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Cekler•n almanlara karsı tahrikleri 

Ankara· köylerinde 
Eğitmenlerle •. 
Dumlupınar köyü: 24 t:vli, 134 nü

fuslu. Köy eğitmeninin idaresindeki o
kulunda 31 çocuk vardır:. 

Kurusan köyü: 22 e'frli, 112 nüfuslu. 
Okulunda 18 çocuk okumaktadır. 

Mahmudiye köyü: 15 evli, 108 nü
fuslu. Köy eğitmeni köyün 21 çocuğu 
ile meşguldür. 

Ve bu köyler Ankara civarının kU
çük köyleridir. 

Ve 61 evli, 354 nüluslu bu üç köy· 
de, bundan bir sene kadar evvel 70 ço
cuk okuma yazmanın değil faydasını, 

hattli ne olduğunu bilmeksizin belki 
askerlik çağını buluyorlardL 

Fakat biliyormuyuz ki her birinin 
nüfusu 400 den az olan bu gibi küçilk 

ö zın yı 2. adar. nU-
fus an aa 6.836.893 dür ? 

Mecburi öğrenim çağında bulunan 
çocukların nüfusa nisbeti % 12 dir. 
Ancak, yukarda bahsettiğimiz köyler • 
de bu nisbct % 19 u geçmektedir. Res
mi nisbete göre yapılan hesablar, geçen 
aene, Türkiyede bir milyondan fazla 
çocuğun • küçük köyler halkından ol
duktan için - okutulamadığını anlatı- · 

- Ulus'un anketi _: 

Yazan: N. B. 

Bütün çocuklar ben! beni .. ben! 
aöyliyeyim diye ellerini 

kaldırıyorlardı •• 
yordu. Halbuki, bu milyona% 50 daha-------------
ilave ederek küçük köylerde sakin ve 
okuma yaşında bulunan çocuklan bir 
buçuk milyona yankın farzcdersek 
pek mübalağa etmiş olmayız. 

Öğrenim davasının üç unsuru var
dır: Öğretmen, okul binası ve para. 
Farzediniz ki para buldunuz ve bina 
yaptırdınız, fakat para ile öğretmen 
bulamazsınız; onu yetiştirmek zaman 
işidir. Netekim geçen sene yapılan heo
aablara göre, şehir ve kasabalamnrz 
için, bugün vazife almış olanlardan 
başka, 2570, nüfusları 800 den fazla 
- yani ilk okul açılması nisbeten kofoıy 
olan - köyler için 6.600, nüfusları 4 00 
ile 800 arasındaki köyler için de 3'100 
öğretmene daha ihtiyaç vardı, Bu ra
kamların yekCinu 11.500 eder. 

Bu büyük dav!\ içinde köy eğ.itimi 
meselesi başlı başına tetkik ve ha'lli ik
tıza eden bir mesele idi: Az nüfwilu, i~ 
lek yollardan ve pazarlardan. uzak 
köylerde köylünün daha iyi bir istihsal 
unsuru haline getirilmesi, ijiyt;nin ne 
olduğunun kendilerine öğretilı:nesi, hu
lasa onlann medeni şartlara trygun bir 
seviyeye çıkarılması gibi 'köylünün 
memleketteki hakiki vaziyetini kendi 
varlık prensipleriyle tesbit l' tmiş olan 
Tür,kiye için ilk safta mütalaa edilme
si zaruri olan bir mesele ... 

Köy çocuğunu okutup yazdıracak
sınız, ona hesab öğrdece'ksiniz, yurd 
ve yaşama bilgisi gibi klasik bilgilerle 
onu teçhiz edeceksiniz. Jlakat onu kö
yüne bağlamak, daha doğrusu köyün • 
den ayırmamak için de gerekeni yapa • 
caksınız. Şu halde köyıe göndereceği • 
niz öğretmen, akşam olunca kitabını 

ve defterini kapayıp •evine dönen bildi-
• ğimiz öğretmen olmryacak, köyün ve 

köylünün her şeydl'.o anlar rehberi o -
lacaktır. 

Bu meseleyi ortaya böylece koyan 
Maarif Vekaleti Wöy eğitmeninin vasıf
larını şöyle tayin. etmiştir: 

- Eğitmen namzedi köy hayatını 
bütün külliyeti 'ile yaşayarak bilıniş ol
malı ve köye bağlanmış bulunmalıdır. 

İngiliz • lürk ticaret 
konuımalar1 ilerliyor 

Bir istikraz meselesi 
bahis mewıuu delll 

Londra, 20 (A.A.) - Bir müddet
tenberi cereyan eden tilrk - ingiliz ti
caret ve finans müzakereleri faal bir 
sahaya girmiştir. Başlıca. Türkiyeden 
İngiltereye kafi derecede ihracat mev
cud olmaması yüzünden halen sakat 
işlemekte olan türk - İngiliz klering 
sistemi tetkik edilmektedir. Bundan 
başka Ankaraya beş senelik planın tat
bikine imkan verecek ticaret k:redi-
1 eri yapılması meselesi de tetkik edi
liyor. Bu müzakerelerde bir istikraz 
meselesinin bahis mevzuu olmadığı 
bildirilmektedir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Cekoslovakya i~in 
İngiltere ne 

vaziyet alabilir! 
Bertin, 20 (A.A.) - Havas ajansı· 

nın muhabiri telgrafla şu haberi ver
mektedir: 

"Hitlerin nutkunun ertesi günü 
Fölkişer Beobahter gazetesi, "komü -
nistlerle çek müteassıblarının siidet 
almanlarına karıı tahrikleri,, hak. 
kında Çekoslovakyaya bir ihtarda bu -
lunmaktadır. 

Nasyonal - soeyalist partisinin res
mi gazetesine göre, bu tahrikler, "ko
layca vahim çarpıtmalar intac edebi • 
lir., 

( Sonu 8. lncJ sayfada ) 
Çeko•lovak Cumhur Rei•i 

B. Bene§ 

Hatayda seçime 15 
nisanda başlanıyor 

Seçimleri kontrol için yakında 
25 murakıp Hataya gönderiliyqr 

Cenevre, 20 ( A.A. ) -Anadolu Ajansının hususi muhabi-
ri bildiriyor : • 

Hatay intihabat komitesi mesaisini bitirmiştir. MiHetler Cemi
yeti tarafından evvel-ce gönderilen komisyonun hazırladığı inti
habat nizamnamesi baştan başa tadil edilerek Türkiyenin öto
denberi müdafaa ettiği noktai nazara muvafık bir şekle sokul
muştur. Hazırlanan yeni intihabat nizamnamesi 94 maddedir. 
Bunda değiştirilen ınühim noktalar dünkü telgrafımda yazdığım 
gibi intihabatı alakadar eden cürümler iÇin mahalli mahkemeler
den ayrı hususi bitaraf bir mahkeme teşkilinden başka bilhassa 
her müntehibin hangi cemaata mensup olduğunu söyleterek sa
dece bu ifadesi ile bu cemaat listesine yazılması kararıdır. Bu su
retl~ mebus intihabına esas olacak bir nevi serbest reyiam yapıl
mış olacaktır. 

Diğer taraftan intihabat esnasında vuku bulacak cürümlere 
aid olarak eaki talimatnamede mevcud cezai hükümlerin göster
diği tedhiş manzarası tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

intihabata on beş nisanda başlanarak haziran sonunda niha
yet verilecektir. Bu intihabatı komisyon refakatinde kontrol et
mek üzere Milletler Cemiyeti tarafından 20 kadar murakib ya
kında Hataya yollanacaklardır. Bunlar meyanında heyetimizin 
talebi üzerine yugoslavya ve Yunanistan tebaasından murakib-

• leı: de bulunacaktır. • 
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- Yaş, bily,i, görüş, anlayış bakım
lanndan köyd <: yapacağı işler dolayı
siyle karşılaş:a,bileceği güçlükleri yene
bilecek haldf: olmalı. İktıdan köy işle
rini başarabilmeğe yetmelidir. 

- Köy(: sade, fakat ileri kıymette 

( Soau S. inci aqlada) 

Dün Ankarada Harbiye Üçok.'u 3 · O yenmiıtir. Yukardaki reı:ı . ·le Harbiye muhacimini Üçok 
k.aleıine topu ıoktuktan ıonra görüyorıunuz. lıtanbulda Güne§ Galataıarayı 'l. • O yenmiıtir. 

Dünkü ıg_or hcırOdlcrin.t tıid biitiin ta(ıilatı 7 inci •<ıY.famı4d.o buL_acak11n .. 

yaya ihtarı 
Toprak bayramı 

Halkevliler dün T aşpına·r 
köyünde· bayramı güzel 
bir törenle kutladıla 

Dün Halkevliler, 

Ankaranın Taşpı

nar köyilnde top
ra k bayramını bü

yilk ve çok candan 
bir törenle kutla
mışlardır. Bu cüm
leden olarak, Halk 

evliler, köye yüz
lerce meyveli ve 

meyvesiz ağaç dik
mişler, ve köyde 
güzel eğlenceler 
tertib etmişlerdir. 

Taşpınar köyün -
deki bayram akşam 
geç vakte kadar 
devam etmiş, köy
lüler çok güzel bir 
gün geçirmiılerdir. 

Dünkü bayrama 

aid tafsilat 2 inci 
aayfamızdadır. 

Bayramın resim
lerini bugiln 8 in

ci sayfamızda bu
lacaksınız. 

Halkevliler dün T CJ§pınar köyünde Ulu•'u,._ 
' 'Bizim Köy ilave.ini,, daiıttılar, yukardaki re, 

simde Ulu• ilave•ini okuyan bir köylüyü 
görüyorıunuz: 

Halkevi BQfkanı Ferid Celal Güven ve arkadaılan 
T cqpınar köyünJ e 

Polonya - Litvanya 
görüşmeleri 

yakında baıhyor 

Polonya mahfilleri 
neticeden memnun 
Varıova, 20 (A.A.) - Pek yakında 

birkaç Polonya - Litvanya muhtelit 
komisyonu teşkil edilerek şimendifer, 
gilmrük, koıuıol06luk ve ticaret anlaş
ması hazırlamak üzere derhal faaliye -
te geçilecektir. Şimendifer münase
betlerinin süratle kurulma.iıına büyük 
bir ehemiyet atfedilmektedir. 

İki memleket birbirine üç şimendi
fer hattı ile bağlı bulunmaktadır. Fa
kat bu hatların her birinde birkaç ki -
lometrelik mesafelerde raylar kaldı
rılmı1tır. 

Olita • Ravi hattında münakalatın 

başlaması için Niemer üzerindeki köp 
rünün de yeniden inşa.aı lazım gel
mektedir. 

Buranın endüstri mahfillerinde söy
lendiğinoe göre Litvanya demir, kö
mür, tuz ve petrol hususunda Polonya 
için iyi bir mahreç olacaktır. 

Diğer cihetten Litvanyanın Prag 
sefiri Dr. Eduarda.a Turana Kas'ın 

Varşovaya tayin edileceği söylenmek
tedir. 

Leh m keri tedbirleri 
Her iki memlekette sefaretler ku -

( Sonu 8. inci sayfada ) 

B. Sükrü Kaya 
bugün geliyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İç İşler 
Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya bu akşam İstanbul'dan 
Ankara'ya hareket etmi~ir. Bay Ş:.ik
rU Kaya Haydarpqa Garında bir çok 
ıntt tarafmdan uturlamnıftlS. 

Fıkra 

Sulh enternasyonli 
Dostum:''- Ooh, diyordu, Anka. 

raya geldim de tekrar sulh havasına 
kavuştum .. 

- Viyanadan mı? 
- Hayır, lstanbuldan! Gazetelu. 

buraya gelmiyen birinci, ikinci, kır
mızılr, mavili tabılar la he~n nere • 
deyse yedi düveli biribirine tutuştur
dular. Benim dahi, bile bile, üç dört 
gazeteye para verdiğim oldu. 

"Yangın olsa da biraz ısrnsam!., 
sözü gibi: "Dünya tutuşsa da biraz 
sürü/sem!,, 

Bir de kendimizi düşündüm. Ha
diseler ehemiyetlendiği vakit, hiç ak
şam gazetesi çıkmayan devlet merk~ 
zine öğleden sonra bir tabı daha ver
meği düşünmüştük. lıan ettiiimia 
günün saat beşine doğru ajanstan: 

- Ne var, ne yok? 
Sualimize: "- Pek çok telf{ral 

var. Fakat mühim bir vaka yok! 
Cevabını aldığımızda, bütün arka

daşlar Ankara sokaklarrnı heyecana 
düşüremiyeceğimizden dolayı teessür 
duymadık! 

Galiba gene umumi bir tutuşmayı 
alaya alryoruz. Birkaç günkü hava• 
dislerden, şu veya bu cephenin muvaf
fak olup Milletler Cemiyeti cephesi· 
nin bozgun vermesinden bahseden bir
çok yaZilarrn her satrrınrn başında 

bir: ''Elhamdülillah!,, ve sonunda bir: 
"Yarabbi şükür!,, eksik olduğuna 
dikkat ediyor musunuz? Eğer sulh 
enternasyonali iflas ediyorsa, bunu 
srzlayarak, içimiz yanarak müşahede 

etmeliyiz: Harb ve kuvvetin mukad
des hakları namına bütün hürriyetle· 
rin tehlikeye girmekte olduğunu müj
deler gibi davul ve telli] çıkarmamı· 
za ne lüzum var? Yu~dda sulh: Onu 
müdafaa etmeğe biz yeteriz. Bunun 
dışında tek vazifemiz, cihanda sulh 
davasını güdenlerin muvaffak olma
larına, daha hakiki, daha İnandırıcı, 

daha mantıki emniyet ~rtları bulma• 
/arına yardım ttmelıtir. - Fatay 
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Kendine yetmek 
Durup dinlenmeden başkalarına musallat olanlara dikkat ediniz. 

Bunlar hep kendinde kendini doyuramıyanlardır. Kendinde kendini 
tatmin etmek, tatmin edecek şeyler bulabilmek ... Fazilet, ancak bu ,ruh 
duyuşundan başlar. "Neye onda var. Bende yok?" kıskançlığı, hep bu 
sorunun burgusuna takılıp kalacak olursa saadet, bir hayal olur. Baş
kasında olanı beğenmiş isem, onu kendimde yaratmalı değil miyim ? 
Keşfine her şeyden önce mecbur olduğumuz feyizli kıtalar. (Ben) de
diğimiz alemdedir. inişleri, yokuşları dağlan, dereleri, bahan, kışı ile 
koskoca bir cihan ... Tıbkı dünya gibi. llk zamanın insanı için dünya ne 
kadar küçüktü. Keşfedildikçe büyüdü. Ruh aleminin dış dünyadan far
kı; "'artık bilinmiyen noktası kalmamıştır.,, demenin birincisi için im
kansız olmasıdır. Çünkü o, imkankmn alemidir; aradıkça yenileri bu
lunur bir alem ... 

Bu kadar zengin bir varlığa sahip olduğumuz halde neye onunla ik
tifa etmeyelim? Neye kendi kendimize yet:rtliyoruz? Bu aç gözlülük 
niçin? Hayatın iç cephesiyle uğraşmıyoruz da ondan. Sa§ı boş benliği
mizi bir serseri torpil gibi cemiyet denizinde dolaştırıp kötü bir tesadüf
le onu bizden başka her hangi bir insanın maneviyetinde patlatmakta 
ne zevk var? Pascal, Pensee'lerinden birinde bunun sebebini şöyle an
latır : 

"'Kendi benliği ile yaşamaya ve kendi benliğini düşünmeye mecbur 
olmak, insan için dayanılmaz bir istiraptır. Onun içindir ki adam oğlu 
bunları düşünmekten kendini alıkoyacak şeylerle uğraşıp kendini unut
maya, çok kısa ve kıymetli olan hayatının düşünmeden, farkında ol
madan akıp gitmesine çalışır.,, Bu hakikat bilindikten sonra yapılacak 
ıey, benliğimizde tortulanıp kalan bu çürufu temizremek, iylik sever 
bir hava içinde ruhun nefes alabilmesini sağlamak, onu yeni hamleler
le yeni yaratma hareketlerine sevketmek, bir nevi manevi yaratıcılık ve 
doğuruculuk zevkiyle ona mesud olmak ve kendini mesud hissetmek 
imkanını vermektir. O zaman, insan kendi kendisinin terbiyecisi, ken
di kendisinin haliki olur. Kendine yetebilenler, kendileriyle meşgul olup 
başkalarının dedikodusiyle uğraşmaya vakit bulamıyanlar arasından 
çıkar. Beşeriyete manevi refah ve huzur getirenler, hep böyle yaşa
madılar mı } - Hasan - Ali YÜCEL 

1 Muhafız Gücünün atlı yürüyüf Ü 

Hol·kevinde 

Yüksek tahsil 
gen~liği lopJanlısı 

Diln Halkevinde yüksek tahsil 
gençliği diğer haftalarda olduğu gibi 
gene çok güzel bir toplantı yapmış
lardır. Halkevinde her hafta yapılan 
bu toplantılar, türk gençliğinin sevi
ye ve cemiyet hayatındaki anlayışla
rının çok güzel bir örneği olarak gö~ 
ze çarpmaktadır. 

Memleket gençliğinin bu sevimli 
kibar toplantı,arzna rağbet gittikçe 
artmaktadır. · ı 

Dün toplantıdan önce büyük salon 
da partimizin kış sporlarına aid Bur
sada çevrilmiş olan çok güzel bir film 
de gösterilmiştir. 

Gençler bu toplantıl~rda muhtelif 
milli oyunlar oynamakta garb muıi
kisine aid parçalar teganni etmekte 
olduklarr gibi, monoloğlar, şiirler de 
okumaktadır. 

Halkevinin gençler için b,uırladı
ğı bu toplantılar Ankara?aki yüksek 
tahsil gençliği için büyilk bir fayda 
olmU§tur. ı 

Halkevinde temsiller . 
Dün bir yandan 'köylerde ve köylü

ler arasında toprak bayramı kutlanır
ken diğer taraftan yüksek ziraat ens
titüsü talebeleriyle halkevi amatörleri 
birleıerek "Zehirli Kucak" piyesini 
halk için Pbneye koydular. Temsilde 
gençlerimiz çok muvaffak oldular, her' 
cemiyet için içind~ bir. çok ibret sah
neleri taşıyan .. Zehirli Kucak" piyesi 
halk için seçilm_iş .bir piyostir. Yarın 
aynı piyca halka; tekrar temsil oluna
caktır. 

Halkevinde dünkü konser 

Riyaacti cumhur orkestrasından ay-
-- rılmı9 olan ve Bay Yakubun idaresin-

• l deki aalon orkestrası dün öğleden ön
\ ce Ankara halkevinde zengin prog

ıramlı bir konser vermiştir. 

Muhalugücü etrafında toplanan ankaralt atıe1Jerler~ 
Bağlum yolunda ilerliyorlaT 

'.Muhafız Gücü ba§kanı Albay Tek· 
çenin etrafına toplanan Ankara at se -
verleri. dün altmış kilometrelik uzun 
bir yürüyüıü kısa bir zamanda, hiç yo
rulmadan muvaff akiyetle bitirdiler. 
Atlı gruplar toplanma yeri olan Telsiz 
istasyonuna kafile halinde geldiler. 
Hareket saati çok yaklaştığı halde atlı 
spor kulübüne mensub arkadaşlarının 
gelmemeleri her atlıyı üzüyor; b.u 
çok güzel havada yapılacak binişin ya
ratacağı neşeyi onlarla payla§ama· 
ınaktan acı duyuyorlardı. 

lum: "Yap AtatUrkl,, sealerile doldu. 
Ufuklara ulapn bu aamimf dilekte
pelerden tepelere koıtu, dağlar bile, 
"Yaşa Atatürk., diye bağırdılar. 

Daha evel Bağluma kısa yoldan gel
miş atlı aporlu arkadaflarına kavuıan 
kafilenin neşesi taşkınlaıtı. Bütün at
lılar Muhafız Gilcilnün hazırladığı ye
mekleri köy sofralarında iştahla yedi
ler, resimler çekildi, köylülerle bera. 
ber köy şarkıları söylendi. 

Şimdi bu neşeli sporcuların bept1in
de bir an evel şehre ulaşmak arzusu 
var; kimi Üçok - Harbiye maçını da 
görerek günün sporunu ikmal etmek, 
kimi bu güzel binifin sonunu bir kon
serle bitirmek hevesinde... Atlıların 

• 
Konser seçkin bir kalabalık tarafın-

dan dinlenmiştir. Bu konserler mev
sim sonuna kadar her pazar öğleden 
önce saat 11 de halka verilecektir. 

aamimt isteklerine dayanamıyan ko
mu tan Tek~e saat 14 de at başına işa -
retini verdi. Köyliller kafileyi: "Gene 
buyurun,, dileğile Pmıarbaşına kadar 
uğurladılar ... Dönüş gidiş kadar neşe
li oldu. Kısa yoldan gelen atlı apor ar-
kadaşlarına (altmıı kilometre f3:ptım 
diyerek kim bilir nasıl öğüneceksiniz) 
diye latifeler edenler vardı. Biraz geç 
kalmakla bu çok güzel binişi taı:namlı
yamamış atlılar .. inşallah ilO kilomet
reye,, diye birbirlerini tıeaelli ediyor
lardı. 

Kafile Ovacık Armut Pınarını aynı 
neşe ile geçti. Etlik yolu ile beyaz 
kışlaya varıldığı zaman Albay Tekçe 
yürüyüş.e iştirak eden at sever arka
daşlarına teşekkUrlerini söyledi. 

Atlılar 15 gün sonra yapılacak av 
binişi için sözleşerek dağıldılar. Ba
harın arifesinde böyle neşeli bir gUn 
ıeçinnekle hepimiz bahtlıyız. 

Cemal Alangoya 

iki katil 
. asıldı 

Maraş, '19 (A.A.) - Biri kayın pe
deri ve ailesini, diğeri de clbistanlı bir 
kadını öldürmekten suçlu iki kişi bele
diye ve çocuk bahçesinde asılmak su
retiyle öl5m cezaları tatbik edilmiştir. 

Bu seneki kamplara 
16.96 7 talebe girecek 

Kültür Bakanlığı ders senesi sonla
rında askerlik kampına çıkan gençle -
rimiz için şimdiden hazırlıklara baş • 
lamıştır. Yapılan hC6aba göre orta ted
risat mckteblerimizden bu sene kam
pa çıkacak talebenin sayısı 16.967 dir. 
Bu talebeler, kamplardan sonra orta 
ve tam ehliyetname alacaklardır. 

Gençler, yüksek cbliyctnarneyi de, 
yüksek tahsillerini bitirdikleri zaman 
alacak ve bu suretle askerlik hizmet
lerinden bir kısmını bitirmiş olacak -
lardır. 

Bu seneki kampların tam teşkilatla 
ve muntazam bir surette geçebilmesi 
için Milli Müdafaa ve Maarif Veka
letleri gerekli tedbirleri 'almışlardır. 

Mektup ka(ak(ıhğı yapanlar 

cezaland1rllacak 
Şehir ve kasabalar arasında işliyen 

otomobil ve bilhassa otobüslerde mek 
tub kaçakçılığı yapıldığı anlaşılmış
tır. Bayındırlık Bakanlığının sık sık 

yaptırdığı kontrollarla da bunun önü
ne tamamile geçilememiştir. Verilen 
malfunata göre zabıta ve gümrük me
murlarile jandarma teşkilatı da bu 
türlü kaçakçılıkla mücadele için emir 
almıştır. 

Üzerinde kaçak mektub taşıyandan 
iki misli ceza alınacak, bunun yarısı 
yakalayan memura verilecektir. 

Karsta sıfırın altında 
1 S derece soiuk var 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık ve hafif rüzgarlı .geçmiştir. En 
düşük ısı aıfxrın altında 3, en yüksek 
ısı da sıfırın üstünde 16 derecedir. 

Yurdda Karadeniz in şark kıyıla -
rında ve doğu Anadoluda hava bulut
lu, diğer bölgelerde tamamen açıktır. 

24 saat içindeki mevzii yağışların 

karemetreyc bıraktıkları su mikdarı 
Rizede ~ Ordu ve Trabzonda birer 
kilo gramdır. Karla örtülü bulunan 
yerlerde karın toprak üstündeki ka
lınlığı Erzurumda 21, Yanda 7, Kars
ta 3 santimetredir. 

Rüzgirlar umumiyetle şimalden 
saniyede en çok 7 metre kadar hızla 
esmiştir. 

