhuriyet ilk 
okulundan 5/ 3 de Ömer Lütfi, Konya, 
lisesi orta kısmından 3/ A da 72 Nihad, 
Adapazarı orta okulundan 3/ B de 201 
Mehmed, İstanbul Kumkapı orta oku
lundan 2/B de Nezih, Üsküdar Çamlıca 
İmadeddin sokak 3 No. da Asiye, Kon
ya kız tatbikat okulundan 9.; .;:,uzan, Ka
raman Kılbaı;an nahiyesi ilk okulundan 
162 ilhan, lzmir Scydiköy ilk okulunda? 
g4 Fahri, Alucra ilk okulund~n ~7 Be~ı
ye, Ordu orta okul öğretmem Zıya oglu 
Melir, Gümüşhane orta okulundıı:n 1 .Ne
jad Okay, Giresun - Keşan nahıyesınde 
Ali Dönmez, Elazığ orta o.ulul?'dan. 2/ A 
da 995 Avni, 1ı:mir Hakimıyetı Mıllıye 
ilk okı.ılundan 137 Şükran, Ankara Ce
beci Atilla caddesi 218 numarada ~.em_:ıl, 
Ankara Devrim okulundan 363 Turkan, 
Ankara Dumlupınar okulundan 211 Neııe, 
Ankara Mimar Kemal okulundan Altan, 
Ankara İsmet paşa okulundan 677 Ay
ten Eskişehir lisesinden 3. B. de 1681 
Sabit Ankara birinci orta okulundan 
913 Sabit, Bursa incirli ilk okulundan 
108 Fahrettin Gümüşhane orta okulun
dan 348 Adn;n, Kütahya birin~~ ilk _o
kulundan 565 Cengiz, Ankara turk kül
tür kollejinden 59 Arslan, Ankara erkek 
lisesinden 340 Kemal, İstanbul Haydar
paşa lisesinden 4. C. de 2512 Mustafa 
İlhan, Çorlu Şecaattin okulundan . 442 
Sabiha Ankara Erzurum mahallesı İs
tanbul' sokak 38 numarada Nezihe, Di
yarbakır Avukat Muhiddin Çağın oğlu 
Muzaffer, Ankara Dumlupınar okulun
dan 2. A. da 64 Hicri, Samsun Çarşamba 
:merkez ilk okulundan 136 Mustafa, İs
tanbul Taksim orta okulundan 1. B. de 
182 Hakkı, Ankara ikinci orta okulun
dan 649 Şayeste, Ankara birinci orta o
kulundan 282 Süheyl, İstanbul fatih Çö
rekçi kapısı dersnazır sokak 5-18 numa
rada Rıfkı, İstanbul Kadırğa 4 üncü ilk 
okulundan 46 Metin Ansal, Adapazarı 
Sakarya ilk okulundan 19 Refia Ergül, 
Ankara Etlik okulundan 250 Feridun, 
Ankara devrim okulundan 4. C. de 742 
Ahmet Ankara erkek lisesinden 1. B. de 
1311 !~mail, Samsun İnönü okulu beşin
ci sınıfında 397 Seniha, Ankara Atatürk 
okulundan 249 Alp Kuran, İzmir Kara
taş orta okulundan 1303 Mehmet, An
kara Gazi lisesinden 695 Muammer, İs
tanbul Sarıyer Hasanpaşa sokak 7 numa
rada üstar, Ankara birinci orta oku~~~ 
dan ı. 5. de 801 Ahmet, An~ara İnonu 
okulundan 2. D. de 238 Melahat, Anka
ra Gazi lisesinden 757 Ahmet, Ankara 
Albayrak okulundan 141 Nail, Ankara i
kinci orta okulundan 699 Suzan, Amasya 
orta okulundan 1. A. da 212 Coşkun, 
Samsun Fazıl kadı ilk okulundan 233 A
li, Ankara İnönü okulundan 736 V edad, 
İstanbul Büyuk dere ilk okulundan 149 
Y edad Şeni:ız, Ankara kız lisesinden 1. 
A. da 499 Besime, Adana beşkanunusa
ni ilk okulundan Nimet Gümcü, İstan
bul İtalyan kolejinden Kostanintinok, 
Menemen Ali ay nahiyesi ilk okulundan 
107 İrfan, Samsun Dumlupınar ilk oku
lundan 102 Nuran, Ankara İnönü oku
lundan 141 Yaşar, lzmit orta okulundan 
3. B. de 133 Muzaffer Emin, Ankara 
Mimar kemal okulu ikinci sınıfından 
Günay, Zonguldak Hamamönünde bak
kal Mustafa oğlu Kaıım, Yalvaç orta o
kulundan 94 Abdullah, Ankara Ataş so
kak 31 numarada Ertekin Kurd Ankara 
erkek lisesinden 3. C. de 1373 
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Feridun 
İstanbul Fatih 40 ıncı ilk okulundan 4'. 
B. de 62 Erdoğan, Ankara Etlik ilk o
kulundan 285 Necla, Hendek merkez ilk 
okulundan 215 Nihad, Ankara Gazi lise
sinden 798 Samim, Diyarbakır Ziya Gok 
Al~ okulundan 29 Nejad, Diyarbakır li
s~sı.nde!1 4. B. de 582 Celal, Ankara Ga
zı lısesınden 657 Naci, Ankara Yenişehir 
Adakale sokak 1 numarada Ercan. 
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dan 235 Mübeccel, Ankara Atatürk okulun
dan 90 Emel, Ankara erkek lisesinden 1486 
İnad, İstanbul Beyberbe}''\ Çamlıca cadde
sinde İffet Ankara Dumlupınar okulundan 
294 Sabah~t, Konya kız muallim okulun
dan 282 Mukaddes, Ankara özel bizim okul
dan 190 Nevzad, Ankara ikinci orta okulun
dan 226 Şükriye, İsparta orta okulundan 
217 Azmi, Eskişehir lisesinden 1551 Mus
tafa, Adapazarı orta okulundan 171 Musta
fa, Kayseri hattında Hanlı istasyonu şefi 
kızı Baylan, Malatya Gazi ilk okulundan 