• 
Yurdda en düşük ısılar sıfırın al-

tında Bursada 1, Diyarbakırda 2, Af
yonkarahisarda _3, Kastamonuda 4, 
Beyşehirde S, Çorumda 7, Yanda 14, 

21 - 3 - 1938 

;Toprak ba~ramı 

Halkevliler dün 1\aşpınGr 
köyünde l>crıyramı güzel 
bir tö~enle kutladılar 

Dün toprak bayramı idi. Nüfusu
nun yüzde yetmiş sekizi köylerde ya
şayan ve on üç milyon vatandaş eme
ğini toprağa veren Türkiyenin dört 
bir tarafı, hür ve mesud toprakları
mızın bahara, yeni mevsim ve ekim 
devresine girme çağını ümidli ve şen 
kutladı: Ankara Halkevini, baharı ha
tır latan dünkü güzel günü, gelecek 
yıl toprak bayramına kadar unutamı
yacağımız canlı toprak hatıralariyle 
bezettiği isin tebrik ederiz. ÇünkU 
dün Taşpmar köyüne gidenler; kırk 
binden biri olan bu tUrk köyUnUn, 
kalkınma, yeni hayat, kuruluş yolun
da ne derin bir çalışma heyecanı için
de olduğunu gördüler. Geçen yıl top
rak bayramını geçirdiğimiz Mühye 
köyü, ondan önceki sene gördüğümüz 
köy, daha evelki köy; seneler geçtik
çe, geri tarafları.nı bir daha dönıniye
cek hatıralar yapmakta,onların yeri
ni iyi ve ileriye vermektedir. Dün 
Taşpmarda toplanan Halkevliler, bü
tün köy hayatını içinde yalnız bir 
gün geçirilecek bir gezinti yeri ola
rak değil; bir senelik tarih gibi sey
rettiler: Çünkü bu memleketteki bü
tün iş ve faaliyet sellerinin birle§ti
ği yer köydür. 

~·· Sabah saat sekizde Halkevliler o-
tobüs, otomobil ve diğer nakil vası
talariyle Taşpınar köyüne giderek: o
rada civar köylerden gelmiş olan bir 
kalabalık ile karşılaştılar. Gülmek, 
eğlenmek, neşelenmek ahlakı yer et
meye başlayan türk köylüsü, kendi 
bayramında hazır bulunmayı bir vazi
fe saymış; Ankaranın ~k sık köyleri 
bulunan Gölbaşı çevresinde kurulu 
bütün köylüler, at, araba, yaya Taş
P.ınarı doldurmu§lardı. Kendilerinin, 
~mleketi mesud ede.n,. mukaddes alın 
terlerine gösterdiği hürmetin bir ifa
desi olarak kutlanan bugünü, onun 
nasıl benimsemiş olduğunu dün Taş
pınar eteklerini dolduran çoluk, ço
cuk. genç. ihtiyar; binlerce kitilik bir 
ka a ı ile çok güze isbat et i . 

Misafirleri köylüler, köylerinin 
dışında karşıladılar. Tafpmar, bayra
mın kutlanma sırasının kendisine 
rastlamasından memnun, oldukça düz 
gün bir yer olan köy caddesini temiz
lemiş, büyük meydanın önüne sandal
yalar konulmuştu. Dünkü toprak bay
ramı, devlet endüstrisinin türk köy
üne girdiğini de bize anlattı: Sıtma
dan kurtulan gürbüz çocuklann üze
rinde Kayseri bezi, Nazilli dokıımasr, 
kadınların başlarında Ereğli fabrika- . 
sının ince, zarif kumaşını gördük. 

Töreni, Halkevi köycülük 9ubesin
den doktor Remzi Güvenç bir toprak 
bayramının hususiyetini anlatan bir 

Karsta ve Erzurumda 15 derecedir. 
En yüksek ısılar da Kayseride 10, 

Konyada 12, Çanakkalede 16, !zmir
Antalyada 18, Bodrumda 20, Adana
da 21 derecedir. 

konuşma ile açtı. Behç.et Kemal çaf· 
lar, Ulus Havesi için b,azırlamış oldu· 
ğu "Köylere gireceğiz 1,, şiirini oku
do ve '"köyler yeşil olunca murada e
ll"euiiz l,.. diyerek, bu memleket genç
liğinin, Anadoluııun bağrında sarı ve 
çorak bir köşe bulunmasının kendisi· 
ııi bedbaht e.dcuğini anlattL V efakir 
ve kadirşinas köylü; genç '4irin, bü
tikı bir memleket gençliği adına ver• 
di5 bu sözii, gönülden gelen alkrşlar
ıa\..karpladı. 

Avni Candar imparatorluğun bir 
aıi ~iat parçası üzerinde, bütün 
derdl,$"i ile kendi haline bırakılmıı 
zavallı ve bakımsız köyü ile, cum
hudyıtitin, yeni bir h~yat nizamı kur· 
makta olan Kemalist köyünün muka· 
yesesini yaptı: "- Bu davanın biJ: 
ucu, memleket kurtuluşuna dayanır. 

KBytın değişmesi, kök'iln değişmesi 
dir., dedi. 

T~pmarb Ali Sanol; misafirle" 
t*k~r etti: "- Biz, dedi, köyümü· 
zün Ica}Jcınmaaı için ~azifelerimizin 
neler olduğunu biliyoruz. Bu va.zif e
lerimizi,, bütün imkanlardan faydala
narak yerine getirmeye and içiyoruz. 
Bayramıınu: kutlu, yeni yılımız bere
ketli olsun 1,, 

Bundan sonra, Halkevliler, Taşpı
narın ho~ koşelerine fidanlar diktiler. 
Meyveli, meyvesiz binlerce fidan, ye
şil türk köy\i.nü bir gaye olarak be· 
nimaeyen münevver yığının elinden 
mukaddes bir vazife hassasiyeti ile 
toprağın bağruna yerleşti. DUn An
kara Halkevlileri; bu memleketin bü
tün münevver unçliği namına Tq
pınar köyündeki\ boş steple mücadele 
ettiler. Yayla tdprağmda bir insan 
kadar kıymeti olan ağacın, bir evlad 
yetiştirmek kadar \bu yurda hizmet 
olduğunu anlatan dtinkü fidan dikme
nin; seferberlik haline gelmesini gö
nül ıne kadar özlüyor. Ankara Halke
vi muhakkak ki dilnü, ö~k olmıya· 
cak kazanan çalışmala.c:ndan ibiri ola-
rak tarihe geçirdi .• 

~,~~~"""'-~···~~~~"'--~...-.~--.. 

Toprak bayramını, kabııl tari~l ~~~ 
martın 18 zinden sonraki ilk tatıl gunu 
ne rastlanan köy kanununun: mucib 
sebebler layihasında gu cümle vardır: 
·•- Biz köyün, neşeli, hareketli, can
lı bir hayat ve hareket yeri olmasını is
tiyoruz !." 

Dünkil tören bu temenniyi tam ma
nasiyle gerçekleştirmiştir: Taıpınan 
dolduran köylü dostlanmxz; kaynağı, 
asırlarca devam eden bütün ihmal ve 
tahriblere rağmen sağlam ve zinde kal· 
mış olan türk köylüsünün çelik kUJfVe
tini gözlerimizin önünde belirten blr
çok apor hareketleri yaptılar. Ata bin· 
diler, güreştiler, cirid attılar ve enter
nasyonal spor töhrctlcri namzedleri
mizin tilrk köyünde ya§Clmakta olduk· 
lannı gösterdiler. 

Dünün en enteresan ve Taşpmann 
hiç unutamıyacağı hidise, Ankara Hal
kevinin verdiği kültür ziyafeti idi. Ki-

Saat 9 da, komutan Tekçe, neşeli 
bir gün ve iyi yolculuklar dileğinde 
bulunarak hareket itaretini verdi. Ka
iile Telsiz i&tasyonu kuzeyinden bini
fC başladı. İlk sırtlar aşılıncaya kadar 
atlılar hep gerilerinde atlı apor arka
daılarını ar adlar. ııııııııııır11111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

abın, gazetenin, mecmuanın: hullaa 
dkunacak olan her şeyin tUrk köyUniln 
liôlsretini çektiği kıymetli bir hediye 
oiiuğunu bilen Ankara Halkevi dlln 
kt.lcak kucak kitab, gazete, mecmua ve 
billıassa Ulus'un köy ilavesini köylille
re dağıttı. Tren boyunu dolduran köy
lü ç.:'cuklanrun yolculardan okunmuı 
gazete' için nasıl koşuştuklarını ve yal
vardıllarmı bilenler, Ankara Halkevi
nin bU; hareketinin, bütün vatandaılaı; 
tarafınrlan benimsenmesini temenni et· 
tiler. 

İlk hamlede Karablircek köyü aşıl
dı. Tatlar batısından Peçenek yolu ile 
Kırık kavaklar deresine inildi. Yolla
ra kop.n köylüler "yaıa,. seslerile 
ppkalarını havalandırarak bu §CD ka
fileyi sevgi ile selamlıyorlar; atlılar 
da onlara şehirden sel~r getirdik
lerini söyliyorlardı... Mukaddes bir 
yurdun birbirini kucaklamak arzusilc 
yanan köylü veşchirlisi ... 

Cedlerinin kendilerine en güzel mi
rası olan at üstünde; uçan ruhlarile 
hiç yorulmadan hep ileri akan atlılar, 
Çubuk barajının kuzeyinden dolaştı, 

Karaköy çiftliği, Karacaviran yoliyle 
Bağlum istikametini aldı. Saat 13 te 
Bağluma yaklaşan kafileyi nahiyenin 
atlı delikanlıları pınarın başında kar
Jıladrlar. Köylerine kadar kendilerini' 
siyarete gelenlere, türklüğe has sami
mi misafir severlik duygulariyle, ayr 
ayrı "hoş geldiniz., dediler. Köyde 
ıanki bir bayram var. Kırmızılı, sarılı 
c:lbiselerile çocuklar, gençler, ihtiyar
lar bütün bağlumlular nahiyenin çok 
umiz meydanında toplanmışlardı. Tc· 
miz kıyaf etlerile, temiz yüzler ile, te -
ınis yüreklerinin heyecanını "yaşa, 
yaşasın,, seslerile bağırıyorlar .•. Yur· 
dun koruyucularını aralarında görme
nin sevincile ağlıyan ihtiyar kadınlar 
var ..• Subaylar, siviller ihtiyarların 
ellerine sarılıyorlar, gençlerle kucak
laşıyorlar ... Köy çocukla.rını .. ha~al~.a 
kaldırarak sevgi ile teın.u: yuzlerını o
püyorlar .•. :Mukaddes bir yurd.:ın· .bir
birini sevgi ile kucakhyan koylil ve 

ıehirlisi .... 
Albay Tekçe atlıların samimi h~s • 

lerine tercüman olarak onlara: . cs.ıze 
en bUyüğümilzden seliınlar getırdmı. 
Arkadatlar) dediği saman bütiiıı Bağ· 

~üıumlu bir iliyad: Neı' e ! 
Evelkl akşam Ankara artistleri

nin bir toplantısında bulundum. 
Burada ~airler, ressamlar, mUzisi
yenler, mimarlar, ·muharrirler ve 
kültür adamları vardı. Orta yaşını 
geçmiş kimseye rast gelmediğim 
bu eğlcntide davetlilerin çolunlu
ğu gençti. Bunlar, imzalarrnı .şiir
lerin ve tabloların altında, yapıla
rın Ustünde gördllğQnüz sanatkir
lar ve yahud onların dostlarr, ya. 
rrnki sanatrn filiz/eriydi. 

Salona girdiğiniz zaman gençli
ğin, vekarın, sevimliliğin ılık hava· 
sını bulmuyor değildiniz. Toplan
tryı hazırlayanlar davetlileri eğlen
dirmek, onlara neşe sunmak için 
J§zrmgelen hiç bir ~eyi de esirgeme
mişlerdi. Fakat itiraf edeyim ki ço
ğunlu~u gençlerde olan bu eğlenti 
toplantısında pek genç bir ne.şe bu
lamadım. 

Eğlenmeyi yadırgamak, neşeden 
. kaçınmak dünkü ve eve/ki günkü 

devirlerde .makbul sayılırdı. Hal -
buki bugiln birçok .. eski,, ler gibi, 
fes gibi, kalpak gibi, arab harfi l{ibi 
bu mazi miras ve yadiglrını da sö
küp atmak zaruretindeyiz. 

Jtfedent hayat, .ne.şeye büyük bir 
ptty ayırmıştır ve bir haftanın vazi
fe yükü haftada hiç olmazsa bir KÜ
niln, bir gecenin neşesi olmadıkça 
iyi taşınamaz. 
Eğlenecek, ne.şeJenecek yer bula

mıyoruz! Bu .şiklyetJ sık $1k tek
rarlarız. Fakat eler içimizde baya· 
tın tadını çıkarmak, R0lmek, Mse• 
Jenmek itiyadını yeratamuut yer 
olmUf, olımıDlf, 111 par?• T. ~ 

E.~ki bir hikaye. yeni bir nutuk! 

Eskice bir hikayedir: Adamın 
biri viran brr evinin harab haline ' . 
bakar da ona f(>yle hitab edennı§: 

- Sakın, haber vermeden, aeı 
çıkarmadan yıkılayım, deme; son
ra çoluk çocuk hepimiz altında 
k.almz. 

Aradan aünler geçmiı; bir gün 
adamcaiız ne göraün? Viran ev 
Ylkılmıt ve bütün aileyi altına al
mamq mı 7 O zaman açmıf ağzı· 
m, JUllll!lut gözünü. •• 

- Y apacafm bu mu idi? demit
ba kaclar 71!hk bukukmnuz var. 
Ben aaaa bin b~ber vermeden yı
kalma demez· miydim·. 

0 ZlllD&D O t&f yıfmlan dile g&. 
lerek ı 

- Bana nete çıqıyonu:ıı 7 de
mit, ben aana her vakit haber ver
mek için dnarlarda ai:um açar
dmt: fakat sen bunlan "çatlak" 
anarak at:umı·ç.amurla bk:anbn. 
~imdi kabalwıt bende mi 7 

Bir devlet reisi de aon nutukla
rından birinde milletler cemiye

tinden baheederken"tu tözleri aöy
Jmılf: 
"Üpaa~cla ık biıDlerc. .._ 

ölüyor, 9eS yok; fakat Almanya. 
da bir yahudinin burnu kanaaa kı
yamet kopuyor.,, 

Hikayeyi mütaleaya tatbik et
mek de aizden • 

Gol berekreti ! 

Geçen hafta Ankara tehir atad
yomunda yapılan bir maçta Be
ıiktat takımı, Muhafız Gücüne 
yedi tane kadar gol attığı zaman, 
bazı sporcular : 

- Ankara aporu geri mi gidi
yor nedir? diye hayıflaıımı§l&rdı. 

Dün de lıtanbulda birbirlerile 
karfılaf&D iki futbol ta~mdan 
Güneı, Galatuaraya tam yedi gol 
attı. 

O halde meaeleyi tedkik eder· 
k• ıu veya bu tehirde apor duru
munu düfünmiyelıiım de ıöyle diye
lim: 

1938 ilkbabarmda gollerde be
reket Yar! 

"F eliikeı ıeıkiliiıı" 

zor anlayabilirsiniz. Fakat ilk o
kuYll§ta yanyana getirilen bu iki 
kelime, aize bir acaib görünmiyor 
mu? 

"Felakete karıı teıkıili.t", "fe.. 
l&keti önleme teıkilatı" , ''yardım 
sandığı" , "yardım teıkili.tı" daha 
ne bileyim bir oçk aöz ve ha.tala
na~ memurlara, ölenlerin aileaine 
el uzatacak olan bir teıkili.ta ad o
lamaz mıydı? 

Türkçe bir çok anlamlan, doa
doğru, yanhtsız anlatabilecek ka
dar zengindir l 

Karışmazlık! 

Bir takım memleketlerin parla
mentolarında soruluyor; diplo
matlarma aoruluyor; gazetelerin
de aorul uyor: 

- ispanyadaki kanımazlık ai
yasetine devam edilecek mi, edil
miyecek mi? 

Dünya karıflllaktadır; ispanya 
cwnhuriyetçileri topraklarını ae· 
neral Frankoya ve Faı ordularına 
ka111 kanı karıı müdafaa etmek
tedirler. 

Barıelona'ya 24 aaatle yapmlan 
12 tayyare bücUınu tehrin altını 
üatüne karııtı:rdı. 

General Franko, "zaferi kazan

dıktan sonra yabancıları biç bir 
itime ksr~tırmıyacağmı,, diyor. 

Karıpnak fili de, edilse ec:lilae, 
bu kadar tasrif edilebilir. Bundan 

öte.i ailık: lıter karııırlık olı~, 

-- kantmuhkl 

Halki~vliler, dünkü zengin program
lamu k~lülerimize mükemmel bir or
ta oyunu ile tamamladılar. Neşelenme
yi çok se~en köylü. Kendisi için hazır -
!anan bu ~ahncleri alaka ile seyretti. 
Köy çocu~lan arasında okuma, yazma 
yan~lan, gil rbilz çocuk mUsabakası ya· 
pıldı. Yeni ltesli nsıhatini, cumhuriyet 
çocuklarının: kabiliyet ve zekalarını 
gösteren bu \hareketler, Taşpınardan 
akşamın geç a,aatinde ümidli ve mem • 
nun dönenleıi:a\ kolay kolay unutamı • 
yacağı sahnel~dir. 

İyi hayvan b.ikma ve at yan§lan mn
sabakalarmdan sonra, kazananlara gU
zel hediyeler vcri.ldi. Halkevlileri, köy- • 
lüler, köyün sınırına kadar kafile ha. 
linde uğurladılar: "- Gelecek yıl gel
diğinizde ektiğinir fidanları bilyümüş, 
yeşermiş bulacaksı~'z. Biz onlara ye • 
niden binler illve e~'!ceğiz !'' diyorlar· 
dı. 1 

Aktam Halkevin~ Ziraat Enstitil
sü talebeleri tarafındaırı bayram için 
bir müsamere verildi. "8'u müsamerede 
seyircilerin bUyük bir ı..:n,nunr' köylüle:
teşkil ediyordu. 

938 zin toprak bayranu.. böylece gtl
zel başladı ve gü%el bitti. Yenl y-lın, 
bDtUn tUrk köylüsü için l:~vnm kadar 
1 hatıralı 
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Zorla dostluk 

• • • 
Geçen hafta çıkan hudud hadisesi 

ÜHrine, Polonya tatafındaa tavdi edi;. 

len ültimatomu Litvanya kabul ettiğin
den bir aralık Avrupa ıulhunu tehlike
ye koyıml! gibi görünen buliran §İmdi· 
lik zail; olmU§tur. MalWn.dbr' ki budud 
hadisesiyle Polonyanm ültimatomuna 
hlevzu tqkil eden meaele. arauııda bir 
ınünasebet yoktur. Marim on birinci 
&Ünü çıkan budud hadisesi, Litvanya 
topraldannda P-olonyalt.~ askıeriıı c;.. 

10 nısan plebisiti ıçın 

davaya baıtan 

bakllacak ve ~uınig 

Hitler Avusturya ve Almanyada 
nazi tellerine direktif verdi 

lümünden ibarettir. I..itvanya hüki.ime- Berllıı. 20 (ıA.A.) - B. Bitler~ dün 
ti bu meselede Polonyayı tabnin ed&- Krolı operasında: Alman.ya: "YC: Avus
~- b • liazır olduiir .. nq.. turya naa~ - sogy.aliat !Jefluine on 
~ er ıeyı yapnıaya .. - . ..ı •. ı.; . • • · · 
hilCiirntittir Fal<at Polonya, Litvanya nı.aan ~sıtı.yle.:yeıu.:.Ray~ seçımı 
·ı d · k · d tier:i 1 •· ·· hakkında. direktifler ye.anif tir. 
a e arasın a on se ız sene en ~ B 'G"bbel R. Hitl · Alınan 
giden Vilna ihtilafını halletmek. ıçm.. A · 0 

Sfhi.._
1 
___ crııı, ~:_V: 

vuatur.ya.ya: , ... u ... u muazzam ~-
hunu bahane olarak kullanmıfbr. hürl" d ...... 1.ı-- •· ley-· 

cı:. esnaam a nu1.LUMtU- soy .....,_. 
11..itvanyaya tevdi ettiği ültimatom • ğini bildirmişti~ 

cfa Vilna ıne&elesi yüzünden on sekiz D.N.B:. ajansma ~ iı.flitler bü
aeneden beri inkıta halinde: bulunanı si- yük· Alman~ :ınilJI .Ra.yhmın; ihda
yasf münasebetlerin iadesini, yani do· sından sonra bu tek plebisitin ehemi
layısiyle; Vilna §Glıriniıı Polooyayrı yetini kaydetınif ve her almana büyük 
aid bulunduğunun tanmmaamı itt .. milli camiaya gimıek im.kanlaonı a?n 
rııi'ıfir. Litvanya da Milletler Caniye;. naayonal - 905yalist. fikıinin muzaffer 
tinin yardınnna güvenemi.yeceiini ve kmwetlerine olan itimadınL bildlımi§'" 
Sovyetlerin de yardmıda l>ulummya- tir. 
c:a1dUını anladıiından ültimatom.wı Pfebirit lwkkın'fla bir tebliğ 
fUtlannı kabul ettniıttir. Berlin, 20 (A.~.) - Alman a1ans1 

Oltimatom ıartlarının kabuliyle bildiriyor: Her türlü yanlış- telakkiye 
YaZiyet değİfMİf olmıyor. Vilna şehri, yer kalmamak üzere salfthiyetli bir 
esasen 1920 senesinden beri Polonya. malCam, Almanya ve Avusturya plebi
hın elinde bulunuyordu. Bu ıebrin Po-- sitleri aynı zamanda ve aynı mesele 
lonyaya aid oldui.u 1923 ıeneainde Mil- hakRmda yapılacak olmakla beraber 
)etler Cemiyeti tarafından tudik edil- iki plebisitin ayrı ayrı muameleye tabi 
ıniıti. Ve Litvanyadan ba§ka hiç bir olacağını ve bunun başka başka rey 
devlet hunu münakata etmiyordu. Lit- bültenleri ile yapılacağını ve buna bi
Yanya'nı• mün&kaf8 .. da Poloaya'ya naen Avusturya plebisıtin alman mün
kartı küskünlükten ibaretti. Oif sekiz tehllilerinfn iştiraki yüzünden yanlış 
aenedenberi bu kü9il' devlet, f,~Y\ik netfceye sev'Kedifmesinin müstebat ol-
1.omıusiyle drplonwır Jftiinue1ietleri duğunu bildTrmeli:tedir. 
kurmaktan kaçmmıı, ticaret' münase - Avustıuyatla intiharlar 
betitte P:memit ve blUiUdlanm PolOD- dev•ıı ediy~ 
yaden girecek eşyaya kapıom,rı. Po- Viyana, 20 (A.A.) -Royt~r bildiı:i-
lonyN11a ültimatom ile nihayet nnl· yor: Dün haber verilen intiharlar a
ıneııi.U istediği hal, itte tathi olnwy1lll' ramda, eıki dahiliye ve emniyet na
bu vaziyettir; yani zorfa dOatlUktur. zıcı Sturmeıt He mefhur ~ Fraye 
On ae~ · • 11enedenberi ...-ki Avrupa Presae. gazetesinin b8' muharriri Ku~t 
ııw4ill' ICmund"an tehlill:e tefkil e" Donnenfeld •e maruf tari·hfiua9iardan 
den 'bu ihtilafın halli' 1çin POIO.,,. aa - Friiıtelin Hıimieri de ..ar.dır. 
~, ~ .ıuıa. ,ol teıılli.l ~ Jfir tt0syati.Kt mr..ariyecisi 
nttıahaza edlle6ilirae de: her •.ıde neti- Hollaıulaya ~tı 
aa ~ Altınpa soU.u balıamnMlan la. 
JWl!ıolamıtur. Geçen' gün ültimatom Prag., 20 (A.A.) - Son hadiseler ü-

zecine Viyanadan kaçmağa muvaffak 
olarak buraya gelen meşhur sosyalist 
nuariyecisi Karl Kautski. tayyaxe. ile 
Hollanday,a hare.ke.t etmiş.tir. Hollanda 
hükümeti, Kautskiye Hollandada o
turmak hakkını vermiş bulunmaktadır. 

Poffta idarest de ilhak edildi 
Berlin, 20 (A:.A.) - A:vusturya pos

ta idaresi, B. Hitlerin biT kararname 
ile alman postalarına ilhak edilmi~ Te 

posta bakanltğına bağ~anmışttr. Posta 
tasarruf sandıklarmın mal ve mülkleri 
alman devletinin hususi :mah olarak i-. 
lan edilmi~ir. 