354 Halis, Samson hattında Çamlıbel istas
yonu şefi oglu Hilmi, Ankara İstiklal oku
lundan 191 Naciye, Yenişehir Karanfil so
kağında Ünal, Ankara cumhurreisliği ban
dosunda tegmen kızı Sabahat, Ankara erkek 
\isesindcn 668 Kemal, Ankara birinci orta 
okulundan 1755 Servet, Sivas hattında Ka
yı orta okulundan 127 Yaşar, Sivas İsmet 
paşa okulundan 348 Günsel, Ankara ikinci 
orta okulundan 235 Safiye, Ankara Dum
lupınar okulundan 239 Kayı, Ankara İstik
lal okulundan 41 Necati, Ankara Gazi lise
sinden 974 Muzaffer, Ankara İnönü okulun
dan 846 Ahmet, Ankara avukat Vasfi kızı 
Efser; Ankara İsmet İnönü okulundan 1238 
Galib, İstanbul Emirgan Reşid paşa cadde
s inde Suna, Nevşehir cumhuriyet okulun
dan 353 Cevad, Ankara ikinci orta okulun
dan 467 Remziye, Ankara Gazi lisesinden 
Cevvi, Ankara birinci orta okulundan Meh
met Şendur, Ankara Necati okulundan 807 
Şehmer, Ankara kız lisesinden 686 Fazilet, 
Ankara maarif kolejinden 107 Erol, Anka
ra Gazi lisesinden 530 Mehmet, Ankara Sa
karya okulundan 231 Hayat, Bursa hoşka
dem mahallesinde Ergün, Ankara Mimarke
mal okulundan 8521 Nihal, Ankara Kızıl
ay şefkat yurdunda 602 Mehmet, Ankara 
Kazım paşa caddesinde Neşe, Ankara İlte
kin okulundan 12 Şerafettin, Adana kız li
sesinden 220 Hidayet, Ankara Necati oku
lundan 1119 Nezahat, Ankara ikinci ilk o
kulundan 650 Lutfiye, Ankara sanat oku
lundan 129 Fikret, Ankara ikinci orta oku
lundan 489 Sabriye, Adapazarı orta oku
lundan 137 Nejad, Zonguldak orta okulun
dan 908 Coşkun, Ankara Gazi lisesinden 
694 Bülend, Ankara Ulus okulundan 685 
Necati, Ankara Gazi lisesinden 599 Ömer, 
Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı oğlu Yıl
dırım, Ankara Mimarkemal okulundan 262 
Erdoğan, Tarsus manifaturacı oğlu Rıfat, 
Ankara birinci orta okulundan 1660 Meh
met, Ankara Dumlupınar okulundan 313 
Naci, Ankara İnönü okulundan 181 Bulend, 
Menemen Kubilay okulundan 47· Hüseyin, 
Adana Namıkkemal okulundan 115 Rabia, 
Çankırı orta okulundan 300 Fessah, Anka
ra Atila caddesi 149 numarada Bilge, An
kara Dumlupınar okulundan 375 Mehmet, 
llğın ilk okulundan Ali Şefik, Ankara İlte
kin okulundan 506 Oğuz, Adana İsmet İn
öniı kız enstitiısünden Hayriye, Ankara İn
önü okulundan 1222 Nihal, Kırklareli Koca 
bızır okulundan 399 Hatice, Ankara Etlik 
okulundan 297 Yüksel, Üsküdar birinci or
ta okulundan 418 İlhan, Kütahya lisesinden 
214 Mehmet, Ankara Dumlupınar okulun
dan 267 Ayten, Ankara İltekin okulundan 
604 Bülend, Ankara Gazi lisesinden 825 
İsmail, Ankara Gazi lisesinden 5-45 Orman
lı, Kastamonu Murad bey okulundan 141 
Nahide, Ankara İsmet İnönü okulundan 
1196 Dumrul, Ankara Dumlupınar okulunda 
32 Mualla, Ankara erkek lisesinden İbra
him, Ankara Mimarkemal okulundan 938 
Özcan, Ankara erkek lisesinden 152 Erön
gür, Ankara erkek lisesinden 1476 Macid, 
İstanbul Üsküdar Doğancılarda Fehamet
tin, Tarsus türk ocağı okulundan 119 Erol, 
Kastamonu Murad bey okulundan 56 Sai
me, Ankara Ulucanlar Ergenekon sokak 11 
de Neriman, Ankara Necati okulundan Alp 
tekin, Ankara ikinci orta okulundan 278 
Münevver, Ankara lltekin okulundan 145 
Nezahet, Diyarbakır lisesinden 781 Meh
met, İstanbul Çar§amba Sultan selim cad
desinde Ömer Toprak, Ankara sanat oku
lundan 53 Kadri, Diyarbakır Ziyagökalp o
kulundan 248 Gündüz, Ankara Özbeyler 
mahallesi Balım sokağında Yüksel, Yozgad 
Cumhuriyet ilk okulundan Yüksel, Ankara 
birinci orta okulundan 523 Burhanettin, 
Ankara birinci orta okulundan 472 İsmet, 
Ankara Gazi lisesinden 953 Oğuz, Eskişe
hir Cumhuriyet mahallesi Sav sokagmda 
Münevver, Ankara ticaret lisesinden 278 
Hatice Ankara ikinci orta okulundan 524 
Jale, Ankara erkek lises~nden _Oğuz, An
kara Yenihayat mahallesınde Zıya, Konya 
lisesinden Adil, Bursa hocaali zade oku_Iun
dan 361 Dilşad, Bor Selçuk mahallesınde 
Necmi, Samson İnönü okulundan 117 Nec
det, Ankara İsmet İnönü okulundan A<lnan, 
Konya Aksarayı cumhuriyet okulundan 42.9 
Kemal, Ankara Necati okulundan 706 Hatı
ce, Mersin orta okulundan 433 Osman, İz-