Aı.·wıturyanın k.oııdıığu )·edi 
ki§i geri geldi 

Belgr.ad, 20 (A.A.) - Avusturya hü
kümeti, şnbat ayının başl::mgtcrnda 
haldı biç bir sebeb olmaksızın Yugos
lavya tebaasından yedi kişiyi Grazdan 
ve Karentiyadan koğmuştur. 

Bugün alman memtırlan, yugoslav 
memurlarmm talebi 'Üzerine bu eşha
sın yırrdlarma dönmeleri için zaruri 
olan müsaadeyi bahsetmişferdir. 

• 
Meksika Anslusu 

protesto etti 
Cenevre, 20 (A.A.) - Avusturya • 

nm ortadan kalkmasına karşı ilk pro • 
testo, Meksika tarafından gönderilmiş
tir. 
. Meksikanın Milletler Cemiyetindeki 
daimi delegesi Fabela'ya gönderilmiş 

bir mektup şeklinde mezkur cemiyet 
umumi katibliğj nezdinde yapılan pro
testolara Avuaturyanın &iyasi akibeti
nin Milletler Cemiyeti misa.kına :ve 
hukuku düvelin dünyaca müsellem o-

lan prensiplerine kal'§ı ağır bir teca
vüz olduğu bildirilmektedir. 

Meksikıı, Avusturyanın maruz kal
mış olduğu dış tecav.üzü şiddetle pro
testo etmektedir. 

Cihan kamoyuna hitabeden Meksi
ka, ımlhu elde etmenin ve Habeşistan -
da, Çinde, Avusturya ve İspanyada ya
pılan beynelmilçl suykastlerln önüne 
geçmenin yegane yolu Milletler Cemi
yeti misakı mucibince girişilmiş olan 
teahhüdlere riayet olduğunu, aksi tak
dirde dünyanın Milletler Cemiyeti 
sistemi haricinde hareket etm"k sure • 
tiyle bertaraf edilmek istenilen b .. dire
den çok daha vahim bir hac'l.ireye düşe -
ceğini beyan etmektedir. 

KudtE:. müf tisi bir 
lordu dav:a ediyor 

Berut, 20 (A.A.) - Berut'ta bulu -
nan Kiidüs müftisi, bir Londra avuka
tını 8 mart tarihinde şahsına hakaret
lerde bıılunan ingiliz parlamentosu a
zasından Baron Roçild aleyhine bir 
:ıem ve kadeh davası açmağa memur et 
miştir. Kudüs müftisi, bu dava es.na
sında, Filistin hakkındaki arab nok
tai nazarını da izah eyliyecektir. 

Holanda Habeş ilhakını 

filen tanıdı 
Roma, 20 (A.A.) - Holanda, fi1en, 

ita!yan imparatorlulğunu tanımıştır. 

Yeni Ho1anda sefiri, filhakika, iti
madnamesini 

0

"İtalyau kralı ve Habe -
~s.tan İmparatoru" na vermiıtir. 

. 
ithal edilecek 

Viyana, 20 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: Dolfusun katlinden dolayı 

açılmış olan nazi davasına tekrar bakı
lacağı için B Şuşnig'in bu daviya ithal 
edileceği haber verilmektedir. Muha -
keme esnasında, Feyin Dolfusun kat • 
linde methaldar bulunduğunu ve evvel
ki hükmün (ahi§ bir adli bata ve bun -
da da B. Şuşnig'in büyilk bir mesuliye
ti mevcut olduğunun isbatına çalışıla • 
cağı zannedilmektedir. Alakalı makam
lar, B. §uşnig'i ne yapacakları hakkın
da çok .zorluk çekmektedirler. Evvela 
kendisini yabancı bir memlekete gön -
dermeyi dü§ünmüşlerse de, zannedil -
diğine göre, eski başvekil buna muhale
fet ve her türlü politik,, faaliyetten is -
tinkaf edeceği hakkında teminat ver -
mekten kaçınmıştır. 

Romanyada matbuat 
genel direktörlüğü 
Bükreş, 20 (A.A.) - Halen matbu

at konseyesi olan B. Dimanceskonun 
matbuat ve propaganda genel direk
törlüğüne tayini hakkındaki karama -
me resmi gazetede intişar etmiştir. 

Yeni matbuat direktörlüğü doğrur 
dan doğruya başvckaJete merbuttur ve 
milli turizm ofisi ile, rady~ şirketi, 
sinematografi servisi, hariciye matbu
at direktörlüğü ve rador ajansı bu di
rektörlUğc bağlanmıştır. 

Kubilay ihtifali 
İzmir, 20 (Telefonla) - Kubilay 

fÜnü için bugün parlak bir ihtifal ya
pıl~ı. Manisadan, İzmirden, kazalar
dan heyetler geldi, hususi ternlerle 
bu heyetler 'Menemene gittiler. İzmir, 
Manisa ve Menemen muallimleri na
mına hitabeler söylendi. 1nkılab şehi
di Kubilay isin dikilen Abideye birçok 
çelenkler konuldu. 'Menemen içinde 
de ayrıca bir ihtifal yapıldı. 

Iltv nya'ya tevdi edı1Cfiği: zaman~ Lu. ----"-------------------------
itu , • ı'ilkaı,. ... ,,..,,,... lngiltere Barselonun 

bombaı·dımanını Fransa 
nİJ •e ıiimuilü bir anlapnanm tatfliJli 
ip. illc adlnt teıkil ettiği lllftıllmrtb. 
Çinlrir l:.ittlilrfa ile Polonya anısın:da 
edü bir Vilna ihtilifı me"Kadi olcJ.iu; 
gibi ,....._,_ ile Lit'Mny• aııtSlllda et.< 
daha canlı bir Memel illfifalı vardır. 
Lltvanya iTe ilıtilaf halinde bulunan İ· 
kr ~ ~tin küçiil BtlM mem
leketini aralarında payfaymai içfw tir 
itilita ftt\Milan ıtamlnu§IJ. Fiaaltika 
bö,11s bir ftiliılla, Mflnet POI0117a'ya 
t~ J)ançig Ahnanya.'yır ia& 
edilebileeeğinden korid«M" meselesi de 
baRedihiı olaeafttı. Litvanya' mallllv• 
ınet etfııp de Polonya aske~rinfn i'sti
lasma uğı'adıfr takdirde neticenin ne 
olacajl malüm olmamakfia f>eraber, her 
hafde ültimafom tartlannın ııaı>ur edif
rnesi timdilik her hangi ıüınullü Lir 
profenin tatbikine yer' vermemiştir. 
Potonyanm da bu neticeden memnun 
kafdrğı anfu§ılmaktadtr. Ve bu mem • 
nonlcğun sebebi de anl'aş1irr: Enteı-
tıa'syorral rrritnasebetlerin bu deTece 
ge•lJİ11 ~ujıu ıındiııı ~ ıilfth 
ablMMiyle ha!fıyacak' hir lian!fkltğın 
Avrupayı nereye getirec:eiini lıİmtfe 
bilmiyor,. Po&o..yaAIA w ualtk &..... 
f'la.n,ı. ıniMnebetleriı iyi olmakla..,._, 
raber, umumi bir kantddıklan en çok 
zararlı çıl<acak vaziyette olan ıene Po
fonyadır. Po!onya ile Almanya araıı~ 
daki mürwıebetler dürüst, hatta samİ • 
mi olmakla iııeraber, polonyalılar ne al
ınanlara kartı, ne de ahnanlarla b\rlikMt 
hatka devletlere kartı harb yapmak itte 
ınezler. Binaenaleyh Polonya ıarkta 
attlhun •• sükunun muhaf azaıiyle ya
lunitlan alakadardır'. Ve belki de Vilna 
~se!e&ini, bmlli yln'dun eder diye bld
letnttk ntemiıtir. 

Metelenin bu ıekı1de halli şarki 

Tiençin - Pukeu cephesinde 

300.000 Çin _ve Japon 
askeri şiddeti i gibi protesto etti 

bir harbe tutuştu Frankisfler gene taarruza geçtiler 
Barselon, 20 (A. 

Şonghay, 20 (A.A.) - Royter ajan-ı 
6I l)ifdiri yor: Tiençin - Pukeu cephe - 1. • ı • . . k • 
sinde yeni bir muharebe başlamıştır. ngı 1% - tur tıcaret 

A. ) - Cumhuri
yetçiler tebliğ edi-
yor: Aragon cephe 
sinde düşman hava 
ve topçu kuvvetle
rinin himayesinde 
Aluniz mıntaka -
smda şiddetli bir 
taarruza geçmiştir. 

Bu ımıharebed1: japonlann ilk hedefi . 

~05enfuduT. Mahare~e, anla~azlı - konuşmaları 
gm batfangn:mdan ben cereyan eden 
mahaTebelerin en büyüğü olarak inki - • ı ı · 
şcd etmektedir. İki tarafm elinde 1.50 1 er ıyor 
şer bin kişi vardır. Ve bir yandan da 
takviye kıtaları gelmektedir. 

Japonlar Sarınchir cephesindeki 
taarruzdan vazgeçerek bu cephede ta· 
anll'Za başladıklan için ç.inliler beklen
m«tlik bir hueke:t kaqrsmda kalmışlar
sa da şjddetle mukavemet etmektedir -
ler. Ve ellerinde tank ve ağır batarya -
lar vardır. 

Japonların yirmi dört saat içinde an
cak 6 kilometre ilerlediklerini bildir -
meleri, çinlikrin şimdilik japonları 
muvaffakiyetsizliğe uğrattıklarını gös· 
termektedir . 

Sovyet ~emitri para cezmun<ı 
malıkıim. oldu 

(B:ı~ı l inci :oaylacla) Laco de Mera'yı 
tahliye etmek mec 

Nakul i§leri ıwmnı müdiirü buriyıetinde kaldık. 
I .. 01ulmya gidiyor Endülüs cebhe-

Ankara, 20 (A.A.) _ Haber aldığı- sinde Malen Zue· 
mıza göre, Maliye Vekaleti nakid işle- la'nın şimali şarki 
. ..d .... B Haıı·t Na . ,.,. eteğini işgal ettik 

rı umum mu uru . zmı n.eş- . A • 

mir yarın akşamki trenle Londraya ha- ·ve hır ası tayyare -
rek~t edecektir si düşürdük. 

B h b .. d•w• . Lo d Öğleden sonra ve 
u seya at ugun ver ıgunız n - b mb d 

ra telgrafında gösterilmiş olan klering akşamd"l 0 Bar 
1 

• 
. d b" .. h man e ı en arse • 

müzakeratı esnasın a ır mute assısm 
1 

h . d 40 k 
on şe rın e a-

bulunmasına lüzum hasıl olmasından dar bina harab ol-
doğmuştur. Kıymetli maliye mütehas - Bundan 

muştur. 
sısımızın seyahati takriben üç hafta maada Akdeniz sa-
kadar sürecektir. hillerinde kain bir 

l~giliz - ltalyan 
çok kasabalar da 
bombardımana ma
ruz kalmışlardır. 

• 

tlükümeiçiler ceplıeainde harb eden milisler 
Tokyo, 20 (A.A.) - 19 §Ubatta biı 

fırtına esnasında Çuğaru'daki a'keri 

memnu mıntakada demirlemiş oldu

ğundan dolayı hakkında takibat yapıl-

· Bombardıman neticesinde ölenlerin talonyaya takriben 15 kilometrede bu 
mikdarı henüz kati olarak tesbit edil- lunmaktadırlar. 

Avrupa muvazenesinde bir değiıiklik makta olan Kuuıetzotroi adındaki Sov

konuımalan iyi bir 
safhada memiştir. Karışmazlık aleyhinde 

Dün sükunet deva,:n etmiş ve halk. • nümayiıler llM!ydana g(!fİrebitir. On ıekiz seneden
beri Litvanya Sovyetlerin yardımına 
gaveniyordu. Sıkııhğı bu günde yar • 
dnn görmeyince Polonyanın ültimato
muna bdyun eğmittir. Artık Sovyet · 
lero.en ümidini keserek, bundan böyle 
Polonyanın manevi yardımına dayan

yet gemisinin kaptanı bin yen para ce -

zasına mahkum edilmiıtir. 

Bir alman kiliıeıi bom
bardıman edikli 

Hankeu, 'ZO (A.A.) - Lingyide 

ması muhtemeldir. Filhakika Almanya yerleşmi§ olan alman misyoneri, bura-
De arasındaki Memel ihtilafı devam daki alman elçiliğine müracaat ederek 
ettikçe, Almanyaya dost olan Polon • 
Yanın bu manevi yardımı Litvanya için 
kıvmetli olabilir. 

Diier bir ihtimal de Litvanya ile 
tıtonya ve Letonya araıında bir ne't'İ 
Baltık birliği kurwmaııdır. Böyle t.ir 
birlik teşkili için bugüne katlar yapı
ı.. tetebbiiıltt, Vilna ihtilifım devam 
•ttit-en Litvan,.a'~ın harici miaaaebet
lıerin~eki ayk•nlık dolayılİyle müsltet 

19 sabahı japon tayyarelerinin mob

balarda kiliseyi ve civarındaki binaları 
tahrib ettiklerini bildirmi~tir. Ölü ve 
yaralılar vardır. 

Telgrafta bombardıman esnasında 

alman bayrağmrn bariz şekilde bina ü
zerinde bulunduğu ilave edilmekte
dir. 

mdqmeainden sonra Baltık sahille -
rindeki eıki muvazene detitmiı ol• 
aıktır. 

Londra, 20 (A.A.) - Observer"in 
Roma muhabiri. ingiliz - İtalyan mü· 
zakerclcrinin bir anlaflD.Bya müncer ol 
muş olduğunu iddia etmek mevsimsiz 
olmakla beraber böyle bir neticeye 
müncer olmasına medar olacak iyi bir 
yola girmi_ş olduğunu beyan etmekte 
dir. 

İngiltere - Yeni L·1anda 
r:ekoru kmıldı 

Blenlayn, 20 (A.A.) - (Yeni Zt 
landa) Tayyareci K.luston ve Rikc· 
burada karaya inmitlerdir. Tayyare 
ciler İngiltere - Yeni Zelanda reko 
runu 4 gün, 8 saat ve 7 dakika ile kır
mışlardır. Eski rekor 11 gün, 1 saat 
25 dakika ile Jan Batten'de idi. 

Tayyareciler yarın sabah gen .. • ~ · 
vare ile İOiiltereye hareket ed. : 
lcı&. 

normal hayatına tekrar başlamıştır. Londra, 20 (A.A.) - 20.000 den 
Yaralananlardan on beş kişi daha yl - fazla tezahüratçı bugün Barselon 
müştür. Şimdi ölenlerin mikdarı yedi bombardımanını ve karı~zlık poli -
yüze ve yaralıların da ı 2oo e varmış- tikaaını protesto etmiştir. 
tır. Müteakiben bunların birkaç bini 

Casusluk mahkemesi dün üç kişiyi Bermonseye giderek orada bu hafta 
idama mahk~m etmiştir. Bunlardan zarfında milliyetperver İspanyaya aid 
biri kadındır. eşyayı yüklemekten imtina eden rıh-

Katcdonyaya 15 kilometre tım ameleaini takviye için yapılan mi-
meM.ı/ede tinge ittirak etmitlerdir. 

Gasp, 20 (A.A.) _ Havas ajansı Tezahliratçglar hükümet aleyhinde 
.... ıhabirinden: General Yage'nin kuv- bağırmı,lar ve hükümetçi İspanyaya 
:.retleri, Gasp'ın şarkında mühim mev- silah verilmesini istemitlerdir. 
Kiler işgal etmişlerdir. Hükümetçile - Barselonun bombardımanını 
rin mukavemeti anudane olmuştur. protesto ettiler 

Hükümetçiler, ellerindeki toprak- Londra, 20 (A.A.) - İngiltere bil -
!arı adım adım müdafaa etmişlerdir. kümeti, Fransa hükümeti ile mutabık 
Tayfareler, bu harekate geniş mik- olarak Barsclon'un feci ıurette bom· 
yasta ittirak etmiJtir. Hükümetçile- bardımanını protesto için bu bombar -
rin .zayiatı, ağırdır. Bu yeni ileri hare- dunanın devletler hukukuna aykırı ol
kct sayeaindc FrınJdıt kuvvc11cr, ita· dupmu bildlımlp. 

-3-r .................................... -ı 
TÜRKiYE BASINll 
..................................................... ! 

Hareket lazım 
CUMHURİYEİ'te Yunua Nadi, 

M>11 kuvvet darbesi kar§unnda Rua-
yanm demokrasi devletlerine yaptı• 
ğı teklifdcn bahsederek diyor ki : 

''Eğer bütün dünya aynı fikirde 
ol&aydı mesele kalmazdı. Ne Muso
lini Haheıistanı alırdı, ne de Hitler 
Avusturyayı. Yazık ki bu itte her 
devletin aliıkasını batka batka Te 
derece derece aynlmıf görüyonız. 

F atistlerin p~litikası ka.rııamda se
yirci kalmakta menfat ıörenler var. 
Onlarla beraber çalıpnak istiyenler 
var ve nihayet harekete geçmek hu
&Uaunda karar veremiyenler, tered
d.üdden kurtulamıyanlar var. Bu ka
raraız ve mütereddid devletlerin ba
tında İngiltere bulunuyor. Eğer İn
giltere ve Fransa elele vererek kati 
ve enerjik bir aiyaaet takib edeb.iJse
lerdi Sovyet Rusyanm rahatsız ol
maaına lüzum bile kalmadan bir çok 
felaketlerin önü çoktan alınırdı. Bir 
çok d~falar ya~dığunız gibi demok
rasilerin aon senelerde uğrad.Jkları 
bütün muvaffakıyetsizlikler blof 
karıısmda korkak davramnalarm
dan ileri gelmiıtir. Fakat nihayet u
nutmıyalım ki öbür taraf mütemadi
yen kazanmaktadır. Günün bir.inde 
artık blofa ihtiyacı kalmıyacak, ka
zandıklarına güvenerek sır.ası gel
dikçe kartlarını önümüze serebile
c:ektir. Hatta timdiden böyle bir gü
nün içinde yaıamadığmuza bizi kim 
inandırabilir. 

Fransa ile Rusyanm fa§i..tleri 
susturamadıkları meydanda. Sov
yetler diyarınm dünyaya karı• ka
palı ve eararlı bir memleket halin
den çıkmaması ise, onun dostlarına 
itimadsız.hk, düflllanlarma da cüret 
veriyor. 

SUihun emniyet altma almabilme
si için lngilterenin de kati olarak bu 
iki devlete iltihakı §arttır. Fakat .ln
giltere hi.li. kararsızlık içinde ajana 
haberlerinde okuduğumuza göre 
Litvinof'un dünkü teklifi Londrada 
gayri müsaid bir surette karıılan
mııtır. İngilizler, aovyetlerle arala -
rmda aşken mesailin müzakere e-o 
dilmeai husu&unun mevzuu ıbahia • 
madığ11u ehemiyetle kaydediyorlar, 
Te Avrupa meseleleri karıaamda va
ziyetlerinin beynelmilel konfer...,. 
ı.rıa deiifmi7eceğini k.a,.ded.iyor• 
..... Çemıberlayn lriilriimeti Çebalo o4 

vakyaya karp aJ.aca.ğı vaziyeti Fnm. 
aa ile aovyetlerin Pn.g'a kartı sirit
mit oldukları teahhüdleri· tedkik el• 
tikten eonra kararlattıTacağım bil.
diriyor. 

Çok korkulur ki bu mütereddid 
vaziyet lngilterenin olduğu gibi dün-. 
yanm da f eli.ketine .ebebiyet ver
mesin. A vrupada çrkacak bir haib 
kartısmda lngilterenin sonuna ka
dar aeyirci kalamıyaoağmı kUVYetle 
tahmin. ederiz. Muhtetem iııfirad. 
güzel bir laf;tır, fakat nihayet bir 
laftır. Bunu herkesten iyi ingilizlw: 
bilirler. Gene herkesten iyi İngiliz.. 
ler bilirler ki Avrupada silah patla. 
dığı zaman onlar kendi vaziyetlerini 
kurtarmak için eninde BOnunda 
Fran&anm yardımma kotmağa mec
bur kalacaklardır. O halde ate§ par
layıncaya kadar beklemekte ne 
fayda tasavvur olunabilir?'' 

lsviçre 
İtalyan 

manevra 

ordusu 
sınırında 
yapıyor 

İtalya bmıu derin 

hayretle kal'fıladı 
Roma, 20 (A.A.) - İsviçre ordu

sunun yakında italyan sınırı boyunda 
manevralar yapacağı hakkındaki ha
berler, burada fena karştlnmıştır. 

Ciornale d'italia gazetesi, bu habe
rin "derin bir hayretle karşılandığı
nı., kaydetmekte ve bu manevraların 
"İsviçre ordusunun mutad faaliyetin
de eşi görülmemiş,, olduğunu ve İtal
ya için bir tahkir mahiyetinde bulun
duğunu tasrih etmektedir. 

Bu gueteye göre. bu teşebbüs f. 
talya'ya karşı lsviçrcde zihniyetin 
değiştiğfni göstermektedir, İtalya bu
nu büyük bir teessürle k~rşxlayacak· 
tır. Çünkü bu manevraları İsviçre ef
karı umumiyesine bir italyan tehdidi 
karşısında bulunduğu zihabını vere
cek ve İtalya aleyhinde cereyanlar 
doğurabilecek mahiyettedir . 

lsvirre malı/illerine göre 
Bern, 20 (A.A.) - Tesin askeri 

manevraları hakkında hükümet mah
fillerinde söylendiğine göre, diğer 
devletlerin silahlanması karşısında 

bvjçre milli müdafaasına modern bir 
Jekil vermek ve bir müddettenberi 
biltiin sınırlarında talimler yapmak 
mecburi7ctiııdc kalmı9tı.r. 
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-Evet! 
- lıte oraaı düımanm ilk hattı-

dır. Dikkat edersen bizimki gibi çe
lik kalkanlar da görünür. 

-Evet! 
- itte onun tam gerisinde .... 
Keakin bir çatırdı İfittik, benim 

mazgalından baktığım çelik kal
kan aarsıldı, mazgaldan gözüme 
toprak sıçradı, arkadaşım caketi
min eteğinden tuttu ve hızla atağı 
çekti. Ben ne olduğunu anlamadan 
afal afal yÜzüne bakarken : 

- Geçmiı olsun! dedi. Sen ileriye 
daldın, onlar da mazgaldan baktı
ğmın farkına vardılar. Cörüyoraun 
ya mazgaldan bile çok bakmak teh
likeli. Haydi yürüyelim! 

Gene yürüdük, sola sola, hızlı 

hızlı yÜrüdülc. Siperin kenarında 
büyÜk harflerle §Öyle yazılıydı: 

"Buradan ötede hı%lı konufmak 
11e hızlı yürümek yasaktır. Düftnan 
meıafesi 14 metre" 

Sesimjzj kesdik ve ayaklarımızın 
ucuna basa basa yÜrüdük, Şu on 
dört metreyi bir düıünün. Onun ö
ıte&inde sizin canınıza kasdetmit 
bir oürü İlJsanlar duruyor. Ellerinde 
tüfek ve lıombalariyle. Ne korkunç 
ıey .. 

Galiba bu mmtakanın da en can 
alacak noktasına gelmiıtik ki, arka
datım gen~ durdu. Kulağıma eğil
di, bu en tehlikeli mmtakanm da 
en ileri ncktaı.na geldiğimizi &Öyle
dikten sonra : 

"- Şimdi oen dikkat et. izahatı 
biraz daha geride ve selimet bir 
yerde veririm, dedi. 

Bomba parçalariyle lime lime ol
bl.Uf kum torbalarının üzerine tah
tadan bir sakaf yapmıılar. Bunun da 
Üzerine gene parçaları sarkan kum 
torbaları konmuş. Altında bir Meh
medcik, tüfek elde, göz ileride bek
liyor. 

Mehmede yava§Cacrk fısıldadım. 

- Buraya çok bomba atıyorlar 

ımı? 

- Ararmısm beyim, bet dakika
Cla bir, on dakikada bir gelir, ben. 
den evvelki nöbetçi yaralanıp gitti. 
Arkad&§mı, artık gidelim, gibi bir 

ifaret ya.ptı bura.dan da ayrıldık. 