Bilmeceyi doğru çözüp de 
hediye kazanamıyanlar 

mir Halid bey ilk okulundan 555 Nigar, İz
mir Karataş Tire kapısında 4 numarada 
Y_ılm~z, Ankara Çankaya okulundan 181 Şa-
dı, Dıyarbakır Atatürk ilk okulundan Ab
durrahman, Malatya lisesinden 828 Saba
hattin, Ankara maarif koleJinden 73 Sabı
ha, İzmir Karataş tramvay caddesi 248 nu
ma~ada Yıl~nm, Zonguldak .Fevzipaşa cad
desınde terzı Ahmet, Adana Aziz Naci eliy
le Miınir, Kütahya lisesinden 10 Ali, Ma
raş orta okulundan 122 Orhan Ankara A
tatürk kız okulundan Şevki, Adapazarı or
ta okulundan 307 Nurettin, Turhal ilk oku
lundan 411 Güner, Ankara Dumlupınar oku
lundan 331 Avni, Ankara İnönü okulundan 
227 Nejad, İzmit orta okulundan 950 Şük
ran, Ankara kız lisesinden 220 Zehra, Afyon 
Dumlupınar okulundan 5 Bekir, Ankara i
kinci orta okulundan 592 Esma, Kayseri li
sesinden 633 Zihni, Cebeci Ünsal apartıma
nında Erol, Ankara erkek lisesinden 542 
Mehmet, Ankara İsmet İnönü okulundan 
248 Bedrettin, Zonguldak or~a okulundan 
401 Ziyaettin, İstanbul Taksım ~rta. oku
lundan 17 İhsan, Ankara erkek lısesınden 
565 Tahir, Kalecik ziraat bankası memuru 
oğlu İz'an, Ankara cumhuriyet okulundan 
362 Cengiz, Ankara İsmet pa§a _okulundan 
1404 Remziye, Karaisalı merkez ılk okulun
dan 188 Ayhan Ankara ikinci orta okulun
dan 319 Maide: Ankara Akköprü caddesin
de 10 numarada Oztekin, Ankara Dumlupı
nar mahallesi Yavçin sokağında Burhan, 
Ankara Gazi lisesinden 1144 Mustafa, Ada
pazarı orta okulundan 71 Cemil, Ankara ön 
Cebeci Erdem sokağında Nermin, Konya 
orta okulundan 729 Hikmet, Sivas erkek li
sesinden 624 Hüseyin, Ankara cumhuriyet 
okulundan 890 İsmet, Ankara Mimarkemal 
okulundan 730 Oktay, Ankara Ulus oku-

Ankara İsmet İnönü okulundan 256 Mus
tafa, Ankara Necati okulundan 645 Rama
zan, Ankara İnönü okulundan 8 Vecibe, 
Diyarbakır Süleyman Nazif okulundan 527 
Cevdet Konya Aksarayı orta okulundan 
140 Se~ih Bursa çifte fırın topraklı yokuş 
30 numar~da Receb, Ankara ticaret lise
sinden 28 Atıf, Ankara İstiklal okulundan 
61 Emel Ankara Ulus okulundan 120 Şera
fettin A~kara Cebecide Hayati Özarık, Üs
küdar bulgurlu mescidde Muammer, Anka
ra kız lisesinden Suad Ankara sanat oku
lundan 124 Rıfat İstan'bul kuleli lisesinden 
Turhan Alkan A~kara lsmet İnönü okulun
dan 109 Mük~rrem, Ankara 1nönii okulun-

lundan 998 Cavidan, Ankara Mimarkemal o
kulundan 108 Sabiha, Ankara İsmet İnönü 
okulundan 714 Alaettin, İstanbul Kasımpa
şa Karaman mahallesi 2/ 135 numarada Sa
bahattin, Ankara Necati okulundan 948 Ke
mal, Ankara İltekin okulundan 106 Yalçın, 
Bafra orta okulundan 154 Tarık, Ankara 
Mimarkerfial okulundan 863 Adnan, İstan
bul Çengelköy 28 inci ilk okuldan 180 Fa
ruk, Balıkesir öğretmen okulundan Muzaf
fer, Mersin orta okulundan 202 Mehmet, 
Diyarbakır Fatih paşa mahallesinden Mev
lüd, Ankara devrim okulundan 763 Sevim, 
Adapazarı orta okulundan 216 Fethi, Malat
ya lisesinden 449 Turan, Denizli lisesinden 
193 Şefik, Ankara Kutludüğün aokağmda 

u~vs 

Sabiha, Ankara erkek lisesinden 818 Yıl-
maz, Ankara Necati okulundan 750, Anka
ra Cebecide Birsen, Ankara Atatürk erkek 
okulundan Jale Eğilmez, Ankara İsmet ln
önü okulundan İltekin, Ankara Gazi lise
sinden 766 Memduh, Elazığ üçüncü okulun-

, ... 

Dünyada neler oluyor 

dan 276 Tayfur, İzmir Karataş orta oku-
lundan Nurettin, Ankara Necati okulundan B" d b k b. r e e 
708 Abdullah, Ankara erke klisesinden 816 lf yer en aş a 1 Y r 
Lütfi, İzmir Karşıyaka soğukkuyu tram
vay caddesinde Gönül, Adapazarı orta oku
lundan Hasan Özçelik, Ankara İltekin oku
lundan 141 Şakir, Muğla orta okulundaıı 
394 Salibi, Ankara Türk kollejinden 189 
Emel, Ankara birinci orta okulundan 1206 
İrfan, Ankara erkek lisesinden 1517 Orhan 
Ankara Kocatepe okulundan 172 Ayten, 
Ankara sanat okulundan 129 Fikret, Adana 
5 kanunusani okulunda 585 Lütfiye, İzmir 
Bornova orta okulundan 183 HalOk, Anka
ra Dumlupınar okulundan 292 Yxlmaz, An-

nakledilen evler 
Seylab ve feyezanların önüne geç

mek maksadiyle Birleşik Amerikanın 
Olis hükumetinde halen büyük bir 
baraj kurulmaktadır. Çok geniş öl
çüde tutulan bu inşaat münasebetiyle, 
civarda bulunan bir köyün evleriyle 
birlikte başka bir yere nakledilmesi 
düşünülmektedir. 

Hazırlanan projeye göre, köyün bü
tün evleri, olduğu gibi barajdan bir 
kaç yüz metre uzaklaştırılacaktır. 

kara İltekin okulundan 770 Nurdan, Ankara 
Özbeyler mahallesi Balım sokağında Aydo
ğan, Konya kız tatbikat okulundan ll5 Ay
han, Elhığ Atatürk okulundan 397 Saba
hattin, Samsun lisesinden 1096 Fikret, Ma
latya lisesinden 921 Fikret, Ankara Ticaret 
lisesinden 33 Melih, Ankara Gazi lisesinden 
934 Sacid, Ankara Gazi lisesinden 514 Ni.- Mühendislerin yaptıkları hesablar ne-
had, Ankara erkek lisesinden 914 Necatı,, ticesinde, yer değiştirmenin tama
Adapazan Ashhanım okulundan 99 Elde!- miyle yıkıb yeniden kurmaktan daha 
ran, Niğde okulundan 315 Orhan, Ankara ~ 
erkek lisesinden 1029 Fethi, Ankara İlte- ucuza mal oldugu anlaşılmıştır. 
kin okulundan Hikmet Özüpek, Ankara ti
caret lisesinden 250 Agop, Adana Namık
kemal okulundan 5/ A da Süheyla, Ankara 
ikinci orta okulundan 716 Sabahat, Zon
guldak Namıkkemal okulundan Sevim, An
kara birinci orta okulundan 479 Yahya, Zi
l~ or.ta okulundan 193 Halis, Ankara erkek 
lısesınden 494 Hikmet, Ankara Mimar Ke
l:t!~l okulundan 201 Vedad, İstanbul Kadı
koy onuncu ilk okulundan 118 Evel Anka
ra Atatürk erkek ilk okulundan 195
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Nadir, 
Ayancık İsmet İnönü okulundan 110 Ülker, 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
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Yirmi ev, altı dükkan, bir garaj ve 

bir postahane aşağıdan kaldırılarak, 

baraj seviyesinden yukarı bir yere 
nakledilecektir. Ev ve dükkanların 

yuvarlak direk ve raylar ile nakli dü

şünülmektedir. 

Bir parça büyük oldukları için, yal

nız klise ile mektebi bu şekilde götü

remiyeceklerdir. Köy halkı bu yer 

değiştirmeden çok memnunmuş. Çün
kü, istedikleri gibi yer seçebilecekler 
ve, kendilerine ayrıca bağ ve bah

çelik tarlalar da verilecekmiş . 

Kiralık sinema binası 
Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden: 

İnşası haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu sineması - 20 ni

san 1938 çarşamba günü kurum binasında açık arttırma suretiyle 

kiraya verilecektir. Talip olanların, tafsilat almak istiyenlerin An

karada Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkez muhasebesine 

racaatlarL 1555 
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Telsi%li bir denizaltı 
. . 

gem ısı 
Birleşik Amerikanın geçenlerde 

yeptığı deniz manevralarında, gele
cek denrz muharebelerinde çok ehe

miyetli bir rol oynamağa namzed o
lan bir icadın tecrübeleri yapılmıştır. 

Deniz altında ve hareket halinde 
bulunan bir deniz altı gemisiyle tel
sizle irtibat tesis edilmiştir. Bugüne 
kadar deniz altında bulunan bir gemi 
ile, ancak deniz üstünde yüzen kısa 
dalgalx bir mürsileye bağlanan bir te
lefon kablosu vasıtasiyle telsiz irti

batı tesis etmek mümkündü. 
Halbuki bu yeni icad sayesinde, de

nizaltı gemisi 50 metre derinlikte bi
le olsa, bu yardımcı vasıtalara da lü
zum kalmadan, deniz altından haber 

göndermek kabildir. 
Bu yeni aleti bulan zat, dalgıçların 

da telefon kablosuna hacet kalmadan 
deniz altından konuşabilmelerini 
mümkün kılacak olan başka bir telsiz 

aleti yapmak üzere imiş. 

Cenubi Aferikada 

gönüllü teyzeler kulübü 
Dünya yüzünde o kadar acayip ku

lübler var ki, insan bunları işidince 
kendini hayretten alamıyor . 

lşte bu türlü kulüblerden biri, şim
di cenubi Afrikada Pretoriada açıl
mıştır. Yeni kulübün adı "gönüllü 

teyzeler kulübü" dür. Azasının sayısı, 
şimdilik kırk kişidir. Hepsi de yaşlı 

denmiyecek bir çağda, yalnız ve boş 
zamanlarında ne yapacaklarını bilme
yen kadınlardır. 

Teyzeler kulübü, çocuklarını evde 
yalnız bırakmak mecburiyetinde oaln 
ailelerin küçükleriyle boş vakitlerini 

geçirmek için kurulmuştur. 
Kulübe telefon edilince, teyzeler

den biri hemen telefonla müracaat e
den eve gitmekte, çocukla meşgul ol
makta, gezmeğe götürmekte, önceden 
hazırlanmış olan yemeği çocuğa vak
tinde yedirmektedir. Bu hizmete mu
kabil beş para verilmemektedir. Bu 

1 

teyzelerin yalnız bir şart ve haklan 
vardır: O da, saat yedi olunca, der

hal, paydos etmektir .. 

20 - 3 -1938 

Çekoslovakya 
taarruza uğrarsa ... 

(Başı S. inci sayfada) 
mayı doğru bulmamışlar, onun içh 
Moravya'da müdafaa tedbirleri al

mağa başlaıruşlardı. Böylece bir harb 

başlıyacak olursa o zaman memleke
tin bütün garb kısımlan bırakıla
caktı. Bugün bu plan değiştirilmiş ve 

bütün sınır boyunca bir askeri mem
nu mıntaka vücude getirilmiştir ki 

burada hükümetin müsaadesi olmak· 
sızın bir tenis sahası bile yapılamaz. 

Bu mıntakada amele taburları ve 

istihkam kıtaları birçok tahkimat 
vücude getirmektedirler. Çekoslo

vakya Genel kurmayı, bu hatların al· 

man taarruzunu en aşağı, bir ay dur
duracağına ve bu müddet zarfında 
da müttefiklerden yardım geleceği -
ne emindirler. 
Eğer Çekoslovakyaya hücum edi

lecek olursa Fransa barba girecek
tir; Rusya da yardımı garanti altına 
almıştır. Çekoslovak ordusunun her 

sene yaptığı manevralarda rus ve 
fransız subaylan da bulunmaktadır~ 

Böyle bir müharebede Fransa Re

ne doğru ilerliyecek, Rusya da Prağ
dan uçuracağı bombardıman tayya • 
releri vasıtasiyle Almanyarun endüs-
tri merkezini tahrib edebilecektir. 

Bundan başka Romanya'nın şimalin
den bir demiryolu hattının rus as
kerlerini Çekoslovakyaya götürmesi 

de karar alına alınmıştır. 
Göbel'in propagandalarına, Hen

layn'ın tahriklerine karşı Prağ, so
ğukkanhlığını muhafaza ediyor. Bu
nunla beraber çek milleti, kendileri

ni bekliyen tehlikenin büyüklüğünü 
idrak ediyorlar. Onun için içeride sü~ 
rekli bir surette hazırlandıklan gibi 
dışarda da diplomasi yollariyle teh -

Iikeyi azaltmağa çalışıyorlar. 
Bir taraftan da Skoda'nın ocakları 

yanmakta, kura efradı Miloviç'de ta

lim görmekte, topçular Olomuk mek

tebinde tatbikat görmekte, tayyare

ciler Çeb'de havalanmakta ve başku

mandan Krejci'de Prağ'da bir zaman 

Bismark'm, şimdi de Hitler'in göz 

diktiği Bohemya haritasını tetkik ile 
meşgul olmaktadır. 