Daha oola ve daha aola yÜrüdük. 
Hep ayni manzara, lime lime olmU§ 
1<11111 torbaları, çelik ma2gal, ön ta
l"&fta aonouz dikenli tel ve bunlara 
aaı1mıt inaa.n ceaedleri, kan kan, 
ND.k, renk inaa.n cesedleri. 

ikindiye doğru benim taknnnnm 
mmtaka.amda çalıtacağı piyade ala· 
7mm mevzilerini görmüı, vaziyeti 
anlamııtık. Daha bu ilk günde bile 
.. i kalmak bir teoadüf olmuıtu, 
mevziler o kadar yakın, savat o ka
dar çetindi. Yalnız mevzii görmek 
İçin dolatıncaya kadar bir kaç teh· 
like atlatmıttık. Mevziin biraz ge
risinde ve dere içinde, nisbeten mahfuz 
takım karargahına geldik, öndeki 
kıtaları değittirecek olan bizim kı
talaruruzın geriden gelmesini bek
ledik. Gece oldu ve gündüzün bi
zim bin bir macera seyrederek ge
çip &'eldiğiıniz üçüncü irtibat yolun
dan kıtalarımız sökün etti, geriden 
ırelen bu kıtalar, daha cebheye gir· 
meden dütmanın geliti güzel attığı 
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Kara siperlerimize filo atef yağdırıyor 

kara torpillerinden yirmi kifi ka.dar 
zayiat vermitlerdi. Siporleri teolim 
aldık ve gece bizden evvelkilerin 
tabiri veçhile sükilnetle geçti, yani 
alayın bu g•ce veNliği zayiat 40 
kiti kadardı. 

ikinci gün etrafı seyretmek ve 
muharebeye alışmakla geçti. Bizim 
gerimizdeki tepenin Üzerinde bir 
bata.ryamız var. Sabahleyin bu ba
tarya. tek bir top attı. Bir kaç daki· 
ka oonra bir top daha attı ve durdu. 
Hepimiz merakla buna gelecek· ce
vabı bekliyoruz. Birden lngilizler 

tarafmdan bir sağnaktır koptu, bi· 
zim bataryanın neferleri geri ka
çıttılar, siperlere girdiler. lngilizler 
attı, a.ttı, saatlerce, tonlarca mermi 
yağdırdı, ancak öğleye doğru sua
tu. Bizim Mehmedler gene yerlerin
den çıktılar, top batı ettiler ve öl
mediklerini göstermek için : 

- Buum 1 diye tek bir mermi daha 
gönderdiler. Sonra gene yerlerine 
döndüler. Çünkü zaten fazla mer
mileri yokmut ve atamazlardı .. 

lleriki siperde, yeni gelen bölük· 
ler biraz fazla faaliyet gösteriyor
lar, görünen hatlara nip.n alıp ça
kıttırıyorlardı. Bunu gören lngiliz 
kara torpilcileri faaliyete geçti. Sağa 
torpil, sola bomba, yakın yerlere el 
bombası yağdı, durdu. Bizimkiler 
topu topu dört be§ uki el bombası 
oavurabildiler ve lngilizlerden ge· 
lip de patlamaya vakit bulamayan
ları geri fırlattılar, o kadar. Hiç 
bir belli batlı faaliyet gösterilmedi

telefona koıtum, Yüzbaıım oeliım 

oabah demeden ıu emri verdi: 

"- Ceaedler tepesindeki dört nu .. 
maralı lağımda bir alman neferi 
varmıı, iki gund ür gerideki kıtasına 
gidemiyonnuı. Çünkü lağımın ağ

zına mütemadi bombalar düıüyor
muf. Bunu duyan grup kumandanı 
(alman generali) fena halde kız
mıı, fırka kumandanını ( 1) haıla
mış, ben timdi derhal bu lağınım 
batma gidip ketif yapmalıyım. &n· 
ra kalas, kum torbası, çivi gibi ne 
malzemeye ihtiyaç varıa t :dal"ik e
dip lağımın ağzını ördürmeliyim, ti 
ki alman neferi emin ve salim ola· 
rak bu lağımdan çıkıp kıtasma ilti
hak etsin .. 

Benim bu hikayeden biraz habe
rim val'C!ı. Bu alman neferinin ~ya 
poota batılık yaptığı dört numaralı 
lağmıda çalıtan benim neferler iki 
gündür bana 1 

"- Efendim, alamanm ödü mü 

patladı, dizleri mi tutmuyor, lağı
ma girdi, dangul dungul ediyor, bir 
türlü dıtarı çıkmıyor, gel de oen me
ram anlat demiılerdi de ara.ya daha 
mühim gördüğüm itler giroiği için 
uğrayamamııtmı. 

( Sonu var ) 

( 1) Tabirlerı o zamanki ıibi kullanıyo
rum. Çanakkale barbı esnasında ve 
telefonda cumhuriyetin güzel buluşu 
olan türkçe tabirleri söyletmek. eğre
ti bir tesir yapar . 

dolavısiyle ısmı sık geçen memleket 

LİTVANYA 
VE 

Kısaca bir tarihi 
O nuncu asırda Lituanya'lılar, 

ayni gökten gelen iki kol, 
Le ~ıer ve brusyalılar ismini taşır
ken, Lltva ismini almışlar, ve Baltık 
denizinin J3rık unubu kıyılarını iş
&al etmişlerdi. Şimalde Fiu kryıİa
riylc, diğer taraflarda ise slav kabi· 
leleriylc k<>mfU bulunuyorlardı. Li
tuanya'lıların ormanlık ve bataklık 
olan memleketleri, milli karakterle
rine bir hususiyet vermiŞ1tir. İdaresi 
altında on yedi rahi.b sınıfı bulunan 
baş rabibleri Krive Krivcyto orman
lar içinde ibadet etmiştir. 

Orta - çağlarda Lituanya, Avru· 
panın kuvvetli devletlerinden birisi 
idi. Burası Toyton şövalyelerinin 

hücum ve istilasına karşı koyabilmış 
biricik devletti. 

Toytonlar 54 sene süren (1Z30 -
1Z83) muharebelerden sonra Kor
land'ı, Livonya'yı, Estonyayı, şarki 
Prusyayı zabtetmişler, fakat Litu
anyayı bir turlü hükümleri altına a
lamamışlardı. Ayni zamanda Litu
anya, şarka doğru genişlemiş ve ta· 
tar hucumlarına karşı Avrupanın bir 
dıvarı haline gelmişti. 

Toytonlarla ilk defa çarpışmaya 

mecbur kalan Rimgaudas'un oğlu 

Mindaugas olmuştur. ( 1239 - 1Zo3. 
Toyton hücumlarını durdurabilmek 
için Mindaugas, hıristilanlığı kabul 
etmiş ve papa IV. İnnocent'in cm· 
riyle Lltuanya kıralı itan edilmiş ve 
Riga peskopoou tarafından tahta o
turtulmuştu. Fakat lituanyalılar, 

başlarının din değiştirmesine karşı 
isyan ettiler ve kendi başlarına Toy
tonlarla çarpıştılar. Kıratın ölümün
den sonra iki partiye böfünen Litu
anyada iktidar mevkii için çarpış
malar başladı. Bir tarafda putperest
ler, bir taratda hıristanlar vardı. Ni
hayet Vitenis (1316 -1293) zamanın· 
da Lituanyada milli birlik kurulabil
miştir. 

Bunun kerd .. i, Gcdemiııaa Liotu· 
anyanın kuvvetini büs bütün arttır
mak, Zcmaitcn'i, Meme! havzasını 
kendi ülkesine katmıştı. Bu IGede
minas, tatarlarla ti.ddetli muharebe
ler yaparak Kiyef ve Dinyeper ci
varını da zabte muvaffak oldu. Gene 
bunun zamanında bir izdivaç bağı 

sayesinde Lituanya ve Lehistan ha
nedanı aarsında bir sahriyet kurul
muştur. 

ilk taksim 

M emleketin tarihi böyle müca

deleler ve harbler içinde 1795 
senesine kadar devam etmiş ve o se-

ne çarhk Rusyası ile Pruııya arasın
da taksi= uğram.,tır. Lelıistanlıla
ra pek az hak veren çarlık rejimi Li
tuanyada da rus olmayan elemanla
rı ziyadesiyle ezmeğc başladı. 

1930 senesinde lehliler Rusyaya 
karş,ı isyan çıkarttıkları zaman Li
tuanyalıların yüksek sınıfları da bu
na iştirak ettiler. Bundan sonra kırk 
senedir, kullanılması yasak edilen 
milli dille neşriyat yapınağa başlan
dı. Çarla" Lituanyayı adam akıllı 
rusyalaştumak siyasetini güdüyor
lardı. 

Rusyanın Japonya ile yaptığı mu
harebeaen svnra çıkan ıhtııaı, Litu
anyada da mıllı hareketleri yenıden 
canıandırdı. ıık deıa olarak Vilna'
cıa mılJi şura toplandı. Burada Li
tuanyanın dört kısma ayrılması ve 
kusya ıle tedcratit pren .. blere bağ· 
lı oJmrak munasebet.lere devam edıl
mesı kararlaştırıldı. Fakat lituan· 
yaıuar J..Jur.ı.ıd. meclısinc seçilemedi
ıcr. 190ô aa yaJnız lehliler, .Uuma'ya 
ilk deıa oıaraıc mebus seçilmişler
dir. 

Büyük harbde Lituanya dost ve 
düşman ordular tarafından bir çok 
istilalara ugramıştır. Burada fazla 
kalan alınanlar, burada lafzı murad 
bir hukiımet tanıdılar ve alman im
paratorluğu ile ebediyen müttefik 
olmak ~rtıyle kendilerine istiklal 
vermeği vadettiler. Bu takdirde Vur
tcmberg ailesinden bir prens, bura· 
da hükümdar olacaktı. Fakaıt alman 
ilhakçıları bu kararı bozdular. Al
manlar, bu sefer de, Litıuanya istik
lalini ve hükümdar seçmek hakkını, 
ancak alman menfaatlerine uygun 
olmak §'lrtiyle, kabul ediyorlardı. 

1918 senesinde Brest Litovsk'da ak
dedilen muahede ile Almanya, Rus
yayı Lituanya üzerindeki lıi.itün id
dialardan vazgeçmeye zorluyordu. 

.Nihayet istiklal 

T rayba, yahud yüksek mili! Li· 
tuanıya twııııeyi 16 fUbat 1918 

de Vilna'da Lituanyanın istiklalini 
ilin cttniştir. 

Bura.dan alınan aokerler çeıkildik
ten ııonra 1919 aenesi son kinunun
da bol9evikler Vilna üzerine bir yü· 
rüyüş yapmışlar, bunun üzerine hü
kümet de Kovno'ya çekilmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Bolşeviklerle yapılan bu mücade
le 1919 eylülüne kadar devam etmiş, 
bir aralık !ehliler de bu mücadeleye 
karışmışlardı. 

ği, henüz ne taarruz yapıldığı, ne ..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 
de dütman taarruzu defedilmediği 
halde yÜzlerce zayiat oluyor, kıta- E 
lar eriyip gidiyordu. : 

1919 senesi ilk kanununda mütte
fikler, bir "Kürzon hattı" çizerek 

Vilna şehri ve vilayetini Lituanya
ya bıraktılar. Lehistan, Lituanyaya 

bolşeviklere karşı müşterek bir mü
cadele yapmak teklifinde bulunmuş, 

fakat istiklaline kavuJ3n Lituanya 
bunu reddetmişti. Bunun üzerine 

!ehliler tek başlarına mücadeleye 

girişmişler, fakat 19ZO senesi tem
muzunda Vilna'yı kaybetmişlerdi. 

Bir ay sonra harb talii değişmiş, rus
lar geri çekilerek Vilna'yı lituanya-

- -
-= Sperde ilk vazife -

Sipere geli~imizin üçüncü günü .. : 
Zeminliğe oturmuf öğle yemeğini ~ 
yiyordum. Sonra çıkıp ge.ne •.iper~e: : 
ri gezecek benimkilerın ıtlerını 
kontrol ede~eğim. Yüzbatı telefona ;: 
istiyor, dediler Yemeği. bıraktım, , § 

Yazan: Alexia Tolatoi No: 34 

----= --------= = ----

Ankara: 

Öğle Neşriyan: 
12.30 Muhtelif p 

neşriyatı - 12.5() Plik: Türk musikisi 
hal kşarkıları - 13.15 Dahili ve harici 
haberler - 17 .30 Halkevinden naklen i 
lib dersi. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Karışık p 

neşriyatı - 18.55 lna:ilizce ders: Azime 
pek - 19.15 Türk musikisi ve halk ıarkı 
rı (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20. 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Tü 
muaikisi ve halk ıarkıları (Melek Tokg 
ve arkadaşları) - 21.00 Spor korıuıma 
Vildan Aşir - 21.15 Stüdyo ıalon orke 
rası: 1 - Ludwig Si ede: Das Cigarettenm 
del. 2 - Adolf: Groscs Potpourri, Clo Cl 
3 - Joh, Strauss: Traumidiaalc. 4 - Fr 
RaJph: Bci eincr Flascbe Moıcl. S - M 
delHOhn: Romance Sanı Paroleı - 22. 
Ajans haberleri - 22.lS Yarınki procram.. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 PWda tiir 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Pllkl 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif pllk n 
yatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikla d 
musikisi - 19.lS Çocuklara masal: Bay 
Nine - 19.SS Borsa haberleri - 20.00 Rı· 
fat ve arkadaşları tarafından türk muıikial 
ve halk şark'ı:ları - 20.30 Hava raporu -
20.33 Ömer Rıza tarafından arabça IÖYleT 
- 20.45 Belma ve arkadaşlan tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 
- 21.15 FHıl saz heeyti: İbrahim ve arka.
daşlan tarafından - 21.SO Radyofonik tem
sil: Stüdyo orkestrası refakatiyle (Turan
dot) - 22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plik• 
la sololar, opera ve operet parçaları -
23.20 - 23.30 Son haberler ve erteei a:ünWı 
proıramı. 

Avrupa: 
OPERA VE OPERETLER: 17 Frank• 

furt - 19.25 Viyana - 21 Paria - P.T.T.,. 
Bertin. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 20 Hamburc -
21 Brüksel - 21.40 Budapcıtc - 22 Varıo· 
va - 22.30 Kolonya. 

ODA MUSİKİSİ: 15.30 Laypzig - 17 
Beromünster - 17.15 Milano - 19.10 Ber
lin - 20 Sotens - 20.30 Bükreı - 20.40 
Beromünstcr - 21.30 Prai - 22.35 Droyt
viı;. 

SOLO KONSERLERİ: 16 Münib - 17 
Bcrlin - 17.30 Viyana - 18 Könicsberıı -
21.15 Paris. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. ı.): 6.30 

Breılav - 8.30 Keza - 9.30 Fran.kfurt -
10.30 Hamburg - 12 Münih - 12,30 Pra& 
- 20 Berlin - 20.40 Sottens. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
17 Pariı · P.T.T. - 19.10 Franklurt, Ko· 
Jonya - 20 Stuttgart - 20.15 Stokholm -
21.30 Strazburg. 
HAFİF MÜZİK: 6.40 Alınan iıtaıyonla

rı - 8.30 Kolonya, Münib - 12 Hamburg, 
Laypı:ig - 13.15 Münib - Frankfurt, Ko
lonya, Laypzig - 14.15 Berlin - ıs.ıs 
Hamburc - 16 Bcrlin, Ham.burs, Stutı. 
cart - 16.S Königsberg - 17.10 Münib -
18.30 Pranlrfa.rt - 19.10 Hambwr - J.MS 
Stuttcart - 20 ranklurt, Kolonya'-20.U 
Tuluz - 22.ZS Königsberg - 22.30 H"""' 
burg. 

DANS MÜZİÔİ: 16 Franklurt, L~ 
- 18 Bertin - 19.10 Könia:abers - 20 Mü
nih - 22.15 Floransa - 23 Milano, Poznan, 
Roma - 23.5 Budapeıte - 23.25 Landon • 
Recyonal - 24 Droytvi, - 0.15 Lükıemr 
burc - 0.30 Droytviç. 

lılara teslim etmişler, onlar da ora
da h:ikümet kurmuşlardı. 

~2 temmuz 19ZO de yapılan bir an
laşma mucibince Rusya Vilna ve 
Grodno'yu Lituanyaya bırakıyor, 
3.000.000 altın ruble tazminat veri· 
yor, 100.000 hektar ormanının i~e· 
tilmesi hakkını ona bağışlıyordu. 

Fakat general eligovski kumanda
sında asi bir leh ordusu, 14 mart 19Zl 
de Vilnayı işgal etmiş, müttefikler 
de bu cmriva.kii tanımışlardı. 

Bunun üzerine hükiimet Kovno'· 
ya çekildi. Lituanyalılar, 15 son ka
nun !9Z3 de Memel'i bir datıbe ile e
le geçirmişler, müttefikler de bura· 
sının Lituanya hükümranlığı altın· 

da ".'uhtariyetini kabul etmişlerdi. 
Lıtuanya zz eylül 1921 de millet

ler cemiyetine girmiştir. 

Dördüncü kısım 
-1-

Köle İvaşka Brovkin {Aly"lkanın 
babası) kızak üstüne oturtulmuş bir 
kağnr ile dondurulmuş tavuklar, J>e, 
ölçek un, nohud ve bir fıçı !alına tur
şusu getirdi. Bunlar, Vasili Volkofa 
mahsus olup kahya tarafından köyden 
toplanmış olan haraçlı. Kahya, bunla
rın bozulmaması için, efendisinin hiz
metini gördüğü yere, yani Volkoz'
un Stolnikler gibi bir odası ve bir de 
kileri bulunduğu saraya götürülmesi· 
ni emretmişti. ( Sıonu var) 

Not - DU.nkıi telnkar.ın son sütununda 71-
aında yıldız işaretiyle Uiu kelime
~ vııdı. Uha rua pılu111111 • ... 

ti-&. ·- f 
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Şehircilikte hekimlik 
Bu yirminci asrın, ıimdiye kadar, 1 her iıle azçok alakası vardır. Daha 

en mühim hususiyeti tehirciliği ya· ıehrin toprağı tet~ik edilir-ken top· 
ratmasıdır, denilebilir. Vakıa bu a• raktan çıkan realızasyon ve elek
aırdan pek çok önceden beri tehir trik hekimlik iıidir. Toprağın üstün
bulunduğu gibi onları kuran ve &Üs· deki ve altındaki ı.ularm fizik, kim
)eyen ilim ve &anat a.damlan da var- ya ve gene realiyasyon bakımından 
dı. Fakat bu ura kadar tehirler he- tetkiki he.kimlere alaka verir. Şeh
men hemen geliıi giizel kurulur. te· rin topoira.fyuında. alçak ve yük
hire hizmet eden i.limler ve artistler sek mmtakalar, onların güne§ alıp 
de ayn ayn çalııırlardı. , almadıkları gene hekimlik mesele-

Bir tehrin geliıi güzel meydana lerindendir. 
çıkmasına müsaade etmiyerek, her· Şehirde iklim baknnmdan baıka 
§eyi önceden bir pli.nla tayin eden, batka faktörleri tabii hekimler tet
§ehrin kurulmasına hizmet edecek kik edeceklerdir. 
baıka baıka ilim ve aanat adamları- Demagrafi istatistiklerinde hastalık 
nı bir araya getirerek hepsini aynı ölüm nisbetlerini aramak hep hekim 
ideal için çahıtıran - bu suretle ilim işidir. 
ve sanat tarihinde ilk defa olarak Şehircilikte zoning, yani idare, ti
aentez yapan • ıehircilik bu aıırla caret, endüstri, mekteb, ucuz kiralı 
bilikte doğmuıtur. evler, mektepler, çartılar ilh. mm-

Hekimlik de bir ilim olduğu iç:n, takalarını ayırmak iti mühim bir 
tabiidir ki, §ehirciliğe yabancı ve o yer tutar. Bu mıntakalar tay.in edi
nıühim sentezden dı§an kalamazdı. lirken göz önünde tutulan prensip 

Şehircilikte her §CY hesapla. tayin kolaylık ve rahatlıkla birlikte dai
edildiğinden, §ehirciliğe hizmet ~ ma sağlıktır. Bundan dolayı gene 
den ilimlerin her birine isabet eden hekimlikle alakası vardır. 
hissenin nisbeti bile sayılarla gö~ Şehirde sokak istikametlerinin ta-
rilmi§tir: yini aadece mühendiı ~i gibi görü-

Bir tehir planı yapılırken yüzde nür. Halbuki sokaklardan geçerek 
53 mühendis İ§idir, mimarlara yüz- rüzgarların istikametini ve aokakla
de 30, hekimlere de yüzde 13 İ§ dü- rm iki taraflarmdaki evleri ı§ıkla
§er. Yüzde 4 küçük itlerde baıka yaca.k güneıin vaziyetini düıünmek 
uıesleklerin. bir sağlık iti olduğu gibi, yer altm-

. Plan tatbik edilirken gene en bü- daki tramvayların ve timendiferle
yük it §ehirci ve mühendisin, yüzde rin geçecekleri tünellerde rutubet-
37, aonr:a 21 mimarların, 17 finans- ten gelebilecek zararlarda sağlığa 
çılarm, 13 hukukçuların, en son dokunacağından bunlar da hekim-
yüzde 12 hekimlerindir. liği alakasız brrakamaz, 

Bu iki taksimde de hekimliğin Bunlara ıehircilikte hekimliğin 
en sona gelnıe&i hekimleri kıskandı- "dolayuiyle" alakası denilebilir •. 
ramaz. Çünkü taksim ancak iı bakı- Bunlardan baıka, daha tehirciliğin 
mındandır Yoksa ıehircilikte. her- meydana çıkmasından Önce tehirle
§ey, her §CY tehir halkınm rahatına, r.in hepsinde bulunan tehir sağlık iı
aağlığma hizmet edecektir. Güzel leri, hekimliğin belli b&11ı bir ıube· 
sanat bile hekimlikten dışan kal- sidir. 
nıaz, çünkü güzel sanat hayalı gü- Şu halde ıehirciliğin yüzde on ü
zelle§tİnr, insanlara ne§e verir, sağ- çü nibıetinde bir kısmının hekimlik 
lık getirir. iti olması pek tabiidir. 

Hekimliğin şehircilikte hemen G. A. 

Yeni ku sanat meklebleri 
lı "' ı '.ür 'ye &ki ıs 

~~sana~~t~en~s~ti:-:.~tu~--~ı~"e"":rin~·. in. sayısını arttırma-
ya karar vermişti. Bilindiği Uzere ge
çen sene bu maksadla Trabzon, Ela
zığ, ve Manisada birer kız sanat ens
titüsü açılmıştı. Açıldıkları vilayet
ten başka, geniş bir mıntaka için çok 
faydalı birer kültür ve sanat mües
acsesi olan bu enstitüler kısa bir za
man içinde memlekete çok faydalı 
unsurlar yetiştirmiştir. İlk vasfı iyi 
bir ev kadını olan kızlarımız, enstitü
lerden mezun oldukları zaman aynı 

zamanda lise derecesinde diğer ders
lerden de malfunat sahib.i olmaktadır
lar. 

1938 - 1939 ders yılında daha üç 
vilayette kız enstitüsü açılması muh
temeldir. Bu vilayetlerin isimleri ya-
kında belli olacaktır. · 

Mütehassıs Deyi Spoı öldü 
Bundan iki buçuk ay evel Ameri

kadan Maden Tedkik Arama Enstitü
süne gelen pakontoloji mütehassısı 
B. Deyi Spaş pek kısa bir hastalıktan 
sonra vefat etmiştir. Cenazesi dün nü
mune hastahanesinden kaldırılmış A-

Yeni iHaiye kanunu projesi 
İç Bakanlrk, yeni bir itfaiye ka

nunu projcai hazırlamaktadır. Bu ka
nunla itfaiyecilik şehir merkezlerin-

den başka, mahalle ve evlere kadar 
teşmil edilmektedir. Bu suretle yan
gın tehlikesinin mühim nisbette önü 
alınmış olmaktadır. 

Mahalle teşkilatı bilhassa, yangı
na çok müsaid ahşab mahallelerde ku
rulacak ve o mahallede oturanlardan 
mesul memurları olacaktır. EJvlerdc 
de, yangını derhal bastıracak vasıta
lar bulundurulması ve aile ferdlerin
den birinin bu vasıtaları muhafaza et
mek ve kullanmakla mcsul tutulması 
temin edilecektir. 

Bu kanun hUkUmlerine göre umu
miyetle halka yangın tehlikeıine kar
şı ııe suretle hareket edilmesi hak
kında pratik bilgi de verilecektir. 

merikaya gönderilmek üzere Amerika 
elçiliğine getirilmiştir. Cenaze mera
siminde M. T. A. mensublarile müte -
hassısın birçok dostları bulunmuştur. 

B. Deyi Spaş'ın vefatile M. T. A. 
enstitüsü değerli uzuvlarından birini 
kaybetmiş olmaktadır. 

YEŞ i L DEFTER 

- Bonsvar, dedi. Sizi tcla§a düşür
düğüm için müteessirim. Beni görme
ye pek alı§kıiı olmasanız gerek. 