20 - 3 -1938 

·: Dahifiye bakanlığı 

Muğla i~me suyu inıaat . ve 
tesisat eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

den sonra satın alma komisyonuna 
müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı 

0

kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

urus 

, İlk şartnamesi dairesinde ihalesi 30 
mart 1938 çarşamba günü saat 15 de 
Kurum Merkez binasında yapılacak
tır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ve
saik ve teminatlariyle birlikte Anka
rada Kurum merkezinde hazır bulun-
maları. 1551 

. P. T. T. · 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 
Şemseddin menbaının şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatiyle mü· 
teferri işlerin yapılması kapalr zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1350 (648) 

Pirinç ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 

A. Levazım Amirli{Iİ 

Etlmesutta İDii edilecek Lojman 
binas1nın kapall zarf usulile 

eksiltme ilim 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) Ankarada Etimesutta inşa edile-p t• k 1 k cek (51684) lira (75) kuruş keşif be-a ıs a a 1 naca delli Lojman binası kapalı zarfla ek-
1 - İşin muhammen bedeli 98582 

lira 47 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, 

proje ve sair evrakı 493 kuruş muka· 
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat on bir
de Ankarada Dahiliye vekaleti bin:ı
sında toplanacak belediyeler imar he
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 6179 lira 12 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
6aat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tublarınm iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(700) 145'1t 

Bayınderhk Bakanhgı 

ltamnam kOpfOsDnife yapılacak 

ilave göz ve sedde inıaafl 
Nafıa Vekaletinden:, 

1-Muğla vilayetinde Muğla. K"oy
ceğiz yolu üzerinde yapılmakta olan 
Namnam köprüsüne ilbesi istenilen 
daha iki göz ile sedde inşaatı kapalı 

~arf usuliyle münakasaya çıkarılmı~ 

tır. Keşif bedeli (25.000) liradır. 
2 - Eksiltme, 31.3.938 tarihine mü

sadif perşembe günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şosa ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (125) kuruş mu
kabilinde şosa ve köprüler reisliğin
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin, (1875) liralık muvakkat teminat 
:vermeleri ve bu gibi işleri yapabilecek
lerine dair vekaletim.izden alınını' 

müteahhidlik vesikasiyle ticaret odası 
:vesikası ibraz euneleri lazımdır. 

lsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rif atı dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarını ikinci maddede yazılı 

vakitten bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazi olup postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. (638) 

1447 

, M. M. bakanliğı ··· 
' . 

13 kalem resim 
malzemesi ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(340) lira olan 13 kalem resim mal
zemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığa iştirak etmek istiyen 
lerin mezkur gün ve saatte M. M. Vl. 
satın alma komisyonuna müracaatleri 
ilan olunur. (745) 1556 

Yüx havlusu ahnacak 
M. M. Velaleti satın Alma Ko.dan: 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

60 kuruş olan 14000 tane yüz havlusu 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 3. 938 pazartesi gü-
nü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (630) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 

isteyen bedelsiz olarak her gün, öğle-

1 - 26000 ila 30000 kilo pirinç ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul · 
muştur. 

2 - Beher kilosu tahmin edilen be
del (30) kuruştur. 

3 - İlk teminatı 675 liradır. 
4 - İhalesi 23. 3. 938 çarşamba gü

nü saat 11 dedir. 
5 - Evsaf ve şartnamesini görmek 

isteyen her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonuna müracaat. 

6 - :Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. inci ve 3. üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (603) 1257 

22,000 kısa don 
ah nacak 

M.M. Vekaleti Satmalma Ko. dan: 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

fiyatı 62 kuru' olan (22000) tane kısa 
don kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 5. 4. 938 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1023) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 

isteyen bedelsiz olarak her gün öğle
den sonra M. M. V. satın alma komis-

Ankara Levazan Amirliği Satm siltmeye konmuştur. 
Alma Komisyonundan : 2) Muvakkat teminat 3834 lira 24 

1 - Ordu Hastahaneleri için 42000: kuruştur. 
43000 metre Patiska'nın kapalı zarfla 3) Eksiltme 30 mart 938 çarşamba 
eksiltmesi 3ıl Mart 938 saat 15 de Top- günü saat · (15) de P. T .T. umum 
hKanede İstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. müdürlüğü binası i~inde toplanacak 

o. da yapılacaktır. · k · 
2 _Muhammen bedeli 15265 lira artırma, eksıltme om.ısyonunca yapı-

ilk teminatı 1144 lira 87 kuruştur.' lacaktır. 
Şartname ve numunesi komisyonda 4) Şartname ve plclnlar (258) kuruş 
görülür. Kanuni vesikalarda bulunan bedel mukabilinde• Ankarada P. T . T. 
teklif mektuplarının ihale saatından levazım müdürlüğünden lstanbulda 
bir saat evveline kadar komisyona ve- P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden 
rilmesi. (706) 1 1463 alınacaktır. 

400 Ton buğday 
5) Talihlerin kanuni vesaikden ma

da Nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikası ile birlikte bir de-

öğ üttü rü lecek fada en az (55000) liralık inşaatı ta-

Ankara Levazrm Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

Satm ahhüd ve ikmal eylediğine dair ve

1 - Ankara garnizonu için 400 ton 
buğday öğüttürülmesinin kapalı zarf
la eksiltmesi 24 mart 938 ıaat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya-
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ilk 
teminatı 450 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektublarının 
saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 

(629) 1325 

sika, 
6) Talihlerin bizzat diplomalı mü

hendis veya mimar olması ve yahud 
diplomalı mühendis veya mimarın bu 
inşaat ve tesisatuı fenni mesuliyetini 
deruhde eylediğini ve mukaveleye bu 
şartla imza koyacağını havi bir taah
hüdnamesini ibraz etmeleri lazrmdır. 

7) Talihler teklif mektublariyle 
muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer 

kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı 

yonuna müracaat. 50,000 kilo koyun eli ahnacak 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

zarfını yukarda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar An· 
karada P. T. T. umum müdürlüğü bi· 
nası içinde toplanan eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edeceklerdir. (637) 1343 

sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele- Ankara Levazım i.m.irliği satm al. 
rinde gösterilen vesaikle teminat ve ma komisyonundan: 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa- ı - Ankara garnizon müesseseleri 
atinden en az bir saat evvel komisyo- için 50.000 kilo koyun etinin kapalı 
na vermeleri (710) 1478. zarfla eksiltmesi 30 mart 938 saat 15 

56 kalem efektrik de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da,. · · ··"Vilôyetler -
malzemesi ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Abna Ko-

misyonundan : 
1) Aşağıda mikdar, fiat ve cinsleri 

yazılı 56 kalem elektrik malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İ§bu malzemeler hepsi birden 
ihale edildiği gibi ayrı ayrı da ihale e- 1 

dilebilir. 
3) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

10.940 lira olup ilk teminat parası her 
liste bedelinin % 7,5 teminat olarak 
verilecektir. 

4) İhalesi 20 nisan 938 çarşamba gü
nü saat 15 tedir .. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
Y,azılı belgelerilo teminat ve teklif 
mektublarını ihale gününde en geç bir 
saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonun~ vermeleri. (604) 
Liste Kalem Lira Cinsi 

1 22 5.950 Elektrik malzemesi 
2 6 590 .. .. 
3 19 3.100 ,, .. 
4 9 1.300 .. .. 

56 10.940 Yekun .......... . 
1231 

Boru ve trampet 
malzemesi ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
1116 lira 48 kuruş olan 17 kalem Boru 
ve Trampet atat ve malzemesi açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 Nisan 1938 perşem
be günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 83 lira 75 kuruştur. 
Şartname ve liste M. M. V. satın alma 
Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazdı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(746) 1557 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ilk 
teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektubları
nın saat 14e kadar komisyona verilme· 
si. (676) 1448 

13 000 kilo yufka ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ve Cebeci hastaha· 

nesi için 13000 kilo yufkanın eksilt
mesinde teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 24 mart 1938 saat 14 de 
Ankara Lv. Amirliği satınalma ko -
misyonunda açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2990 lira ilk 
teminatı 224 lira 25 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla komis-
yonda bulunulması. (713) 1548 

4000 kilo beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 4.000 kilo beyaz peyni
rin açık eksiltmesi 5 nisan 1938 saat 
15 de Ankara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulun-
maları. (740) 1549 

··Ziraat bakanhğı 

20 ton arap 
sabunu ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Açık eksiltme usuliyle 20 ton 

arap sabunu alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli - 4998 - li

ra, ilk teminatı 375 liradır. 
3 - Eksiltme 21.3.938 de saat 15 de 

Hava kurumu 1 
ziraat vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada ziraat 

--------------' vekaleti satın alına komisyonundan, 

Plesenk ağacı ahr.acak 
lstanbulda ziraat müdürlüğünden ve 
lzmir ziraat mücadele reisliğinden 

Türk Hava uKrumundaıı : parasız olarak verilir. 
15 mart 1938 salı günü saat 15 de S - İsteklilerin mektublan veya 

ihalesi yapılacağı ilan olunan 200X30x makbuzları ile birlikte muayyen günde 
20 sm. eb•adında bir metre mik'ap ha· 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
kiki Amerikan malı balsa plesenk ağa- madelerinde zikredilen vesikaları ek· 
er eksiltmesine talip zuhur 'etmedi- silt:me saatından bir saat önceye ka· 
ğinden, eksiltmenin 15 gUn müddetle d1,r k.<ımi•Y.on& :v:er~leri. ,(557) 
ıemdidinc kiı'it xdlmilW. WI 

kapah zarf usulile 
eksiltme ila.nı 

GümÜ§Ane Nafıa Direktörlüğün • 
den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Gü
müşhane Vilayetinin Pirahmet - Kel
kit - Pöske - Erzincan yolunun 32+ 
39 kilometreleri arasında yaptırılacak 
büz ve menfezlerin in§<13tıdır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 18446 li! 
ra 53 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak ve şartname-
ler şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiycsi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kir-

gir inşaatına dair fenni şartname 
E - Husust şartname 
F - Keşif cetveli 
G - Proje 
İstekliler bunları "l" lira muka

bilinde Gümüş.hane Nafıa Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme Gümüşhane Vilaye
ti Nafıa binasında 21 Mart 1938 pa
zartesi günü saat on beşte yapılacak
tır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 1384 lira muvakkat temi
nat vermesi bundan ba,ka Ticaret o
dası vesikası ile Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikası göstermesi 
lazımdır. 

7 - Teklif mektupları üçüncü 
maddede gösterilen saatten bir s~t 
evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmiş olacak
tır. Postadaki gecikme ve tehirler ka-
bul edilmez. (1188-608) 1277 

Kazalar 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Lüleburgaz Belediyesinden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Lüle· 
burgaz Belediyesinde mevcud projesi 
muicibince bir sakaf altında sinema, 
otel, 'Gazino, ve teferrüatı inşaatıdır. 

2 - Bu i~in ketif bedeli: 31025 lira 
11 kuruştur. 

3 - Bu binanın proje fcnnt umumi 
ve hususi şartname ve müteferri evra
kı Lüleburgaz Belediyesindedir. İstek 
liler belediyeye müracaatla tetkik ede 
bilirler. 

_ '·- ~ij- 1.4\kliufi&ı ~edile 

-tı-

lçtimaa davet 
"Hali teıekkülde Ko~ Ticaret Türk Anonim $irkelinden,, 

Htli tetckkülde bulunan "KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM 
ŞİRKET!" mlleuisleri 8 Nisan 1938 cuma günü saat 15 de Şirket 
merkezi ittihaz edilen Ulus meydanındaki Koç apartımanmda 1 
numaralı dairede içt.imaa davet olunur: . 

1 - Hisselerin .ktffeeine iştirak teaahhüt olunduğunun ve bun
ların rubu bedellerinin tesviye edildiğinin tasdiki. 

2 - Müessislere mefrut olan menafii mahsusaya dair vuku bula
cak teklif hakkında mlizakere ve karar ittihazı. 

3 - Meclisi idare azası olarak nizamnamede gösterilen zevatın 
tayinler.inin tasdi~i. 