Öteki: 
- Ne istiyorsunuz? Dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Dostumun evinde misafirim, Sir 

Viktor Ballarat, şeyde ... şeyde ..• 
Ciınmi: 
- Beyhude telaş ediyor B. Vellens, 

dedi. Sizin Sir Ballarat olduğunuzu 
biliyorum. Uşağmızı gönderin ve &Ü
kClnetle konuşalmı. 

Ballarat uşağını gönderdi. Jo kapıyı 
kapadı, ve Betters'le beraber orada 
beklediler. 

Vellens - Ballarat, bardağını başına 
diktikten sonra, biraz ferahladı. 

- Madam ki beni tanıyorsunuz, şu 

halde mesele basitleşmiştir. Buyurun 
oturun. Bir şey alır mısınız? 

- Hayır, mersi. 
Sir Viktor, kendi bardağını doldu

rarak: 
- Şu halde ben, yalnız içmeye mec

bur kalacağım, dedi. 
Cimmi Ballarat'ın çakırkeyf oldu

ğunu görünce memnun oldu. 
Ballarat: 

Yazan: MarRörit Randii 
29 1) 

- Bu geç saatte ıize ne hizmette bu
lunabilirim, diyor ve bu eınada göziy· 
le saate bakıyordu. Cimmi bu bakışı 
gözden kaçırmadı. 

- Sizden, gene kendi iyiliğiniz na
namına bir ıey isteyeceğim. Evela ba
na Betti Neylor'u iade ediniz. 

- Betti Ney lor mu? Tanımıyorum. 
Hem köşke kadın almak tdetlm değil
dir. 

- Kafi... Numaraya tahammülüm 
yok. lki gün evel yumruk yumruğa dö· 
ğüşen biz değilmişiz gibi muamele e
diyorsunuz. Ncylor'un kim olduğunu 
bilmiyorsunuz değil mi? Bari şifr:!_i 
def terinizi okuyuak hafızanızı taze
leyin. 

Darbe yerine isabet etmifti. Cimmi 
devam etti: 

- Masanın ilzcrinde bulduğunuz 
kutuda benim defter muhteviyatını ta
mamen okumadığıma hülanediyorsa
nız yanılıyorsunuz. İki sayfa müstes
na hepsini oku.muŞ:tum. 

-Yalan! 
Ballarat lbir yudum viski daha içmek 

istedi. Fakat eli titredi. 
.Ciınmi, Ballarat'ın,, yardmıcıaı ol-.., 

Ankara kijylerinde 
Eğitmenlerle .. 

Eğitmenlerin yetiıtirdiği köylü ~ocukları 

Bir köylü kız tahtada imla yCl%ıyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

bir hayat sokabilmek için yılmadan ça-
lışabilmelidir. . 

- Köyün mecburi tahsil yaşınÇaki 
çocuklaryile yetişgin gençlerine yaz
ma, hesab, yurd ve yaıama bilgilerini 
meri pedagojik mütearüelere göre öğ
retebilecek seviyede olmalıdır. 

tına aldı. Ve hepsini birden ziraat me
murlariyle ilk okul müfettişlerinin mü
rakabesine de tlbi tuttu. . .,. 

Karabürçek köyünün kırk beş ço
cuk okuyan der&banesine girdiğimiz 

zaman iki §eyin dikkatimize çarptığı
m itiraf ederiz: Çocukların üst baş
ları temiz ve ayakları kunduralı idi; 
hepsinin gözlerinde zeka parlıyordu. 
Halbuki küçücük ve fakir köyün ço· 
cukları yırtık pırtık elbiseli ve bön
ce bakışlı değil miydiler? 

• 

Fransada mOhlm bir 
<asusluk ııı 

•Jdına pkınlch 
Tuluz, 20 (A.A.) - BUtUn mem

lekete yayılmq olan mühim bir c:a
ıusluk i9i meydana sıkarılmı.ştır. Pa
riı ve Bayonda ~ kifi tevkif edilmiş 
ve bir suçlunun evinde cenub ibatısm
da budud tahkimatına aid planlara, 
ha.va topları yerlerine, radyo postala· 
rına müteallik vesikalar, hudud böl
gelerinde tealihat ve asker mevcudu
na dair muhtıralar ve bir <le $Cferbcr
lik pUinı bulunmuştur. 

Son hadi~ler 
karııımda 

Macaristan 
Budapeşte, ~O (A.A.) - Macar a· 

jansı bildiriyor: Başvekil Daranyi, 
gazetecileri kabul ederek, hükümette 
değişiklik yapılacağı ve bir temerküz 
kabinesi teşkil olunacağı hakkındaki 

pyiaları kati surette yalanladıktan 

ıonra, demiştir ki : 
"- Son enternasyonal hadiselerin 

yalnız enternasyonal mahiyetleri var
dır. Bunlar, Mac:aristanın iç politikası 
Uzerinde hiç bil' tesir yapmamaktadır. 
Nasyonalist temayillün bütün millet
lerde gittikçe daha fazla kuvvet bul· 
ması ve bu hislerin Macaristanda da 
kuvvetli olması, ayrı bir meseledir. 

Roma paktı, İtalya ile Macaristan 
arasındki münasebetler de, hiç değiş -
memiş olarak devam etmektedir.,, 

Loydcorc Paristen 
Kana gitti 

Paris, 20 (A.A.) - Loyd Corc, 
Hc.ryo'yu ziyaret etmiş, sonra meçhul 
askerin mezarı önünde eğilerek bü
yük bir halk kütlesinin huzurunda 
mezara büyük bir çelenk koymuştur. 

Loyd Corc, bundan ı>onra altın ki
tabı imza etmiş ve saat 20 de Kana 
hareket etmiştir. 

Türkiye ormancllar1 

- Köyde bilhassa terbiye ve ziraat 
işleri gibi umumi hayat seviyesini yük
seltici işler itibariyle rolünü temsil e -
debiletek kudrette olmalı ve bu bakım· 
lardan köylüye rehberlik edebihneli -
dir. 

Hayır, gezdiğimiz be.f köyde de cemiyetinin toplantlSI 
bu zannı teyid edecek bir tek ~ocufa 

- Köyün mukadderi ile kendi alı~·ya
zısmm ve bunlarla devletin mukadde • 
rinin biribirine bağlı olduğunu bilerek 
vazifesini yapabilmelidir. 

rastgelmcdik dersek mllbaleğa etmi§ Türkiye ormancılar cemiyeti yıl· 
olmayız. lık toplantısını cemiyetin Bolu palas-

- Kim tahtaya kalkacak? taki merkezinde dUn yapmıştır. Mer-
Kırk beı el birden uzandı. kezden ve taşradan 60 azanın iştirak 

Mesele ortaya konulduktan ve o 
me.a~lenin hallinde başbca &mil olacak 
köy öğretmeninin vasıfları da bu suret
le tesbit edildikten sonra köy eğitme -
ninin kim olabileceği hemen hemen 
kendiliğinden taayyün etti: Köy eğit -
meni okuma yazma bilen, askerlik va -
zifesini de muvaffakiyetle bitirmiş olan 
köyüne bağlı köylüdür. Şu bade, onu, 
askerlik hizmetini bitirmiş veya bitir -
mek üzere bulunmuş çavuşlar veya on
başılar arasından seçebiliriz. 

- Ben, ben, ben... ettiği bu toplantıda, bilhassa orman-
Halbuki .köy çocuğu çekingen, pı· cılığın ileri gitmesi ve meslek yayı-

sırık, utangaç ,değil miydi? • mı bakımından alınacak tedbirler gö-
Hayır, gezdiğimiz bet köyUıt bet riltülmü9, kararlar verilmittir. 

okulunda kartılaıtığımız yetmit ço - Toplantı sonunda, Büyük Önder 
cuk arasında bir tane bile böylesi yok- Atatürk'c, Başbakan B. Celil Bayara 
tu. ve Ziraat Bakanına saygı ve minnet 

Köy çocukları okuyor, yazıyor, he- telgrafları çekilmiştir. 

Tecrübeyi hep hatırlarız : Maarif 
Vekaleti Ziraat Vekaleti ile işbirliği e
derek, bu gibi köylülerden köy eğit 

sab yapıyor, şarkı söylüyorlardı. 
- Senin adın ne çocuğum? 
- İbrahim Zuğralı. 
- Kızım, .en de arkadatııı gibi ar-

kadaşlarını idare ederek iıtiklal mar
şını söyletebilir misin? 

- Tabi!. 
Zeliha Çıbık da aynı parlak göz

ler ve aynı serbeıt tavurla istikl11 ve 
on yıl martlarını söylerken arkada.J
larına maeıtroluk etti. 

İzmir Halkevinde spor gecesi 
İzmir, 20 (A.A.) - Dün akşam hal

kevi salonlarında spor komitesinin 
tertibettiği spor gecesi çok samimi ve 
neşeli geçmiş ve bu münasebetle iki 
yatından dört yaşına kaaar gürbüz ço
cuk müsa.balı:ası yapılmıştır. Müsaba
kada derece alanlara hediyeler veril
miıtir. 

meni'yetiştirmek üzere 1936 senesinde 
Eskişehirde Çifteler çiftliğinde bir 
kurs açtı ve bu kunta yetiştirilen eğit· 
men namzedlerini Ankara köylerine 
tayin etti. Sekiz on köyü bir bölge ad
dederek buralardaki eğitmenlerin b!l§ı
na, gene Çifteler çiftliği kursunda ders 
görmÜJ ilk okul öğretmenlerinden baş 
ö~retmenler getirip onları kontrol al -

Ankara ıteplerinin kilçUtUk köy -
!erinde ruhlarımızı huzur içinde b~-
rakan bir ilerleme ile yepyeni, bam- Profesör Pilar bugün geliyor 
başka bir nesil yetifiyor. 

Köy eğitimi işi üzerinde ne kadar 
durulsa azdır. 

madığı zaman korkak olduğunu far- pencereleri pannaklıklı odada olmadı
ketti. ğına beni inandırmaya çalıpn haniİ 

- Yarın gazeteleri okuduğunuz za- ahmaktır? Çabuk bana onu getiriniz. 
man doğru söyleyip söylemediğimi Ballarat kımıldamadı. Bu bcklcme
ö~renirsiniz. Bug'Jn Londrada son dik if11aatın ağırlığı altında ezilmiş gi· 
tahkikatımı tamamladım. Biltün sırla- bi koltuğuna gömülmUJ kalmıttı. Al· 
rınız bizce maıtımdur. kolle karı'm" olan zihni, Cimminin 

Ballarat titredi, sonra müstehzi bir ithamlarında ne kadar blöf karıımk <:W-
tebessüm dudaklarında belirdi: duğunu farkedemiyordu. Partiyi kay-

- Milmkilndilr, fakat isbat için eli· betmiş olduklarını aandı. • 
nizde delil yoktur. Cimmi sabı1'ızlandı: 

Ballarat bir &arh09 öğün.mesiylc ila- - Haydi knnıldayın canuıı; Mis 
ve etti: Neyloru bize tealim edin 

- Benim için tehlikeli olan bir tok Haydud: 
vesika vardır. Ve ben onun kimin elin· - Bunu yapamam, buna cesaret e-
de olduğunu bi~iyorum. demem, diyordu. Size yemin ederim ki 

Cinuni, bu sözlerden, Karamaske- ilk defa olarak böylcbir işe alet olu
nin, Ballarat'a dair tehlikeli v~ikala· , yorum. 
ra sahib olduğunu ve bu vcwıta ile onu Cimminin aklına gilzel bir fikir gel· 
istediği gibi oynattığını öğrenmiş ol- di: 
du. 

- Onu kasdetmedim, dedi. Şimdi 
bütün yaptıklarınıza ve ıırrınıza vakı
fız. 

Ballarat'ın yüzü buruştu. Cimmi bil· 
tün bildiklerini saymanın zamanı gel· 
mi9 olduğunu anladı: . 

- Velingford otelinde oturan ve 
Neylor'a vesaiki iade ettikten sonra 
otomobilini buraya göndererek yeme· 
ği Granada'da yiyen Neylor'dan bah
sedelim. Bu otomobilin sahte bir nu
marası vardır: M E 1214, hakikisi: O 
R 1427 dir. "Kaunti end Provaym" 
banktaki hesab açmanıza ne diyelim. 
Kaçırıldclrtan sonra Betti'yi buraya 
kim getirdi. Betti'niA ılllwı .Ana 

- Yoba hal! Karamukedcn mi 
korkuyorsunuz? Fakat artık onun işi 
bitmif olduğunu ıize ilbat ettiğimi sa
nıyordum. 

- Bu ıaatte zaten bize zararı doku-
namaz. 

- Ne demek 1-tiyorıunuz? 
Ballarat müte~did ve korkak bir 

tavırla ayağa kalktı. 

Cimmi atıldı : 
- Size tekrar ediyorum ki, artık o 

ele geçmiş demektir. O, ve bütiln çe
tesi. Yalnız siz müstesna. 

- Sözlerinize inanamt}"ôrum. 
- Fakat beyhude vakıt· kaybediyo-

r.ıız, Eğer Miı N•yiona bur• bulur· 

İstanbul, 20 (Telefonla) - lstanbu
la gelen Profesör Pitar bu akşam eks
presle Ankaraya hareket etmiştir. 

laraa mahk\ımiyetiniz iki misli olacak
tır. Hem şantaj hem de kız ~açırmak. 

- Halbuki bana kaçmak için yardım 
edeceğini vadetmişti. Demek ki yalan 
söylemiş. Öyleyse intikam alacağun. 
Eğer kaçmama müsaade ederseniz size 
her şeyi söylerim. 

- Kabul 1 Mis Neylor'u aşağıya in
dirtiniz, gerisini münakaşa ederiz. Si
zin için elimden geleni yapacağım. Fa· 
kat bana oyun oynamaya kalkı~yx
nız. Otomobilim beni bekliyor ve oyu
na kalkışırsanız polis haberdar edile· 
tektir. 

Ballarat mUtevekkil bir tavırla ka
pıya doğru ilerledi. 

Cinuni: 
- Size refakat edeceğim. Jo ve Bet

ten, ıiz burada kalın. 
Ballarat holden kuvvetli bir elekt

rik limbuı alarak merdi\tenleri çıkma
ya ba,lıyordu. Cimmi, iki adım mesa
feyle onu takih ediyordu. Bu sarhoş a· 
dam ona itimad telkin etmiyordu. 

Nihayet, genç kızı kapamış oldukla
rı odanın önüne geldiler. 

Ballarat anahtarı çevirdi ve kapıyı 
açtı. Odıa karanlı~ı. Ballarat içeri gir
di. Cimml, içeride kapatılmak tehlike· 
İinden korunmak için ~pı yanında 
kaldı. Ballarat lfunbasını yatağın bu

lunduğu köşeye çevirdi. 

Oda bom boptu ve Betti ortadan kay· 

bolmuf tu. 

-S-

Hadiseler karıısmda gen~ler 
Kuvvet ve tiddet eserlerinin mü

ıahede ve kaydı ile iktifa olunduğu 
bugünlerde, Çek<>Movakya Cumhu -
nyetinin yıldönümü vesile tutularak 
Parateki ''Enternuyonnl genç dost~ 
luklar kulübü" nde her millete 
mensub bir çıok gençlerin yaptıkları 
toplantı ve görü§tükleri mevzularp 
verilip alınan ültimatomların gönül
lerde uyandırdığı kaygılar hududla
rm beri tarafmda toplanan veya ö .. 
te5İne geçip memleketler İ.Jgal eden 
orduların &ili.h tnkırtıln.rı ara&Jnda. 
unutulup gidemiyecek kadar manalı
dır: Bu toplantıda rahmetli cumhur 
reisi Ma.sarik'in eaeri tedkik olun
mU§tur. 

''Eflatuna. göre devlet adamı" , 
''filozof politikacı,, sözlcrile vasıf .. 
landuılan ve Vatington ile, Linkoln. 
ile kıyaslanan cumhur reisi Mua
rik'in eseri bugünkü Çeko.slovakya
dır. Bu toplantıda İsviçreyi temsil e• 
den genç, çekorJova: yayı şöyle tarif 
etmiıtir : 

- ~viçre devleti, ;t>!coslovakya. 
gibi, clilleri, dinleri ve medeniyetleri 
ayn bir çok milletlerden terekkiib 
etmiıtir; fakat bunlar hür bir birlik 
içinde kati ve müıterek bir irade ilo 
birbirine perçinlenmiılerdir. 

Çekoslovak gençliği murahhaaı 
Duvriva Ma.sar~k'den ıöyle bahset
m.İ§tİr: 

-Masaııik akıl ve mantrkı kuvve
tin emrine vermeği, her türlü nasyo
nal ve entemasyonnl politikanın esa
amı, yani Knnt'ın in5nlllık aevgisini 
ikbal mevkiine getinneği bilmiştir. 
lıuan, istiımasız her §CYe üstün tu
tulmak iktiza eden mutlak mevzu .. 
.ıur. Masarik bir insanlık beldesi 
1.....-::ıuıtur. 

"Enternasyonal genç dostluklar 
kulübü,, gençlerinin görütmelerini 
istikbııl ~çin ümid verici bulmaz mı -
smız? Çekoslovakya'nın yıldönümii 
ve Muarik'in öğülmesi birea- vesile -
dir. Bütün meaelCp nuyonal ~en
ternaısyonnl gençlikleri kuvvet ve 
tidderin tek varlık sebebi olduğuna 
inanmaktan korumaktır. 

Herkeşin ve her milletin kuvveti. 
kendine göredir; herkes ve her mil .. 
Jet kendi kuvvetine güvenmek 1i.Drn
dır. Evet, fakat ''ilkönce,, kaydile •.•• 
Zira iki kitinin kuvveti bir kişinin, üç 
kiıinin kuvveti de iki kiıinin kuvve
tinden fazladır: milletlerde olduiu 
gibi... Bir de akıl, mantık ve bak 
varaır. Bunlar bir araya geldiği ZA• 

man tek başma kalnuı olan kuvvet 
derhal yıkılabilir. 

Kuvvetin medhiyesini yapmaktan 
çekinelim: Yalnız ona güvenenler 
daima yenilmiılerdir. - N. Baydar 

Pazarhkla at satın 

alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

4-6 yaş ve yüksekliği 1,39-1,43 ara
sında olmak ve her türlü hastalıktan 
salim ve koşum vasıflarını haiz iki at 
28. 3. 1938 pazartesi günü saat 10 da 
pazarlıkla satın alınacağından istekli
lerin hayvanlarını ayni saatte vilayet 
sıhat müdürlü_ğü dairesinde müteşek
kil komisyona göstermeleri 

(657) 1342 

Firar 
Genç kız odada olmadığına her tara

fı araştırdıktan sonra kani olan Cim
mi pencereye yaklaştı ve stor perdeyi 
itti. Pencere yukarı kaldırılmıştı. De
mir çubuklaııdan iki tanesi eğelendik
ten sonra kenara doğru itilmiş ve mah
pus bu suretle pencereden kaçmıştı. 
Kalın saklı sarmaşık merdiven hizme
tini görmüştü. 

Ballarat da, Betti'nin bu tUretkir 
hareketinden Cimmi kadar hayrette 
kaldı ve dedektif onun haline gülmek
ten kendini alamadı. 

Ballar at hiddetle: ' 
- Demek ki haberiniz vardı, dedi. 
- Hayır, hiç bir şeyden haberim 

yoktu. Madam ki Betti kendiliğinden 
ka~ış, şu halde artık bize bütün bil
diklerinizi söyleyin. Zamanı geçtikten 
sonra, size bir yardımım dokunamaz. 

Öteki dudaklarını ısırdı, sonra kara
rını verdi: 

- Pek ala. Fakat evela şurasını söy
liyeyi.m ki beni çeteye zorla sokmuı o
lan o Karamaske denen iblistir. Ona 
ilk defa olarak ... 

Bir<len bire durdu: 
-Ne oluyor? 
Bir motör gürültüsü işitilmişti: bir 

otomobil bahçe yolundan ilerledi ve 
fenerleriyle pencereleri ışıldattıktan 

sonra kapının önünde durdu. 
Ballarat, korkak bi raesle sordu: 
- Polia mi? 

(Sonu var) 
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r Yurd ürünlerinden Bursa kestanesi l 

feci bir kaza 

Bir adam 
tren altında 
parçalandı 
Baltkesir, (Hususi) - İzmir - Ban

dırma seferini yapan 1208 numaralı 
katar Fazlıkuyusu civarında köyüne 
dönmekte olan Mehmed Akbulutu 
çiğnemiş ve sürükliyerek parçalamış
tır. 

Mehmed 33 yaşındadır. Pazarda işi
cıi bitirdikten sonra, aldığı eşya ile 
heğbesini eşeğine yüklemiş, kcndisi
de binerek yola çıkmıştır. Fazlıkuyu
aunda şoseyi kesen şimendüfer hattı
nı geçeceği esnada süratle gelen şi
mcndüferin altında kalmıştır. Meh
med, parça parça olmuştur. Ba11 göv
desinden ayrılmış, vücudü de ikiye 
bölünmüştür. Eşek de 60 metre sü
rüklenerek parçalanmıştır. 

Kaza kuroanı Mehmed evlidir ve 
çocuğu da vardır. Treni idare eden 
Makinist Mehmedle, ateşçi, meşud 
cürümler malı,kcmesine götürülmüş
tür. Makinist Mehmed tren hattında 
'.kimseyi görmediğini, 39 senedenberi 
makinistlik yaptığını söylemiştir. 

Bir kaç sene evvel de bu mevkide 
böyle bir kaza olmuştu. Bu tehlikeli 
mevkie, muhakkak surette bir hat 
bekçisi konması lüzumu bir kere da
ha meydana çıkmıştır. 

BİTLİSTE KAR 

5 metre 60 santim 
Bitlis, (Hus1Ui) - Bu sene kıt 

çok tiddetli geçti. Şimdi)'C kadar ya
ğan kar mikdarı 5 metre 60 santim
dir. Bugün yerde hala 180 santim 
kar vardır. Yağmur mevsimi batla
yrncaya kadar bu kar olduğu gibi 
duracaktır. Burada kar ancak yağ -
murlar va.sıtaaile erir. Geçen aene 
15 martta karlar tamamile kalkmıt 
toprak meydana çıkmıftr. Bu sene 15 
nisana kadar topraklar karla örtülü 
kalacağa benziyor. 

Bitlis'in umumi meclisi 
Umumi meclis içtimalarını bitire

rek tatil kararını vermiş, büdceyi ge -
~en seneye nazaran 15 bin lira fazla ile 
kabul etmiştir. U rtabta bir yatı mek -
tehi açılması ' kararlaşmıştır. Bunlar
dan başka Hizan ve Tatvan ilk okulla
rı kadrosuna birer öğretmen ili.vesi, 
Simek nahiye merkezinde bir ilk okul 
açılması kararlaşmıştır. - Hakkı Arıca 

Afyonda müsamere 
Afyon, (Hususi) - Halkevi tara

fından tertib edilen müsamereler mu
hitte büyük bir alaka uyandırmakta
dır. Son defa temsil edilen "Yağ kan
dili,, taciasile, "Kimkimi yola getir
di?" komedisi halkta derin intıbalar 
bırakmış, iki gece tekrar edilmiştir, 

Zonguldakta yol ve ağaç Bandırmaya 
İ§İne ehemmiyet veriliyor bir stadyom 

M. Çelikelin yaptıracağı 
Meclis üyeleri 

bir arada ve 
ziyafette Lisenin temeline başlandı 

Zonguldak (Hususi) - Umumi mec ı-:--::-

~· _çaıış~arıru bitirerek kapandı. Da- ı Bnllı mum"'ı meclı"sı" ımı encumen üyeliklerine İbrahim O U U 
Bozkurt, Ak'.~ Karao~uz, Ahmed Gü- Bolu (Hususi) _ Vilayet umumi 
ret, Refet Gu.neş seç_ıldıler. Parti sa- mecli.ai vilayet büdcesini 653066 lira 
!onunda meclıs şerefıne büyük bir zi- · ·· · · 

af t "ld" z· f olarak kabul etmış ve encumen ıntı-
y e verı ı. ıya ette memleket me- h • · 
seleleri konu ld T 1 . • ahını da yaparak dagılmıştır. Daı-

şu u, op antı samımı m· ·· E · y rk L"' f" 
bir hava içinde geç vakte kadar de- G~. encu;e~e, ' mın er ı aya, ut ı 
vam etti. oren,. e:ıd Mancarcı, Murtaza Bal

Bu içtima devresinde mühim karar
lar alındı. Bunlar arasında Ereğli de
miryolunun ve Ereğli limanının inşa
sı, Kömür hattının bir kolla Bartın ve 
Amasraya bağlanması, Amasra men
direğinin uzatılması hakkında hüku
metten temennilerde bulunulması ka~ 
rarlaştı. Meclis büdceyi 838.271 lira 
olarak kabul etti. Geçen seneye göre, 
büdcede 25 bin lira bir fazlalık var
dır. Büdcede yol ve köy yolu işine, 
örnek fidanlık ve damızlık teşkiline, 
ağaç 'yetiştirmeğe hususi bir ehemiyet 
verilmiştir. Halkevlerine 11 bin, spor 
işlerine 14 bin lira ayrılmıştır. Mer
kezde hususi idare için bir bina, E
reğlide yeni bir mekteb yapılması için 
büdceye tahsisat konmuştur. 