4 - Murakiplerin tayininin tasdiki. 1559 
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Küçük ilan şartlara 
Dört aaurlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruıı 
İki defa için 50 kunııı 
Üç defa için 70 kuruG 
Dört defa ic;in 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük illinlarm her defası 
için 10 kunıw almır. Meseli 10 defa 
neııredilecek bir ilin için 140 kunııı 
almacakur. 
Bir kolaylık olmak üzere, her 1&tır, 
kelime aralarındaki boııluklar müates
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
illin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her nur için ay
rıca 10 kurut alınır. 

._ ____ ................................... ı 

Kiralık: . 
Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 

biri beş diğer ilç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Ustün aokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Kiralık apartıman - Havuzbaşı Ka
ranfil sokak muhtelif daireler bina, hol 
hariç 50 odadır. Toptan da kiralanır. 

Tel. 2884 1414 
KİRALIK KAT: Kavaklıdere fran -
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara
sında 4 oda 40 lira. Telefon: 3843 

1516 
Kiralık daire - 3 geniş oda, banyo, 

havagazı, elektrik. su, fevkarnde man
zara, müsait fiat. Yenihamam apartı-

manı Tel: 3714 1545 

l~ arayanlar: 

Acele aabhk arsa - Yenişehir Sela· 
nik cad. 373 M. Maltepenin en hakiın 
yerinde 600 M. uygun fiatla Tl. 1538. 

1453 

SATILIK APARTIMA1': Yeni· 
şehirin en güzel bir yerinde yılda 

4000 lira kira getiren yeni konforlu 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512· 
Belçeff. 1317 

Acele satılık evler - Yenişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, lç Cebecide 3 katlı 1000 M~ 
evler satılıktır. Tl. 1538 1547 

Satılık apartıman - Y enişehirin 
tam merkezinde 8 daireli tam konfor • 
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımaru 4 Tl. 2181 

1552 

Satılık arsalar - Karanfil sokak Se
Hinik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartmıaıu 
Tl. 2181 1553 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve ba~ka yerlerde Ü· 

ziimlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımaru Tl. 2181 1554 

Satılık aracılar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısı 485 M, Sıhiye Ve -
kaleti yanında 490 M. arsalar Tele-
fon: 1449 1408 

Satılık arsalar - Yeni~ehirin muh • 
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh-
telif ebatta satılık ev ve apartıman ve 

Vilayet icra memurluklarında bu· arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 
lunmuş, kefalet verebilir bir genç icra 
takibi yapmak üzere i§ arıyor. K. B. Y. 
rumuziyle ve yazı ile Uluı'a müraca-
at. 1541 

Bir .renç - İcrada alacakları olan 
kimselerin alacaklamu temlik suretiy
le satın almaktadır. Lüzumu halinde 
K. B. Y. rumuziy1e ve yau ile Uluı'a 
müracaat. 1542 

l\fiitef errik : 

Satılık ev - Hisarönü eski Osman~ 
bankası arkasında S odalı ev satılıktır. 
ı. inci noter altında berber Sabriye mü-
racaat. 1458 

Satılık ev - Yenişehir memurin ev• 
lerinden pazara giden asfalt yolu üze • 
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
zane karşısında Moiz 1484 

Satılık otomobil - Sutudobeke( 
markalı spor bir otomobil ucuz ve a-

Bilfe ıiıasa ve altı sandalyadan mü- cele satılıktır. 3518 telefonla mü~aca· 
rekkep bir yemek odası takınu ıatın a- at. 1488 

lınacaktır. Telefon. 3011 1558 ACELE SATILIK EV - Yenişe

hir onurluk sokağında 5 oda 680 M2. 
Satılık: arsalı ev ehven fiatla verilecek. Te-

Satılık - İki ay evvel döşenmiş 3 o
dalı bir dairenin möbilyesi ve piyanosu 
satılıktır. Ulus gazetesinde Haydar 
Pin yala müracaat edilmesi. Telefon: 
1064 veya 3668 1520 

binasında 7 nisan 938 perşembe günü 
saat 17 de yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2327 lira muvakkat teminat 
akçesi vermesi bundan başka Ticaret 
odası vesikası ile Nafıa Vekaletinden 
laakal 10.000 liralık iş yaptıklarına da
ir musaddak vesika göstermeleri lazım 
dır. 

7 - Teklif mektupları ve teminat 
akçesi ihale günü olan nisan ayının 
7 inci perfembe günü saat 16 ya kadar 
encümen reisliğine makbuz mukabilin 
de verilmiş olacaktır. Postadaki ge<:ik
me ve tehirler kabul edilmez. (707) 

1464 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Bingöl Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Bingöl 

ili merkezi olan Çapakçurda yapıla· 
cak hükümet konağı inşaatı olup ke
şif bedeli (46607) lira (91) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1.4.938 cu günü sa-
at (15) te Çabakçurda nafıa mlidürlü
ğü odasında kapalı zarf usuliyle ya· 
pılacaktır. 

3 - Eksiltme tartnamesi ve buna 
mUteferri evrakı iatckliler Ankara, E
lazığ, Tunceli ve Bingöl Nafıa mü
dürlüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; is· 
teklilerin (3496) lira muvakkat temi-
m.~ :v.emıeleri • kamml u.lıkaları 

lefon: 1538 1510 

Satılık ve kiralık - Mobilyalı veya 
boş ev. Yenişehir Sıhhiye Vekaletinin 
arkasında 6 oda bütün konfor. Ulusta 
"Ev" rumuziyle müracaat. 1543 

haiz ve nafıa vekaletinden alının!) 

yapı işleri ıııilteahbitlik -.esikasmı ib
ra zetmesi lazımdır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını: 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar komiayon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk• 
tazidir. 

6 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1243 

Elektrik tesisatı 
Bolvadin Şarbaylığından : 
Nafia vek~letince musaddak proje 

mucibince 23000 lira 40 kuruı bedeli 
keşifli Bolvadin 'ehrinin elektrik tc-
sisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme müCideti 1· mart- 938 
tarihinden itibaren kırk beş gündür. 
İhale 14 - nisan • 938 perşembe günü 
saat 14 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin şerai
ti kanuniyeyi haiz olduklarını vesai
ki resmiye ile isbata mecburdurlar. 

3 - Taliplerin ihale saatinden ev
vel %7,5 teminatı muvakkatlerini ve 
teklif mektublarını encümene veriniş 
olmaları lazımdır. 

4 - Elektrik projesini ve prtname
yi görmek ve fazla malfunat almak is
ti~nlcr belediye reisliğine müra
caat edebilirler; talipler fenni şartna
me ile projeleri belediyeden 5 lira 
bedel mukabilinde alınabileceği ilan 
olunur. 