60 bin lira sarfiyle şehrimizde bir 
lise binası yaptırmakta olan B. Meh
med Çelikel'in bu yüksek kültür se
verliği meclisce takdir edilmiş ve 
kendisine teşekkür olunmuştur. Yeni 
lise binasının temeline başlanmıştır. 

Zafranbolu kazasında Ulus adiyle 
bir nahiye vardır. Umumi meclis Ll 
!us nahiyesinin kazaya çevrilmesi 
için hükumetten temenni de buluna
caktır. Yazıldığı gibi Zafranbolunun 
adı Ulusa çevrileçek değildir, 

kış seçılmışlerdir. Kabul edilen büd
cenin 432671 lirası adi, ve 220395 lira
sı ~ev~al§.de masraflara ayrılmıştır. 
Adı budcede kültür işlerine 150 405 
lira ayrılmış ve ayrıca merkezde' 20 
bin liralık bir ilk mekteb inşası kabul 
edilmiştir. Yol işlerine adi büdcede 
247,041 lira ayrılmıştır. 7306 lira zira
at, 3011 lira veteriner ve 50 bin lira 
sıhat işlerine ve hastane inşasınrn ik
maline ayrılmıştır. 32 hin lira halkcv
lerine, 13 bin lirası spora yardım, 11 
bin lira Atatürk anıdının ikmaline, 
matbaa, fidanltk ve hususi muhasebe 
teşkilat işlerine ayrılmıştır. 

Giresunda fındık yükseliyor 
Giresun, (Hususi) - Fındık piya

sası yükselmektedir. lş limitedin ka
buklu fındığı 15-16 kuruşa, iç fındı
ğı35-36 kuruşa alınası, düşük fiata 
mal almak istiyenlere karşı müstah
sili korumuştur. Stok miktarı azal· 
mış olduğundan piyasanın daha yük
seleceği anlaşılmaktadır. 

Artvin belediye reisliği 
Artvin belediye reisliğine Şükrü Uy 

gar tayin edilıni§tir. 

yapılıyor 
Bandırma, (Hususi) - Şehrin en 

güzel ve merk<:zi vaziyetinde olan 
Havuzlu bahçe parkı ortasında, bir 
stadyom yapılmasına karar verilmiş, 
bir ay eveti de müteahhidine ihale e
dilmi,tir. Şimdi devamlt surette bu 
yerin tesviyesine çalışılınaktadır. 

Bir hafta eveti buraya gelen atle
tizm federa•yon reisi, yapılınakta o
lan ıtadyomun yerini pek beğenmiş 
ve hatta eşinin Kiyefte olduğunu tak
dir ederek söylemiştir. Bunun bir an 
eve! ikmal edilebilmesi için elinden 
gelen yardımı esirgemiyerek merkez
den bile paraca yardım temin edece
ğini vadetmiştir. Bu y1l Bandırmada 
yapılması düşünülmekte olan beş şe
hir apor müsabakası da stadyomun 
hazrr olmaması dolayrsiyle gelecek 
yıla bırakılmıştır. Bu zamana kadar 
bu sahanın bitirilmesine çalışılacak

tır. 

Sporu iyi anlamış olan çalışkan 

Bandırma gençleri, şimdiye kadar 
spor hayatında kazandıkları muvaffa
kiyetleri, bu sahaya sahip olduktan 
sonra, bir kat daha arttıracaktır. 

İzmit haberleri 
İzmit, (Hususi) - Vilayet umumi 

meclisi toplantılarını bitirmiş ve da
ğılmıştır. Bu münasebetle C. H. par
tisi tarafından belediye lokantasında 
bir ayrılı' ziyafeti verilmiştir. Ziya
fette şehrin ileri gelenleri bulunmuş
tur. Vali ve parti başkanı B. Hamid 
Oskay ve azi namına baro reisi B. 
Sedad Pek tarafından nutuklar söy
lenmiş ve memleket için çalışmaların 
ve Atatürke bağlılığın bahtiyarlığı 
tebarüz ettirilmiştir. Yeni sene büd
cesi 949,373 lira olarak tesbit edilmiş
tir. Daimi encümen üyeliklerine Ri
fat Yüce, Salih Kalemci, Enver Bal
kan, Yusuf Ozkaya seçilmişlerdir. 

Hamid gecesi 
Olümünün yıldönümü yaklaşan da

hi türk şairi, Abdülhak Hamid Tar
han için halkevimiz bir gece hazırla
maktadır. Hamid gecesinde, büyük 
şairin eserleri, hayatı ve şiirleri hak
kında etüdler yapılacak, Tezerden, 
Eşbcrden parçalar temsil edilecek şi-
irleri okunacaktır. ' 

Körfez gazetesi 
İzmitte münevver gençler tarafın

dan Körfez adında bir memleket ga
zetesi çıkarılacaktır. 

Otobüs ve vapur 
İzmit - Ada - Hendek - Düzce şosa

sının vilayet tarafından esaslı Jekilde 
yaptırılması üzerine, bu hat üzerinde 
yeni bir otomobil ve otobüs servisi 
başlamıştır. 

Uzun seneler İstanbul - İzmit deniz 
seferlerini yapan Uğur ismindeki kü
çük şilebin kifayetsizliği üzerine, 
devlet deniz yolları idaresi, Tayyar 
isimli vapuru da körfeıı: hattına tahsis 
c tzııittir>. 

2.1 - 3 - 1938 

Hayret verici bir hikdise ! 

Bir avcı donarak öldü' 
Köpekler cesedi dört gün bekledi 

Köpeklerden birisi de 
faciayı köye haber verdi 

Gerede, (Hu
ıusi) - Mengen 
nahiyesinin De
mirciler köyün
de oturan 1 7 ya
tında Murad a
dında bir deli
kanlı iki köpe
ğiyle birlikte a
va gitmitti. Bi
raz sonra müt
hit bir kar fırtı
tınası ba.ı1amıt, zavallı delikanlı or
manda yolunu kaybetıniftir. Murad 
Çubuk köyüne dört saat mesafede 
Cevizli mevkiinde donarak ölmiif .. 
tür. Dört gün içinde bütün köy Mu
radı aramı§ bulamamıttır. Fakat 
dört gün sonra Muradın köpeklerin
den biri gelınif ve delikanlmm evi 
önünde acı acı ulumağa baJlamış.tır. 
Zaten Mura.dm .bir faciaya kurban 
gittiğini tahmin eden Muradın aile
si ve köy halkı, köpeğin ne demek 
i&tediğini anlamakta giiçlük çekme
miflerdir. Köy halkı köpeği ve izle
rin.i takib ede ede bir müddet yürü
dükten sonra çok hazin, ve hazin 
olduğu kadar da feci bir levha ile 
karıılatmıtlar ve çoğunun gözleri 
&ulanmıftır: Zavallı Muradın don
mU§ cesedi üzerinde sadrk köpeği o
turuyor bütün tabiat kuvvetlerine 
ve açlığa nlğmen efendisini bekli
yordu. Bu hadise köyde derin bir 
tesir uyandrrmııtır. 

Giresunda gaz kursları 
Giresun, (Husus!) - Halkevinde 

açılan zehirli gaz kursu devam etmek
tedir. Halkın alakası çoktur. 

Geredede sürek avı 
Gerede, (Hususi) - Halkevi spor 

kolunun ~rtibettiği sürek avında 'bir 
ayı ve bir çok domuz avlanmıştır. 

Maliye müfettişleri arasında 
Maliye müfettiş muavinlerinden 

Mehmet İzmen, Muhiddin Gürün, İs

mail Aksal, Esad Gürsu, Bülend Yazıcı 
Lütfü Konur ve Bedri Rakunt dördün
cü sınıf maliye müfettişi olmuşlardır. 

Hayret! 
11 iyi adamsa kız 

kardeşini sen ver!,, 

Bu cümle yüzünden bir adam 
öldürüldü 

Mersin (hususi) - Tarsusun Ali
faki köyünde kız isteme yüzünden bir 
cinayet oldu. Mehmed oğlu Hüseyin, 
Hasan oğlu Mahmud tarafından öldü
rüldü. Hadise şu şekilde olmuştur : 

Alifaki köyünde Kadri adında ~i~ 
köy delikanlısı Mehmed oğlu Hüse
yinin kardeşi Cemile ile evlenmek iste
miş ve Hasan oğlu Mahmutla beraber 

"r n ıru dUnUrc. 

olarak Hüseyinin evine göndermiştir. 
Dünürcüler Cemilenin evinde epey• 

ce dil dökerek Cemileyi Hüseyinden 
Kadriye istemişler. Bir çok israrlara 
rağmen Hüseyin kızkardaşı Cemileyi 
vermek istememiş.tir. Mahmud israrla; 
Kadri köyümüzün iyi çocuğudur, kar
daşıru verirsen mesut olur. demiştir. 

Bunun üzerine Hüseyin, Mahmuda 
dönerek: - İyi adamsa kız kardeşini 
sen versen 1 demiş. Bu ,söz dünürcü 
Mahmudu kızdırmış ve aralarında çı

kan şiddetli münakaşa küfür ve yum. 
sen versene t demiş. Bu söz dünürcü 
Mahmud cebinden çıkardığı tabanca
yı Cemilenin kardeşi Hüseyine çevire
rek beş kurşun sıkmıştır. Hüseyin dört 
yerinden yaralanarak derhal ölmüştür. 
Katil Mahmud yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 

İzmifle ve köylerinde kültür 

Eğibnenler köylerde 
1815 kiıi okutuyor 

Eğitmenler Sa

panca kenarın

da der• yapı-

yor 

İzmit, (Hususi) - Bu sene vilayetimiz içinde yeniden köy o
kulları açılacaktır. Vilayetimizde 367 ilk öğretmen vardır. Bun
ların 147 si tehirlerde, 225 i köylerdedir. Vilayette 165 ilk okul 
vardır. Bunların 23 ü tehirlerde 142 si köylerdedir, vilŞ.yetimiz· 
de tahsil çağında 57154 çocuk vardır. Bunların 1072 si tehirde, 

diğerleri köylerdedir, ıehir okul- pek mükemmel bir eğitmen kursu bi· 
lannda 7343, köy okullarında nası yaptırmaktadır. Eğitmenler kur-
11510 talebe okumaktadır. Her su, her sene artan bir hızla devam e
öğretmene ortalama bir heııabla decek ve vilayetin kültür hayatı ı'ık-
57 talebe dütme'ktedir. h safhaya en kısa zaman içinde gıir

miş bulunacaktır. Gene kaydetmek 
lazım ki, Türkiyede ilk defa olarak 
köy kızlarına mahsus eğitmen kursu 
da Sapancada açılacaktır. Herekede, 
iki senedir kurulan köy çocukları 
kampı, bu sene de devam edecek ve 
büyük faydalar temin edilmi§ olacak
tn:. 

Arifiyede açılan eğitmen kursun
dan bu sene 50 tale.be mezun olmuş
tur. Bunlardan 48 i köylerde tedrisa
ta başlamıştır. Bunların okuttuğu ta
lebe mikdarı ilk hamlede 1815 i bul-
muftur. 

Maarif veldlc;l ~ yeni ve 
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Harbiye İdmanyurdu Üçoku 
dün kolayhkla yendi 

. 3-Üçok: O 
Dün, O':çok Harbiye İdman yurdu 

ile ikinci maçını yapmak üzere saat 
15.30 da şehir stadyomunda göründü
ğü zaman stadyomu dolduran on bine 
yakın meraklı, neticeyi Ankara lehine 
görüyordu. Maç bu görüşün yerinde ı 
olduğunu gösterdi. Genç harbiyeliler 
•onuna kadar devam ettirdikleri ener- ' 
jilcrile İzmirin en kuvvetli takmıını ' 
3 - O yendiler. 

Ankara aabahdanberi ckvam eden . 
ıır...~==•por hareketlerile tam bir heyecan ha-

mae-ıaı. l!UallrJet .koıufiir.tıu taldb • -

den Ankara Gücü - Gençler Birliği 
ınaçı, daha sonra, Türkiye kır koşula
rı birinciliği, günü hareketli geçirmek 
fırsatını vermi§ti. Stadyom, açık hava
dan iatifade etmek, gençliğin spor sa
baeındaki bu coşkun faaliyetini acyr 
etmek iati}"Clllerle dolu, idi. Maç ida
resinde hakemlerimize güzel bir ör
nek veren antrenör B. Hareys, tam 15 
buçukta sahada gözüktü. Takımlar da
ha cvel çıkmışlardı. Lisanslar gözden 
ıeçirildikten sonra oyun başladı. 

Harbiye · Üçok maçı O. l devam ederken seyirciler 
1 

yordu. Sabri zamanında yetişti ve teh- 4JDOllRl.TS OUYIJIUJTl1illi"'ii.TTOif 
likeyi atlattı. 

30 uncu dakikada bir Harbiye akını Milli Küme taknnlarının 
Mücahidden beklenilmiyen bir acemi
likle boşa gitti. Bir dakika sonra İz
mir aleyhine bir korner oldu. Bunu da puvan vaziyetleri 

Misafir takım bir gün evel sakatla
nan Süleymanın yıerine Namıkı ve ka
leye ba!Jca birini alarak ıu tekilde te§
kil edilmişti: 

İzzet kaçırdı. Kulüp Maç. Gıı. Ber. Mıı. At. Ye. Puv. 
_ ____ ,_,,_ __ 

Bundan sonra izmirliler bu baskı- Be~iktaı 6 5 1 O 18 3 17 

Hakkı, Necdet - Ziya, Halim -
:Adil, Mazhar. Kemal - Namık -
Sa.icl Hamdi - Namık. 

dan muvakkaten kurtuldular. Hatta ~üneı 5 5 o o 23 6 ıs 

Ankara kaleaini üst üste iki akmla r/.0~cll ~ ~ ~ j ~ ~! ~= 
tazyik ettiler. Bu arada bir de korner G.aaray 4 2 O 2 5 ıı 8 
oldu. Korner vuruşu doğrudan avuta F. bahçe 5 1 2 2 12 7 8 

. • H.İ.Y. 4 1 1 2 S 5 7 
Buna mukabil, Harbiye İdman yur

du da dün maçlarına göre değişik bir 
takını kurmuştu : 

gıttı. Alsancak 5 1 O 4 5 17 • 6 
Tam 34 üncü dakikadayız. Uçoklu-

Fethi, Sabri - Şükrii, Celal -
Muhterem - Hqim, Mücalıid, Zeki, 
Abdurrahman, izzet, Şerif. 

Col beklenen dakikalar: 

lar, hakimiyetlerinden iatifadoe ede
miyen harbiyelilere karşı müsavi bir 
oyun çıkarmağa başladılar. Serbest oy
nuyorlar. İtte Harbiyenin fırsat bck
liyen akıncılan bu vaziyetten fayda
landılar ve Abdurrahmanın ayağile bi
rinci gollerini ağlara taktılar. 

Hakem maçı bitti aandı 
Bir gün evvelki Muhafız Gücü -

Uçok maçını seyrettikten sonra, dün 
Harbiye idman yurdunun galibiyetini Top ortaya geldi, karşılıklı bir kaç 
kabul etmemek futbolu bilmemek o-

vuruş oldu. Sonra devrenin bitmesine 
lurdu. Bu sebcble ilk dakikalarda har- daha on dakika varken hakem saatin 
biyeliler hakimiyeti ele alınca her da- geldiğini zannederek düd~ünü çaldı. 
kika sayı gözledik. Vaziyet de bizim Yan hakemlerin ikazile oyuna tekrar 
bu bekleyişimizi haklı gösteriyordu: başlanıldı. Fakat gene bqJ dakika evel 

İkinci dakikada İzmir aleyhine bir birinci devreyi bitirdi. 
korner oldu. Mücahidin güzel korner 
atııı kalecinin fedakar yatışı ile ber- l kinci devre 
taraf edildi. Dördüncü dakikada Şeri- İkinci devre Uçoklu~rın daha cner
fin İzzetten aldığı bir pasla attığı şüt, jik oyunile başladı. Harbiyeliler, kuv
direği sıyırarak avut oldu. Ankara vetlerini israfa lüzum görmez bir tarz
,aınpiyonu, İzmir takımını fena halde da oynuyorlardı. 8 inc'i dakikada lz
ııkıştuıyor. Yirmi dakika bu hal böy- mirli sağ açık bir daha ele geçmesi 
lece devam 'Ctti. · mümkün olmıyan birJ fırsatı kaçırdı. 

Bu müddet zarfnda İzmir forverd - Harbiye kalesini kenidi takımı aleyhi -
terinin şahsi teşebbüslerile yalnız iki ne muhakkak bir go"bden kurtardı. An
üç defa Harbiye kalesine sokulabil- kara takımı buna ıraıkabelede gecik
diklerini gördük. İzmirliler en müeii - medi. Mücahid d~ 1aynı vaziyette ve 
air akınlarını 10 uncu dakikada bir aynı vuruşla ikinciJ golü yapamadı. 
serbest vuruştan sonra yaptılar. Na- k 
mık talisiz bir vuruşla iyi bir fırsatı Harbiye ta ımmın 'durgun 
kaçırdı. Bunun haricinde mütemadi ani.arı : J 
bir baskı altında kaldılar. Yirmi be- Devrenin 15 ihci dakikasından 35 
tinci dakikada harbiyeliler muhakkak inci dakikaya kadar Harbiye takımı 
olan bir sayıyı yapamadılar. Abdur- adeta durdu. Onların çabuk ve atılgan 
rahman topu bot kale yerine dıprda oyunlarını bilenler ve görenler için 
top bekli yen stadyom itçiainin önüne bu bir müdafaa f di. Fakat vaziyete gö
attı. re buna lüzum (Yoktu. Çünkü kartıla -

Harbiyenin en/eı golü rındaki takım J:>ir ,ey yapacak halde 
değildi. Böyte1 olduğu halde onlar 

Bir kale atışile topu yakahyan İz- üçoklulara gpzel oynamak fırsatını 
mir sağ açığı Ankara kalesine iyice verdiler. Lik:fu İzmir takımının tanın
yaklaşmııtı. Şükrü lüzumundan daha mış Saidi ve Jeski fenerbahçeli Namıkı 
ıert bir atılıtla favul yaptı. Adilin tütlerini iaa'&etıiz vuruılarla hep dıp
çektiği serbeat vurU§ u daha Şükrü- rı attılar. B.eUd bu hiicQmlar tevali e
Dtlla mı.mı talnmma bir ıoUo Cided· decık z• ~ .... 

...-ıoaıuanı:a o o o o o o o ....... 
haf hattının sağ ve sol beklerle bera
ber gerilerde kale önünü bekJ.iyorlar
dı. Bilhusa sol haf hakemin son ihta
rını alacak kadar sert oyunile yalnız 

adam pefinde idi. 

Harbiye galibiyeti garanti etti 
Son on dakikada vaziyet birden bi

re değiıti. 38 inci dakikada beş Harbi
ye forvetin.in akını Zekinin ayağile 

neticesiz kaldı. 
İki dakika sonra Abdurrahman gü

zel bir aıyrılışla ikinci golü attı. 
Oıt U.te bir iki akın daha oldu. İz -

mir kalesi önünde fırsat bekliyen har
biyelilerden Şerif üçüncü golü de 
yaptı. Bir dakika sonra maç bitti. 

Beklenen oldu 
Cumartesi ve dün yapılan iki maçla 

ankaralı sporcular, Türkiye futbolun
da geçen seneki vaziyetin devam et
mekte olduğunu iıbat ettiler. Harbi
yelileri candan tebrik ederken bu gali
biyeti perçinlemek lazım geldiğini ve 
ona göre çalışmak icabettiğini hatır
latıyoruz. 

Edirne halkevi kupası 
maç lan 

Edirne, 20 (A.A.) -Şehir stadında 
binlerce seyirci önünde liae - sanatlar 
takımları araaında Halkevi kupası ma
çı yapıldı. 

Oyun çok iyi ve heyecanlı geçti. 
İlk devre 2 - O U.Cnin lehine geçti. 

İkinci detrede iae Sanatlar gayrete 
geldi. Oyun 4 - 1 vaziyette iken gol 
yapmak imkinını buldu. Bu suretle 
rnac: -ı - 3 liaenin galibiyetile netice
leudi. 

uudan aonq, kupa liıe 
.,.ucK. 

10.000 seyirci önünde 

Güneş takımı dün lstanbulda 
G. sarayı 7 -O mağlOb etti 

İetanbul, 20 (A.A.) - Millt Küme-------------------------
futbol şampiyonaaı maçlarına bugün 1 r 
de devam edildi. Ilık bir bahar hava
sından istifade etmek iatiyen on bin
~n fazla bir ıeyitd kalabalığı maçın 
yapılacağı Taksim ıtadyomunda t~ 
lanmıftı. Kartılapn takımlar arasın

daki mevcud rekabet alakayı son had
dine çıkarttığı için son senele.ı-in fut
bol temasları arasında rekor ·denilebi
lecek kalabalık vardı. 

Maçtan evvel Kuleli askeri liaeai el
topu takımiyle muallimler arasında 
bir müsabaka yapıldı. Halk tarafından 
zevk ve alaka ile seyredilen bu müsa
baka büyük bir sayı farkiyle kulelile
rin lehine bitti. 

Saat 15.45 de futbol maçını yapacalıc 
olan takımlar sahaya çıktılar. K.ıa ıü
ren meraaimden sonra futbol fcderaa
yonu bat antrenörünün hakemliği al
tında iki takım fU kadrolarla .k.arJılaJ
tılar : 
Galatasaray ~ 
Sacid - Re§ad, Adnan - !Jlusa, i/i:şfak, 
Suavi - Necdet, Süleyman, Bülead, 
Mebmed, Haşim. 
Güneş: 
Cihad - Faruk, Repd - Yusuf, Rıza, 
Ômer - Salahaddin, Rasih, Melih, Ni
yazi, Rebii. 
Evvela müaavi oyun ••• 

Oyuna baflanmasını müteakib g=.i
neşlileri Galatasaray kalesi önünde 
görüyoruz. Rasihten ileri bir paa alan 
Melih, Galatasaray müdafaası arum
dan süzülmek iatiyor. Fakat Ra.pdın 
ııkı bir çıkıtı topun iki rakibin kont~ 
rolu arasından kurtannaaiylc netice
lendi. Adnan'ın uzun bir vuruıu oyu
nu Günet yarı sahasına nakletti. 
Musaba.kanın ba§langıcı iki takımın

da enerjik bir oyun çıkardığını g<i&te
riyor. İki takmun da muavin hattı cü
zcl çalıtıyor. Etfakla Musa Galataaa
rayın. ömerle Rıza da güneılilerin bel 
kemiklerini tefkil ediyorlar. Her iki 
taraf da arka müdafaada uzun vuruş
larla geriye düşen topu iade ediyorlar. 
can..u. 111c plil 

Yedinci dakikada GUnet mubacimle
ri Galatasaray müdafaasını ilk mağlu
biyete uğrattılar. Rasih, kolladığı fır
satı yakaladı ve aynı hizada durmak 
hatasına düıen iki Galataaaray müda
fii arasıodan Melihc ileri bir paa ver
di. 

Melih, kurtun gibi bir çııkıtla topa 
yetifti ve ııkı bir 9ütlc topu ağlara 
taktı. 

Galataaaray takımı bu golden sar
sıl~ bir maneviyatla oyuna bafladı. 
Bu maneviyatsızlık bilhassa müdafaa
da kendini gösteriyor. Repd ve Ad
nan çok mütereddi.d oyruyorlar. Günct 
hücum hattının bu vaziyetten istifade 
için aarfettiği gayret Etfakın lr.iyük 
bir enerjiyle oynaması aayeainde neti
ce vermedi. 

On be§inci dakikadan sonra Galata
saray kendisine gelmit ve oyunu mü
vazeneli bir tekle ıokmuı olarak görü
yoruz. Güne' kaleıi önünde sarı kır
mızılıların aarfcttikleri gayret RCf&d 
- Faruk hattını mağlub edemiyor. Ci
had iki sağlam müdafiin arasında, yal
nız müteyakkiz bulunmakla iktifa e
diyor. 
Yirmi dördüncü dakikada 
ikinci gol 

Yirminci dakikadan sonra günefli
ler yeniden vaziyete hakim oldular. 
Galataaaray nısıf sahaaında çetin bir 
mücadele oluyor. Vaziyete hikim olan 
günetliler, çok iyi tea.bit edilmiş bir 
taktikle oyunu rakib nısıf sahasından 
çıkarmıyorlar . 

24 üncü dakikada hakimiyet semere
sini verdi: Melihten güzel bir paa a
lan Salahaddin, sıkı bir ıütle topu ikin
ci defa Galatasaray ağlarına takdı. 

Galatasaray oyuna yorgun bir halle 
devam ediyor. 'Günetlilerin de bir gcv
teklik devresi geçirdiklerini görüyo
ruz. Fakat 35 inci dakikadan sonra o
yun yeniden hızlandı ve hakemin dü
düğü, bütün gayretiyle oynıyan iki ta
kunı ayırdığı zaman G:.inet 2 - O galib 
vaziyette idi. 

l kinci devre 
İkinci devre bafladığı zaman Gala

tasaray takımının hücum hattında kü
çük bir değifiıklik olmut ve Süleyman
la Necdet yer değiftirmitlerdi. Bu de
ğiımenin hedefi, enerjik oynıyan Nec
detin ataklarından i&tifade etmek için
di. Fakat oyunun inkipfı beklenen ne
ticenin akıini verdi : 

Bef gol daha 
Necdet zorla rakib müdafaayı yar

mak tetebl>U.leriyle sade kendini yor
du ve Süleyman sürat i8tiyen açık 

rncvkiinde tamamen teairsiz kaldı. Bir 
aralık oyunun beraberlik cöateren in
lıcipf ına rapıen gtine9liler kale önün

P tehUW ~ ,, bbtid 

49 atlet arızalı arcuide koımak üzere ataJyomJan aynlıyorl• 

Jorkjye kır koşusu birinci 1 iklerl. 

Birinci: Kocaeliden Galip 
İkinci: Eakitehirden Behzad 
Türk Spor Kurumu atletizm fede

rasyonunun iki aenedenberi munta
zam bir program altında yaptırmakta 
oldufu, "Türkiye kır kotuıu.. birin
cilikleri,, nin ikincisi dün fdıir stad
yomunda baflamak üzere 6 bin metre 
üzerinde k°'uldu. 

Husuai hiç bir tertibata, sahaya 
ve malzemeye ihtiyaç hissetirmeyen 
ve her ya,taki insanların kentli ö1c:ü
lerine göu yaparak faydalanabilece
ği bu kO§ularm memleketimizde la
yık olduğu ehemiyetle karşılandığı 

görülmektedir. Çünkü koşuya kuru
mun hazırladığı kı' çalışma progra
mını en iyi tatbik eden bölgelerin 49 
atleti ittirlk etmittir. Bu bölgeler: 
Ankara. Amasya. Balıkesir, Bolu. &
ki~hir, latanbul, Kastamonu, Kocae
li, Konya, Muğla ve Ordu'dur. 

Oçer kitililıc takımların haricinde, 
Anlıcara ve lıtanbuldan 2, Konyadan 
1 takımla. bazı atletler ferdi aurette 
kotmutlardır. 

Meaafe 6000 metre idi, bu 6 kilo
metrelik yol; dereden, çayırdan, tar
ladan ve kumlu sahalardan geçiyor
du. MUaaba.kadan evet kısa ve çok gü
zel bir seremoni yaptılar. Atletler 
halkı aclimladılar. Seyirciler onları 
'lilrekli tekilde alkıtladılar. 

Yarıp bqladıktan ıonra atadyo-

arkaallD& sayı çıkarıyorlardı. Nitekim 
on yedinci dakikada Melih üçüncü, 
yirminci dakikada Rasih dördüncü, 
yirmi üçüncü dakikada Salihaddın be
•inci, otuz sekizinci dakikada Melih 
altıncı ve 42 inci dakikada yine melih 
yedinci golleri attılar. 

Maç bu suretle 7 - O gibi ağır bir ne
tiu ile Galataaarayın aleyhine bitmiş 
oldu. 

Oyunun cereyanı Galatasaray için 
bu kadar geniş bir ıayı farkiyle yenil
meyi icabettirecek tekilde değildi. Fa
kat Galatasaray hücum hattınm bece
riksizliğiyle beraber oyun taktiğinden 
mahrum etti.. Gol fırsatlarını çok iyi 
kovalıyan günetlilere bu parlak zaferi 
mukadder kıldı. 

İkinci küme ma~lar1 
İstanbul, 20 (A.A.) - .uug.m Tak

sim stadında ikinci küme lik maçları
na devam edildi. 

İlk maç Galata Gençler ile Beylelbe
yi arasında yapıldı. Galata gençler üs
tün bir oyundan sonra maçı 2 - O bitir
diler. 
İKinci maç ikinci kümenin en ön sa

fın.da bulunan Hilal ile Anadoluhisar 
takımlarını kar,ılaştırıyordu. 

Zevkli bir surette devam eden bu o-
yunun birinci devresi üstün bir oyun 
neticesi 2 - O Hilal lclhine bitti. 

İkinci devrede gayretli bir oyuna 
başlıyan Anadolu.hisarhlar 10 uncu da
kikada penaltıdan bir gol çıkardılar. 

Oyunun bundan aonraki kısmında ta
mamen hikim oynamalarına rağmen 
pnaau ve aynı zamanda Hilalin kuv
vetli müdafaa oyunu i),. karşıla,an 

anadoluhiaarlılar ilk devrede yedikle
ri iki golle sahadan 2 • 1 mağlub çıktı
lar. 

UçüncU ve son maç Ortaköy ile Ka
ıımpqa araaında i.di. Ortaköylüler bu 
maçı bilhaM& ikind devredeki üstün 
oyunları neticesi 2 - 1 kazandılar. 

Fener ıtadmda bugün Karagümrük 
ile altınordulular lıcarıılapcaklardı. 
Fakat karacUmrUJdWer ıelmediğinden 
~ lı-"l - .... .;todildi. 

mun içinde ve pist üzerinde 1,5 tuc 
ko,an atletler at yarıtı ]terine doğru 
ilerlediler. 

Stadyomun hoparlörü, vaziyeti ıık 
sık ihaber veriyordu: 

"-Ankaralı Mustafa önde .. ,, 
"- btanbul Artan öne geçti ... ,, 
Değişik ve arızalı arazide 2400 

metreyi ko,an atletler tekrar atada 
girdiler. Burada ankaralt Mustafa bir 
İstanbullu atletle yanyana idi. Sıra
ıiyle biribirlerini geçiyorlardı. 

Stadyom içinde bir tur daha ya· 
pan atletler maraton kulesi altıındakl 
kapıdan tekrar çıktılar. Bu sefer gel
dikleri yolun aksi istikametinde ya
rıp devam ettiler. 

Koıucufar bu furetle 1200 metre 
pist üzerinde, 4800 metre de arazide 
koşmuş olacaklardı. 

Müaabaka muvalfakiyeıle 
bitiyor: 

Müsabaka bu tartlar altında 20 da · 
kikadan az zaman zarfında birincisi· 
ni verdi . Stadyomu dolduran binler• 
ce seyirci önünde Kocaeliden Galib, 
onun arkasından &kitchirden Beb· 
zad, sonra Ankaradan Muıtafa ve 11-
tanbuldan Hüseyin Pistte göründü
ler ve sırasiyle yarışı bitirdiler. Yal
nız son 50 metrede Mustafa üçüncü
lüğü kaybetti. Hüseyin ıbir hamle ile 
öne geçti. 

Ferdi neticeler 
Birinci: Galib (Kocaeli) 19.20 d .. 

kika, İkinci: Behzad (E&kifehir) 19. 
23 dakika, üçüncü: Hüseyin (İstan
bul) 19.27 dakika, dördüncü: Muata
fa (Ankara) 19.27.5 dakika, beşinch 
İbrahim (İstanbul) 19.28 dakika. 

• 
Takım neticeleri 

Koşu talimatnamesine göre müsa
baka üçer kişilik takımlarla yapılı
yor ve her koşucu yarışı bitirit sıra
sına göre bir sayı alıyordu. Neticede 
takım halinde fU bölgeler ıbirincilik
ten yedinciliğe kadar derece aldılar: 

Birinci, latanbul takımı {İbrahim. 
Hüseyin, Artan) 14 puvan; ikinci, Ee
kişehir takımı (Ali, Behzad, Sırrı) 27 
puvan; üçüncü, Ankara takımı (Mua
tafa, Edib, Şevki) 27 puvan; dördün• 
cü, Konya takımı (İbrahim, Hikmet, 
Mehmed) 38 puvan; beşinci, Bolu ta• 
kımı (Mustafa, Muzaffer, Mustafa) 
48 puvan; altıncı, Ordu takımı (Sa
liın, Hamid, Ya,ar) 55 puvan; yedin
ci, Muğla takımı (Kemal, Ali, Halil) 
68 puvan. 

Bir mukaye3e 
Tabiatin kucağında yapılan ve her 

bakımdan faydalı olan bu kolay spor 
her gün yurdumuzda biraz daha inki
şaf etmektedir. Geçen sene 6 bölge 
birinciliklere iştirak etmişti. Bu sene 
rakam on ikiye çıkmıştır. 1937 yılı 

birinciliklerinden evel 6 bölgede 12 
müsabakada yapılabilmişti. Bu sene 
müsabaka sayısı 170 olmuştur. 1937 
koşularının 103 atletine mukabil de 
1534 genç temiz havada sporunu yap
mı' ve yarışmı,tır. 

Geçen senenin birincisi aynı mesa 
feyi 22 dakika 18 saniye 4/ 5 de almıı
tı. Bu yıl rekor 19.20 dakikadır. 

Bütün bunlar atletizm aahaaında, 

bize istikbal için büyük ümidler ver
mektedir. 

Bilhassa ferdi derecelere ve takım 
tasniflerine bakılırsa düne kadar spor 
da geri olan bölgelerin gösterdikleri 
muvaffakıyetle takdir edilmeğe deier 
bir ..uiyettir. 
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TOPRAK BAYRAMINDA 

Halkevliler Ta§pınar köyünde halka Ulua'un "Bizim köy,, ilciveaini tlağıthlar. Bu ilave li-O .. vliiler 
· tarafından kapı1ılırcasına alındı • 

... 

uı;us 

Cekoslovakya iıin 
İngiltere ne 

vaziyet alabilir! 
(Bı~ı 1 .inci sayfada) 

Popaja hadiseleri 

Nazilerin organı, Popajada ecre· 
yan ettiğini bildirdiği hadiseleri zik
retmelrt'C ve burada Henlayn'ın nüma
yiş yapan komünistlerden birinin fe -
na muamelesile karşıla§tığını kaydet· 
·tikten sonra bu hadisenin bir taraftan 
almanlar diğer taraftan da çekler ve 
komünistler arasında vahim bir arbe -
de vukua getirilebileoek mahiyette ol
duğunu tebarüz ettirmektedir, 

Tahrikçiler durdurulmalı 
Gazete, bundan sonra Çekoslovak

yayı bu hadi&elerle bir an önce meş • 
gul olmıya çağırmakta ve göyle de
mektedir : 

"Südet alınanları sınırdaki komü
nistlerin ve çeklerin tahrikatına ma • 
ruz kalmağı kabul etmezler. Eğer tah
rikatçılar şiddetle bu hareketlerinden 
menedilmezlerae vahim çarpışmalara 
sebebiyet verihniı olur ve bunun me -
suliyeti de ıtüdet almanlarına tahmil 
edilemez." 

lngilMre ı:e Çekoslovakya 
Londra, 20 (A.A.) - Sunday Ti

mes gazetesinde Çekoslovakya mese
lesini te<J.kik eden Skriitator, şöyle 
yaı.ınaktıu:lır: 

"Çekoslovakya ile hiç bir ittifakı· 

\ 
mız yoktur. Bu meIJJleketin mukadde
ratile uzaktan alakadarız. Filhakika 
.Almanya, Çekoslovakyayı harbda mağ' 
f.:ub ederek sonra da Franaayı istila e • 
da-:ek olursa belki yakın müttefikimi
zin yardımı olmadan Almanya ile mu
hare~e etmek mecburiyetinde kalırız. 
Fakat ,Fransa iç.in old~ğu kadar bizim 
için de Çekoslovakyanın müdafaası 

için açıfacak harb, bir müdafaa harıbı 
olacaktır-. Franaa ile İngiltere arasın
daki büy\İlc fark ıudur ki, bunlardan 
birincisi ha:dı' veya haksız olarak men 
faatlerinin berd Avrupada olduğuna 

21. 3- '1938 

\ Bölge kuposıa maçlarında 

Gençler Birliği -A. GücU 
3 -3 berabere kaldılar 

DUn Ankarada millt kUme maçın
dan ve muhtelif spor hareketlerinden 
başka, AnkaragUcU sahasına binlerce 
seyirci toplayan güzel ve heyecanlı 
bir futbol müsabakası yapıldı. Bura
da Ankaranın on bcf senedcnberi en 
temiz spor rekabetini yapan Jleri ku
lUbleriınden, Ankaragü.cü ve Gençler
birli~i b6lge kupası maçını oynadılar. 
Epcydenberi hasretini çektiğimiz tek 
nik, canlı ve her dakika gözlerimizi 
güzel seyrine .kaptırdığımız ibir oyun
dan sonra, 3.3 berabere .kaldılar. 

Bu kar§ılaşmanın bilhassa birinci 
devresi daha iyi oynandı. Eğer, elde 
olmayan bir sebeble, Semih ve .Haaa
nm havadaki çarpışmaları olmasaydı, 
bu güzellik ikinci devrede de devam 
edecekti. Fakat, Hasan ıhafif sakat
landı. Bir müddet oynayamadı. Maça 
girdikten sonra da takımı üzerinde 
her zamanki müessirliğini göstereme
di. 

Hakenı ve takımlar 
Bu maçı, son zamanlarda gördüğü

müz hakemlerin en iyisi olduğunu 
bir daha isbat eden B. Mehmed Ali 
İdare etti, takımlar maç başladığı sı· 
rada şu şekilde sıralanmışlardı: 

Ankara Gücü ı 
Kefer, Enver - Rıza Kartal, Nus

ret - Semih-Abdul, Hamdi - Ali 
Rıza - Fahri - İsmail - lbrahim. 

Gençler Birliği : 

Rahim, Nuri~ Ihsan, Salahaddin 
- Hasan - Ke§fi, Selim - Yusuf -
Ali - Münir - Muatafa , 
Birinci devre 

bukıaı .ka11ısmda iki taraf mUdafaa
aı da\düzgUn oynuyordu. 

Kiçük sahayı ~epçev:re saran ka
laba~. tanıımuı futbolcuların yerin
de ve\cilen paslarmı, şiltlerini ve tu• 
tuı lar}pı bol bol alkışlıyordu. 

İlk _\golü Gençlerbirliği penaltıdan 
kazandı. Fahri iki dakika sonra yer
den ve mı bir şiltle beraberliği te
min etti. Devre bitmeden biraz evel 
İbraıhimi~ ııkı bir §Ütilnü Rahim tut· 
tu. Fakat~ elinden kaçırdr. Haftayım 
1-2 Ankar~cü lehine bitti. 

1 kinci d~ıre 
İkinci <f,evrede Hasan bir m6ddet 

aantrafore geçti. Nuri u.ntrhaI, Yu
suf bek, Ali ıaağiç oynadı. Bu" aırada 
bir iki pas.e.":lşmadan sonra Hasan 
Gençlerbirliği.uin ikinci golünü attı. 

Maç bir mi.itldet, beraber vaziyette 
devam etti. Faki1t Hasanın oyunu ter
ketmesiyle gücıün tazyiki arttı. Bu 
üstünlük sırasırı\(2a Fahri üçüncü gol
le oyuna yeni bir beye.can verdi. 

Artık oyunun \2-3 vaziyette bitece
ği anla~ıhyordu. ıı•kat, bir korner
den sonra Gençler\ İhsanın ayağiylo 
beraberliği kazandilar ve bu vaziyeti 
değiştirmek istemediklerini gösteren 
bir oyun sistemi tak.ib ettiler. Anka
ragücü takımı Gençl't·rbirliği yarı sa
hasına yerlefti. Fakatı netice -değipc-
di. Maç 3-3 beraberlildle bitti. 

İki takımı muvaff'a· kıyetli maçla
rından dolayı tebrik ederiz . 

Bölge kupasmda lulüblerin 
puvan vaziyeti 

Kulüp Maç. Ga. Ber. Ma. At. Ye. P111'.. ------------
Hakemm düdüğünlin çalmastyle 

beraber iki takım birden seri ve atalı: 
bir şekilde karşılıklı akınlar yapma· 
ğa başladılar. Top, futbola hakkiyle 
vakıf oyuncuların ayağında gUzel 
kombinezonlarla kalelere doğru Ade
ta akıyordu. Hücum hatlarının bu 

A. gucü 2 1 1 o 4 3 s 
G. birlii;i 2 1 1 o .s 4 s 
Demir Ç. 2 t o 1 2 2 4 
G. Saray 1 o o 1 1 2 ı 
Güncı 1 o o 1 1 z t 

Dünkü. töreni alaka ile seyreden TQ§pınardaki 
köylü çocuklan 

Ulus' un "Bizim lıöy,, ilave.ini· alaka üe tetkik 
eden bir köylii katlım 

kanidir. Halbµki bizim menfaatlerimiz 
için aynı §ey, söylenemez. Almanya 
ile ıimdid~ merkezi Avrupada çar· 
pışmak mı lazımdır, yoksa bilakis onu 
majino hattmm arkumda mı bekle
mek ic:abeder? Burumı tayin etmek 
Franaya aiddir. 

'Halkevliler ve Zira.at Enıtitüıü talebeleri T aıpınar köyüne yeni bir hayat verecek olan ağaçları . 
omuzlarınJa taşıyorlardı 

• 

Halkevliler dünkü toprak bayramı münaaebetiyle TCl§pınar kö~üne )'Ü1/er1&f..IDC~CJcli 
ve meyveaiz ağaç diktiler • . 

Franıa mağlub olursa ••• 
Franaanın bu husu.ata.ki kar;lrı, bizi 

şu noktadan alikadar eder ı 

Eler Fransa bir hat.i neticesinde 
ma~lQb olacak olursa, onun bu hatası
nı tamir etmek için herhalde bizim 
kendisine yardım etmekliğimiz lazım 
gelecektir.,. 

Skrütator, bundan sonra, İngiltere· 
nin hangi bayati menfaatler uğrunda 
barbı göze alabileceğini saymaktadır. 
Ona göre, Çekoslovakya meselesi, me
sela Akdenizdc milnakalat serbestliği 
gibi ingilizlerin menfaatleri cümle
sinden değildir. Şu halde general 
Franko, İtalyaya tehlikeli menfaatler 
temin ettiği takdirde, fakat ancak o 
zaman yüksek sesle konuşmak icabe· 
decektir . . 

Macaristan ve Çekoslovakya 
Buda?C§te, 20 (A.A.) - Çek iç 

politikasmın inkişafı macar efkarı 
umumiyesini §iddetle alakadar etmek 

! tedir. Yan resmi Peşter Loyd gazete
sinin Prag muhabiri, Çek hükümeti
nin Paris ve Londra hükümetleriyle 
bu hükümetlerin yabancı bir taarruz 
halinde kendisine yapacakları yar -
dım hakkında mutabık kalmadan. Sü
det almanları hakkında kati hiç bir 
karar veremiyeceğini yazıyor. 

Gene yarı resmi organ olan Uj 
Macarııay gazetesi, Südetler meselesi 
hakkındaki alman hattı hareketinin 
macar isteklerinin hallini de kolay
ıa,tıracağr kanaatindedir. 

Gazete diyor ki: 
"Macar istekleri, alman istekleri-

ne bağlı bulundurulmalıdır. Çekoslo
vakya dış ticaretinin yüzde 150 il! 70 i 
Almanya, Lehistan ve Macariatanla· 
dır. Buna binaen, Çekoslovakya, eko
nomik bakımdan, üç kom,usuna bağ
lıdır ve bu üç devlet tarafından aynı 
zamanda yapılac:ak bir boykotaja pek 

ı zor mukavemet edebilir. 

------ - -- t ~-

İstanbul, 20 (A.A.) - İttanbulda 
Avrupa güre' birinciliklerine iftirak 
edecek ttirk milli güreı taknnı.nı tes
bit iç.in .Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Balıkesir gürc~il~rinin dahil oldu
ğu seçme müsabakalarına bu gece de
vam edildi. 

Milıabakaları takib için oldukça 
kalabalık bir seyirci kütlesi Beyoilu 
Halkevi salQTluna toplanmııtı. Tek
nik rw:ticeler gunlardır: 

56 kilo: 
Kemal (tstaobul) ve Mustafa (ta. 

tanbul) arasında'ki kaqnlaşmada Mus
tafa sayı hesabiy~c galib geldi. 

Ah.med (Kul~lu), Hasan Tahsinı 
(İstanbul) u 16 dakikada tu§la yendi. 

Ali (İzmir) ve Mustafa (Ankara) 
arasındaki karşılaşmada Mustafa 2 
dakika SS saniyede galib geldi. 

Ahmed (Ankara) Fuad (Ankara)
yı 20 dakika sonunda i~tifakla yenmif 
addolundu. · · 

61 kilo : 

Hasan Tahsin (tsfunbul) Basriyi 
13 dakika 50 saniyede tuşla yendi. 

Ahmed (Balıkesir). Ahmed (An
kara) karşılaşmasında, Ankaralı Ah
med 24 .saniyede tuşla galib geldi. \ 

Fuad (Ankara) da Mahmud (An
kara) y1 4 dakika 35 saniyede tuşla, 
yendi. 

Basri (İstanbul) ve lz2et (İstan
bul) karşılaşmasında. Basri gelmedi
ğinden Yahya hükmen gal~ addolun. 
du. 

66 kilo: 
Bekir (İzmir) ve fızet (ltstanbut) 

karşılaşmasında, Bekir dün akşamki 
maçta sakatlaodığı için, tzızet hük-
men galib ilan olundu. ' 

Yahya (İstanbul), Yusuf Arslan 
(İstanbul) u sayı hesabiy?e yendi. 

Gene Yahya (İstanbul), 1ızıct (Is~ 
tanbul) u 20 daki'kada lıükmen~ycndi. 

'Ağır sikleı ı 

Sıra Çoban Mehmed '{tstart>ut): 
ile Salih (İstanbul) arasındaki karf11t 
!aşmaya gelmiıtL Halk Çobanm nasıl 
güreşeceğini merak ediyordu. Fakat 
çok geçmeden Çoban sayı hesabiyle 
rakiblnl yendi. 

Seçmelere yarın aqam devam edf.. 
lecektir, 

Polonya - Litvönya 
görüsmeleri 

yakında baıhyo, 

Polonya mahfilleri 
neticeden memnun 

(Bqı 1 .inci sayfada) 

ruluncaya kadar Litvanya sınırında 

Zaviascy'de ve Kaunu - Vilno ıimen -
diler battı liatünde 60.000 kişilik bir 
Polonya aakeri kuvveti bulundurul
maktadır, 

BundJn baJka ımır civarındaki ha
va meydanlarında bulundurulan 100 
kadar tayyare her gün keşif uçuıları 
yapmaktadular. 