1296 
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Türk Hava Kurumu § ---
BÜYÜK PiYANGOSU ~ ----------

6. cı keşide 1 l/Niaan/ 938 dedir .... --Bu keıidede: ------ 200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla ı --- = = 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 == -
= liralık ikramiyeler vardır. = 
SS Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden § 
E almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 590 
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YARIN·KURACAGINIZ,.EVİN·TEMELİDİR 
• ?zlOı'. 

T .. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Tüccar - Terzilere büyük fırsat 
Baylar için K k 1 Çok müsaid 

Seçme İngiliz Umaı Upon arı Fiyatlarla 

Komisyoncu tarafmdan toptan ve perakende satılmaktadır. 

KuPonlar 2,80 ile 3 metroluktur. 
Fazla iu.hat ve numuneler için "Poeta kutusu 412 - İstanbul" 

adreıine yazmız. 1503 

.--.-REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Re~ hususi miles
ıeaata uamt kolaylık gösterilir. Balık yağı kıloıu 85 kurugtur. 
Ulus, Halk sineması sıruında. Telefon 2018 1-613 

Grib, Bas ve Dis Ağrıları, 
Nevraİji, Artritizm, romatizma 

... 
N ... ... 

urus 20-3 -1938 

Müthiş Bir Rekabet 
160 yerine 60 - 100 yerine 40 

istihzar usulünde bizzat Eczacı HASAN'ın Londrada elde ettiği sır ve püf noktalarile tertib edilen 

Hasan rneyva • • • • ozu 
Yalnız Eczacı Hasan'a his olan 3 yerine 1 gibi mülhit ve ezici rekabetle Avrupa meyva tozlarını fafırtmııtır. 

Hasan Meyva Ozü çok saf meyvaların usarelerinden istihsal ve istihzar edilmiş olup mideyi ve barsaklan ıslah eder, temizi•. 
Ektilik, ıiıkinlik, ağrı ve inkıbazı defeder. lıtihayı tezyid, hazmı kolaylaıtırır. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ili bir çorba ka.tığını yarım bardak su ile karııtırarak ve köpürterek içenler, mide ra.bM. 
ıızlıkları çekmezler. Her sabah aç karnına bir çorba kaıığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar yarım tertip almalıdır. 

HASAN 
• • • • 

GAZOZ ozu 
Hasan Meyva Ozü'nün evaafında olmakla beraber çok lezzetli ıampanya ve sodalı gazoz gibi aynı safiyet ve halisiyetl Ye ayni 

kat'iyeti tifaiyeyi haizdir. 
Hasan gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Avrupada kazi·nolarda içki ve ıampanya 

ve gazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Gazoz Ozü ikram ediyorlar. 

Limon, Portakal, l\landalina, Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri çıkmıştır. Şişeleri: 25 - 40 - 60 kuruştur. 1339 

NAS1~1lAC1 
KANZUK ... -

m 
6ua. 

En eski nasırlan bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
ı:aneıi. Her eczanede bulunur, ciddt 
ve müessir bir nasır ilicıdır. 596 

Kalörifer ve havagazı 
tesisatı 

Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve 
Seroloji Müeaaeaeei Direktörlüiün
den ı 

1 - Serom binasının ilave kıtımı 

dahilinde yapılacak kalorifer hava
gazı ve yangın söndürme tesisatları 

kapalı zarf usuliyle eks.iltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7418 li
ra 34 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 556 lira 38 
kuruş olup Banka mektubu veya vez
ne makbuzu ile Ticaret odası vesikası 
ve Nafıaca tasdikli ehliyeti fenniye 
vesikası. 

4 - İhalesi 21. 3. 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Ziraat Vekaleti Muha
sebe direktörlüğünde topalanacak o
lan komisyonda yapılacaktır. 

fatckliler teklif mektublarını muay 
yen gün ve aaatten bir saat evvel ko
misyon riyaaetine vermiş bulunacak
lardır. 

5 - Bu i,e aid fenni ve umumt şa
rtname ile k~if varakası bedelsizdir. 

6 - Yapılacak işin planını görmek 
ve fazla izahat ile adları bildirilen 
kiğıdları almak isteyenler her gün 
için müessese direktörlilğüne müra-
caat edebilirler. (606) 1263 

Zayiler 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Kôçük Cari H~saplar 

ikramİLje pl&nt=ı== 
4 .. 1000 llrıhk- 4000 lira 
8 il 500 il 4000 il 

16 il 250 il 4000 il 
7600 il 
4000 il 

il 100 il 76 

80 il 

200 ,, 

384 il 

50 ,; -
25 il - 5000 il 

-28600 il 
............ ........................................................ 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey
:tlôl, 1 hirincikinun tarihlerinde 

çekilecektir. 
.................................................................... 
En az 50 lira mevduatı 

bulunan heaaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

Uyanıı· Servetifünun 
1891 

Batyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

. 

.· 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gantenla 

Ankarada satış yeri AKBA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Baı, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün agrılarınızı derW Ankara belediyesinden almış oldu
ğum 928 tarih ve 117 No. lu şoför ehli
yetimi kaybettim. Yenisini alacağım .. --.~lf.!! keser r icabında günde Ü( kaıe alınabilir 1 1145 
eskisinin hükmü yoktur. Mahmut oğ • 
lu ıoför Hayrullah. 1550 

~] 
U L U S - 10. uncu yıl. - No.: 5074 

lmtiyu sahibi ve Baımuharrlri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neıriyatı idare eden 

Yan tıteri Mildilril 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulm Basrmevlı Allhr• 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE 

Göz kama..,tmcr revü sahneleri - Em
aalsiz ve zengin dekorlar - Dans -

musiki ve aşk şaheseri 

BRODWAY MELODİ 1938 

Bag rollerde 

Robert Taylor - Eleanor Powel 

Seanslar 
1 - 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 2r.. de 
Bugün aaat 11 de tenzilltlı matiiıo 

.......... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -":iı1111F 

Bugün (1) seansından itibaren 
fevkalade program 

ı - İstanbul senfonisi türkçc sözlü 

2 - Su sporları 

3 - H udud kahramanı 

Seanslar 

1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de f 
Bugün saat 11 de tcnz.ilatlı matinede fS 
ASİ GENERALİN SON EMRİ .,. 

tUrkçe sözlü 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaJarı 