Gazeteler "bUyük diplomatik mu
vaffakiyct" den dolayı miittefi.kaıı 

memnuniyetin! izhar etmektedir. 
Bek. beyanatta bulunarak münase • 

betlerin normal bir tekle konulmaaı 

husuıunda ilk adımın atılmı§ olduğu -
nu ve iki memleketin nefine olarak 
atkı vıc doğru münasebetler tesisine 
matuf ikinci adımın da atılması ic;ab 
ettiğini söylemiştir. 

lltvanya ültimatom.u ne gibi 
§lll'ılar altın'da kabul etti 

K.aunas. 20 (A.A.) - Royter ajaner 
7 2 kilo : bildiriyor: Dıı iıler bakanlığının aa-

Ahmed (Balıkesir) Mustafa (An- llhiyetli memuru bugün yaptığı beya
kara) yı 14 dakika 35 saniyede tıışla natıta, Litvanyaya doat devletler tara

Faik (İstanbul) da Ahmec (Balı- fmdan leh ültimatomunu kabul için 
kesir) i 5 dakika 1ı6 sani:ır~ tllf'Ia tavsiyede bulunulduğunu, bu fedakir 
yendi. lığın yabancı memleketlerde takdirle 

Faik (İatanbul) da.. Envu (:bmir) e kargılandığını ve komünistlerden nu-
hUkmen galib geldi. yonalistlere kaw bütün milletin 

k ·ı müttehid olduğunu Viyanaya karşı o-
79 ı. O : • • , lan hareketi istikbalde başka şekilde 
lamaıl (lzmır) le H~sıb (fs~~~I~ ifade edecetini söylemiştir. 

karşıla~kla:.dı. Hasılı i':1r:1cdigın-' Alınan malOmata göre Litvanya hil 
den, lsmaıl hukmen galib ilin olun- kümeti milletler cemiyeti~ ve büyük 

du. 1 evletle-re müracaat ederek Lehistan 
87 kilo : ile diplomatik mün&acbetlerin iadcai • 

Şevki (İıtanbul) :ifR karplqız aiin Viyanadan hukukan vaz geçmek 
Muatafa (İltanbul), rakDni, l düi- 1mn11uu WllDlllun dmedijini Pildi-
8 ~ ...,,. ... ~ .... . 
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1 van Kamillo yem otaşın1iığ1 mahal
lede herkesin alakaıııru :ııyandırm~. 
Aleyhinde dedi koauya ilk ba§lap.n. 
yüzbaşı Malbaski'nin du1 'karıs1 oldu. 

Uzun yıllardanberi ayni mahallede 
oturan Dömetere anlatıyor:ôu: 

- Çok bayağı bir adam. '!Evine genç 
kadınlar getirtiyor. ıKapısmôan giren 
çıkan belli değil- Bir -takım 1ü_.Phdi 
kadınlar: Modeller! 

Dömeter yumnıktarmı -ibra.le JiÖ.Y
lendi. 

- Gör:ilmemit '§eY .. 'l:am da bu mıa
halleye taşındı. Şehrin e.n temiz v_e ki
bar ailelelerinin ı0turduğu mahalleye. 
Kendine layık b ka ir yer bulamadı 
sanki ...• 

Her şeye karışan, pek pbu"'k ..Uniı'le
nen ve kocası tarafın&ın i1S :§ene evd 
terkedilen Mad Mihal -da COftıl. i
van Kamillo hakkında ğı:ma geleni 
söylüyordu: 

- lşittigime göre: ımiitemadiyen ~ -
çiyormuş. Evine her akpm bir ıaurıü 

serseriyi toplayıp cğleoçek.r _yapıyor
muş. Zaten böyle adatnlar:dan ih~ te.}' 
ilmid edilir. 

İhtiyar kız Gizella -.uısdik e.tti! 
- Hakkınız varfıBcn bu tib,adauıla-

rı bilirim. Çok a~ak ı01ıar.Jad 

Thtl_y.;;ı:r 1ku: 'Giı:e ~ • ... ı:u ya-..
0 

. .. ~an 
~ısradL Saat on "l:iy.i ,g~şti. Kom§-U 
evin ;kapuı şiôiletli kapanmıştı. Her 
:ııaıae Xamillo :ile Marta ıcvlerine gel
mlf olacaklardı. 

ıKamillo Jbir sakal gibi haykırıyor
aıı. 

- Şimdi gebcr.teceğim ııseni 1 
Marta°'1ın kesik ~kesik ;gelen ,Çtğltk-

1arı ·JitTiiyoTilu. 
- W:ahşi adam'L. Bana okunma

Jstcmiyorum artik seni... Bırak ı:icle-
a:ğim_ 

Burada kalacaksın! .... 
Boğuk bir çığ ik, ayak ,g:irültiı,eri, 

derinckn gelen bir inilti, ısonra miit• 
lıit hir 11iikün... 

V:ömeter ;pijamasiyle bahçeye fu'la
dı. Deaiır pamıa1t1ığa y.aslanarak ain
lwyor.du. 1şi ttiği seslerden ibenzi sa
.1'arm.Jf ıvücudu bw: ıgibi lk.esilmişti. 

M.adam Mihal. penceresini ;açmış 
ııeodişc içinae Jaıla'k kt.bartıyorou. 

~omıu ev<ıen in silah sesi geldi. 
~ıitr.cl!i e tırnaklar.mı avu51arına 

-bata.dt, .sonra .nef:rctle aöylendi: 
- !l\lsak~ 'Nihayet zan1lı !kadım 

vurdu.... 

fl=•JPl•Z•IWii 
:fiöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczanesi lP.uar 
Pazartesi 
Salı 
Çaroamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 
: Eğe ve Çankaya Eaaneleri 
: Sebat ve Yeniıchir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 

HALK ve YENi 
Sinemalarda matineler 

1Jer,gün 
14.~S 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pu:ar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasmda bergiln halk 
matineleri: 12.15 

Filın değişme günleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
N amaraları 

Yangın ihbarı: (15.21). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlcrara
sı: (2341-2312). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurlucu: (1846). - Mesajcri 
Şehir Anbarı: {3.tOS). - Ta k s i Te· 
lef on numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaş1: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1Z91 ). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
t 1 k 
sefer 

Ulus M. dan .K.dcn:'ye 6.45 
K. dere<len Ulus '.M. na 7.15 

Ulus M. dan Çanlca_y.a'ya 7.25 
~·dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. (lan Dı'1cmcn' e 7.30 
Dikmen'den Ulus il. na 8.00 

Ulus iM. dan IKeçiörcn'e 
Keciörc:ı:ı·dcn Ulns :M. na 

Ulus ilM.. dan Etlik'e 
Etlıletcıı Ulus M. na 

1Ulus lt4. datı Cebeci'ye 
CCbeci'dcnUlus M. :na 

Cebc.cı~den As. fabl. ra 
As. abl. tlan Cdn:ci'ye 

6..30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.()0 

7.00 -.-
1'eniid;\r'dcn Ulus M. na 7.00 
.S. pa.zarı 'ııda:n Akkopriı'ye 6.45 
Akkö,ıırüden S. pazar:ı'na 8.00 

Akp.m 
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.()0 

-.-
17.00 

23.00 
7.30 
9.45 

§ ıO • .Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dalanda bir sefer olup tren za. 
i11U1111an seferler daha sıktır. 

Anşlustan sonra Fransa 
ve Almanyanın vaziyetleri 
Anşluş yapılmııı:tır, hadiseler biri· 

birini kovalamakta, iştihalar bilen
mekte, tesanüdler kuvvetlenmekte· 
dir. Bir zamandanberi Fransanın Al
manyayla doğrudan doğruya müzake
reye girişmesi hususunda israr etmiş 
olan bazı fransızlar şimdi ne diyecek
lerdir? 

Bunun sırası olduğu fikrindemidir
ler? Mayıı Ksmpf'ın, ihtarları ihmal 
edilebilecek bir nazariye kitabı oldu
ğu kanaatindemidirler? Artık Alman
yanın başka tahrıklerde bulunmayar~k 
yeni tctnıni temsile çalışacagı ve cıa

ua uzlaşıcı bir tavır a1acagını mı sanı
yor !ar? 

Halbuki Almanyanın tale-bleri liste
si malumdur - Heyhat!· Ve emin olıı· 
lım ki, sulh dostıarınm vaziyetleri 
durmadan zayıflarken Almanya bu ta
leblerini git gide daha kuvvetle ileri 
sürmektedir. 

.Fransız - alman müzakerelerine bu 
zaaf vaziyt:tinde mi başlamak muva
iıknr? Fransız emniyetınden ve hay
siyetınden• ıedakfirlık etmeden bu ya
kınlaşma ımtrunı şu dakıkacıa h~ura 

gcıeımır mi? 
Hi:tım tarafımızdan bu yolda d~rüst 

gayretler sarfedilmış oldugunu unut
mayalım. Ister .B. Laval, b. Blum, B. 
Daladiye veya B. Şotan veya B. Flan
den tarafından yapılmış olsun, bu te
şebbusler ya rcdle veya israrlı bir sÜ· 
~tıa l:arşuaşmıştır • 

bil Almanya için kaybedilecek bir teY 
yoktur. 

Fakat bundan sonra müsbet şeyler

den konuşmak İcab edecektir. 
Bazan "evela ekonomik" deniyor. 

Nasıl bir ekonomik anlaşma tasavvur 
etmeli? Fransız hilkümetleri Van Ze· 
land planı lehindcdirler. Hitlerse yal
nız otarşinin devamını değil fakat 
kuvvetlenmceini arzu ettiğini sakla
mıyor. 

Fransa, milli menfaatlerinin ve Avru
pa kollektif menfaatlerinin bir ekono
mik işbırli;:inde olduğu düşünce.sinde· 
dir, Hitlcr l<ayitag nutkunda Almanya
nın menfaati kendi kendine yetmek, 
kendi içine kıvrılmak ve otarşisini 
kuvvetıendirerck kabilse mutlak hale 
getirmek olduğunu söylemiştir. Şu 
halde ekonomik anlaşma imkanı yok
tur. 

Bir de politik sahaya geçelim. Bu .. 
rada da ayni zıddiyetleri keşfedece
ğiz. 

Denilecek ki: "Almanya Fransadan 
hiç lıir toprak talebinde bulunnuyor !" 
Ve Bitlerin Musoliniye gönderdiği 
son mektub delil diye gosterilecek. 
Fakat bu takdirde pazarlık ya Alman
ya iş görmeye devam ederken fransız 
kamoyunu uyutmak maksadiyle geniş 
bir oyundan ibaret olacak, yilhud da 
tam bir açık konuşma ile yapılacaktır. 
Birine işıkta, Anşlustan sonra bile Av
rupada çıkabilecek arazi ihtilafların

dan bahsedilmiyecek ve fransız·alman 
anlaşması Streza'nın akibetine uğra
yacaktır. Burada da, herkes, Habeşis

. 
Yazan: Jali:Kayzcr Radikal 

parti i icra komitesi 
reis -vekili 

Avrupa problemi değil, somurge 
problemi ortaya konulunca da. Frarı
sanın, terketmeye amade oluuğu sö
mürgeler hangileridir? Bizzat B. 
Flanden de sömürge imparatorluğu
muzun tamamiyetini muhafaza lüzu
mundan bahsediyor. Şu halde müzake
re esası ne olacaktır? Alman yaya To
go'yu veya Kamerun'u iade etmekten 
bahsedenlerin önüne bir atlas getiril
meli ve Roma - Berliri mihverinin. bu 
takdirde, Çad gölü vasıtasiyle Afrika· 
daki topraklarımızı ikiye ayırmakta 

gecikmiyecekleri gösterilmelidir. Bu
na hiç bir fransız razı olamaz. 

Geriye, felaketli ve tahrib edici bir 
silahlanma yarışının önüne geçmeye 
matuf bir anlaşma kalıyor. Bu yolda 
her hangi bir tahdid gerginliği gevşet
mek hususunda çok müessir bir rol oy
nayabilir. Fakat bir tahdidin veya a
zaltmanın şartı enternasyonal kont
rold!ir. Nasyonal sosyalist doktrini, 
enternasyonal bir kontrol fikrini red 
etmektedir. Milli kontrola gelince, 
Mareşal Göring'in son if~tı Alman
yada tatbilf edilecek böyle bir sisteme 
ne dereceye kadar emniyet caiz olaca
ğını isbata hacet bırakmamaktadır. 
Alman kuvvetlerinin Avusturyaya 
karşı ne baş döndürücü lbir süratle &e• 

ferber edilmiş olduğunu hatırlayalım. 
Şu halde müzakere tarafdarları bize 

ne teklif ediyorlar? 

1 

~IMZ 
KCL\HflfR 

b ' 
Mösyö Dömetu .onlan ıte$1(ın ~tme· 
~ çalıştı: 

Bahçede Dömetcıin yanında duran. 
y:iizDatı M~ki'ıinin dul kansı :ken
dini kaybetti ve baygın 'bir halde 7erc 
yuvarlandL 

§ U. 'Meyı!anı ile Yenişehir, Balranlıklar, 
Cebeci. Samanpazarı arasında. saat 8 

den 1D :re :kadar vasati her bq dakika
.da; -saat 20 den 21 c kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 c ve ıı den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam cfcrlcr vardır. 

Çunku Almanya büyük tasavvurunu 
tanökkuk ettirmek i§ine girişmıştir, 

ve hasımlarına istedigı hal şeklini dik
te ettireceğinden emin olmadıkça mü
zakerelere eirifD1ek istemiyor. Berh
tesgaden konuşmasının ve bunun neti
celerinden bir anlaşmanın Almanya
nm indinde ne kadar kıymeti olduğu
nu pek iyi gördük. 

tan meselesinin mevcud olduğunu bil
diği halde, kimse bundan bahsetıme
mişti. İkinci ~ıkta, - ki bu Franaaya 
layik tek mUzakere şeklidir - müza
kerecilerimiz Almanyadan, firki ve 
orta Avrupa hususundaki niyetleri 
hakkında sarih cevablar isteyecekler
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- Siz hiç merak nmey:i.olı. ;Ben o
u adım, admı takib edec:e,iim. Ahlak
ızlı ğını tevt;ik cıtti.,ğim gün poli_ac ha
er vereceğim. 'Göriir.o,, güntinli. 
tGizella dudağuıı lbiiktü. 
- Takib :mi edej:eb'"ı.niı:? Biı: altı 

laftadanberj bunu yapıy,onıı. .... 
İvan Kamillo, 'hakkında yapi1an de

di kodulardan habersiz, kendi alemin
de ya~yordu. Heykeltraştı. Bu mahal
Jey.e taşınnwn. saJı:in .bir kafa ile çalıf
~k arzuiwıdan ileri gelmiı;tj. Çünkü; 
BudaJıın pibaye~ine hı.ılıman bu villa 
mahallesi, Peştenin eğlencelerinden, 
,kalüb ve barlar.mdan çok ııızakta idi. 
Hakikaten bura~ taşmdı~mdan beri 
~JŞPJa tar.z.ında büyük bir fark oldu
ğunu göriiyordu. 

Ancak,, .Peştenio gece alemlerine a
lışmış bir adam için burası biraz fazla 
.ı;akindi. 13azı ak~lar çok canı sıkılı
yor ve kendini adeta öksüz, kimsesiz 
ıanıyordu. Gene bir :ak~ işini pay
dos ıetm,jş ve yeni yaptığı heykeline 
ms:>öelHk yapan .M.arta'dan akşamken
disiyle birlikte kalmasını rica etmi§ti. 
Kız cvclA bu teklifi kabul ıetrock işte
medl. Biraz nazlandı, fakat nihayet 
kaldı. 

Marta, §CD ruh1u bir kızdı. Onun bu
lunduğu her hangi bir toplantıda, kim
senin somurtup oturmasına imkan 
yoktu. Ağır ba~lı, gün ,görmüş insan • 
ları bUc yarım saat sürmez baştan çı
karırdı . .l5iyorlar, eğleniyorlar ve gü
rUltU\erinden komşularının 'kuşkuıa
nacalrlarmı hatırlarına bBe getirmi
yorlardı. 

D~ ae yapacağını ptumıt 

dumıadan facia... Facia ... Diye môyle
niyordu. 

••* 
Ortalıkta tii.Ylcr ürpertici'bir sük\ın 

var. Her ~y <SUsmuş. Sanki; yer yii
zün<ie canlı bir ~k :mahluk kalmamIJ 
gibi- Hayır, ıdinleyin-

Gecenin sessizliğinde, istirab çe1ccn, 
nadim olan bir erkeğin hı_çkırıkları 

yükseliyor!... 
Şimdi ayılmı_J ve yaptığı cinayetin 

dehşetini anlamış olacak!.-
Geni ş pencereye gölgesi aksediyor .. 

Dolaşıyor •.. Şimdi yere eğiliyor ve bir 
şeyler ;bsıldıyor-- Yalvarryor, fakat 
cevab alamıyor ... Sonra içini çekiyor 
ve dotruluyor._ Henüz •allanarak yü
rüyor ... Durmadan gidip geHy.or, bir 
şeyler yapıyor ... 

On dakika... Yirmi dakika ... Geli· 
yor ... Bahçeye çıktı ... Ağ.r bir yük al
tında iki büklüm ,gidiyor •.. Omuzunda 
bir çuval var... Bahçenin kuytu bir 
köşesine doğru ilerliyor... Omuzun
daki çuvalı yere atıyor ... Sarsak adım-

larla evine dönüyor. biraz sonra elin
de bir kazma ile bahçeye ~ıkıyo,r _ 

Derin bir sukur-. Bir .mezar .kuı
yor ... Çuvalı çukurun içine yerleşti
rirken ağlıy.or t.. 

- Marta - Diye inliyor '\IC topra
ğı üzerine örtüyor ••. 

§ Akşamlan Uhla !Meydanından aut Z3 
deki SQll -ferlcrle bunların Ulua Mey
danına dönqleri sinemaların dağdı~ 
saatlerine tibidirlcr. 

Posta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mdrtıib kabul eder. 
TQJıhütlu 18 c !kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akşam 19,15 ve 19,45 
de (salı, per§embe, cu
martesi Toros sürat.) 

Saımrun hattına : Hergün 9,S5 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üo:-:dndedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'yc .rayotobüs ., 16.05 

GONDELIK 

Hic.ri - 1357 
Muharrem: 18 

s. u. 
Güneş: ı6 Ol 

Rumi - 1354 
Mart: 8 

s. lJ. 
Akıam: ıs 21 

hoş olarak uyuduğunu ilave ediyor. 

*** 

Aşikardır i Hitler müzakere için 
müzakere istemiyor. Ona neticeler la
.zandır. Mayn Kamp!, kendi nutukları 
ve muavinlerinin beyanatları ve bun
lardan ziyade harcketleıri hırslarını 

ortaya koymuş ve teyid etmiştir. 
Bir anlaşma zemini mevcud mudur? 

Münakaşa esasları var mıdır? 
Müstakbel franaı.z müzakerecisinin, 

mutlaka bir neticeye varmak azmiyle, 
Fransayı milletler cemiyetine ve kol
lektif emniyete bağlayan son bağları 
da feda ettiğini farzedelim, garb dev· 
Jetleri arasında veya hatta iki taraflı 
bir anla~ esasını kabul ettiğini far
zedelim, bu anlaşma, neye istinad ede
cektir. 

Tavizler yolunda daha ileri gidelim. 
Hususi tipten bir "kültürel uzlaşma" 
yapıldığını da farzedelim. Çünldi böy· 
le bir anlaşma Fransayı çok dütkün ol
duğu bazı hUriyetlerden mahrum ede
rek fikir h:irriycti sahasında totaliter 

1 devletlere benzetecektir, buna muka· 

Dömeter perişan bir halde adeta sa
yıklıyordu: 

Polis otomobillerinin kulakları tır- - Ne kadar da beyaz, zavallı kadın .. 
malaran kornaları bütün mah.aHeyi a· Taharri şefi köpürmüştü. Sert bir Ji. 
:raklandırıyor. Taharri memurları v~ sanla bağırdı: 
polis amirleri otomobillerden iniyor- _ Hay Allah kahretsin.. Bu bir 
lar. V c tahkiata başlıyorlar. Taharri mermer heykelden başka bir şey değil f 
meurlarmda biri şabidlerin ifadeleri- Dömeter hala söyleniyordu; 
ni alıyor bir diğeri katilin başı ucun- - Zavallı, tam kalbinin üstiinde iki 
da bekliyor, bir Ü!rÜncüsü de yerdeki delik var. 

Dömeter sokağa fırlıyor ... Ayağın- kan lekelerini muayene ediyor. Yavaş 
"kl · b" "t ı ·· ·b· 1 Taharri şefi kan çanağına dönmüı:ı. da tcrh en ır mı ra yoz gı ı ses er yavaş ortalık ağannağa başlıyor. 'Bir -:s 

d eözleriyle Dömetere baktı: çıkar,ı:yor ... iKarpn an gördüğü bir po- kaç memur taharri şefinin yanında 
k d• · d - Defol lıuradan ! Sersem herif .. lisin kucağına en ını ar atarak an· bahçeye çıkıyorlar. Bir kaç saat evel 

l Marta s:ıbahleyin geri döndü. Piş-
atıyor... kazılan mezarın başına gidiyorlar. 1 f . 

- Katil 1.... Metresini öldürdü.. Taharri .,.e.fi homurdanıyor: man o muş, a dlleyen gözlerle, artık 
" tamaiyle ayılmt§ olan lvan Kamillo-

Sonra b~hçeye gömdü... - Pek basit bir iş. Ayılmadı mı ya bakıyordu. 

dir. Almanya, Çekoslovakyaya ve al
man azlıklarmın bulunduğu her yere 
ve Polonya koridoruna kar§! alakasız 
kalaınıyacağını söylerse ya "hayır" de
meye yahud da onu harekette serbest 
bırakmaya mecbur kalacağız. Birinci 1 
~ekil müzakerelerin akim kalması, i- 8 
kincisi jse, süratle bir alman orta Av- ' 
rupaaının vücude gelmesi ve milnferid 
Fransanm &onradan eıilmesi demek o
lacaktır. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit ıekli 

Bisiklet yar11lannın ikinci haftası 

Kocaeliden Orhan 
aıW.ı.arahlan g ti 

lvan .Kamillo aşıktı. G6zü dünyııyı 
~örmüyordu. Yeni yaptıiı Venüs hey
.keline modellik eden Marta'yı sevi
yordu. Artık bitmek ilıere olan hey
kelin karşısına ge~er ve hiç olmazsa 
günde yirmi defa; 

Polis koşuyor. Evin önüne geldik- daha o herif? - Kamillo 1 Senden ayrılmıyaca-
leri zaman kapıda Madam Mihal, ihti- Bir memur cevab veriyor; ğrm ... Geri döndüm .... Bir daha Pol'ün 
yar kız Gizella ve yüz başı Malbaski' • - Biraz kendine gelir gibi oldu. yüzüne bakmıyacağım._ 

Stadyom önünde bu gel:ilde baglayan b:siklet ko§u•u sonunca 
katlar aynı toplul:ığu muhafaza etti. 

nin dul karısı ile karşılaşıyor. Marta dediği kadına iki el ateş ettiğini - Ben de bundan sonra ağzıma iç- Seri bisiklet yarıtlarınm ikincisi 6. - Kamiran (Galatasaray) 
- Jiayatımda yaptığım eserin en 

güzeli iş(e budur. - Derdi. ..... 
Yüzbaşı Malboski'nin dul karısı 

komşularını başına toplamış anlatıyor

Hep bir ağızdan haykırıyorlar: ve sonra çuvala koyarak bahçeye göm- ki koymıyacağrm. _ Diye heykeltraş dün. aaat tam ıo da fehir stadyomu 
- CinayetJ ... Gözlerimizle gördük.. düğünü itiraf ediyor. da aöz veriyordu. Kederli gözlerini kapısı önilnden baflıyanık 25 kilomet-
Polia hayretle soruyor : Taharri şefinin canı sıkılmış, mırıl- yerde çamur içide yatan Venüs hey- re mesafede yapılmıştır. 
- Gece bu saatte sizler uyumaz mı- danıyordu: keline çevirdi. - Beni bırakıp gitti- Baştan nihayete kadar tam bir in-

• Bu koşudan sonra koşuculann pu
van vaziyetleri aşağıda yazılı şekli al

mı~tır: 

du. 
- !~ittiniz mi? ... Dün akşam kavga sınu:? - Böyle düpedüz cinayetlerden de ğin zaman irademi kaybetim. Zavallı tizam içinde cereyan eden koşuya, 

ettiler. O adi kadın başka bir erkeğe Sokak kapısını ağzına kadar açık hiç hoşlanmam.. heykelin tam kalbine iki el ateş ettim. muhtelif kulUblerden 18 bisikletçi iş- Eyub Yılmaz (Ankaragücü 

l·ıtif"t etmı"ıt heykellraş olacak 0 alı-.ak buluyor, hemen içeri giriyor ve doğ- Korkudan ve heyecandan dişleri bi- Çuvalm içine koyarak bah,.eye göm- Nuri Kuş {Ankaragücü) 
_.. T .,. ·b· · n· 1 k · · "' tirak etmiştir. Bunlardan maada Ko-

herı"f de bag~ ırıyor, tehdı.dler savuru- ru ışık yanan atölyeye dalıyor. rı ırıne çarpan ometer an atma ıstı- düm. Seni kaybettikten sonra merme- • Erdoğan ( ,, ) 
caeli'lı Orhan'ın da bu ko~uya tasnif 

Yordu... İvan Kamillo divanın üstüne uzan- yor: re işlenmiş Martayı her dakika gözü- Yakub (Demirçankaya) 
Y U ·· • ı. • • d ··1 d Bogwlıcıtular ·· - h harici olarak iştiraki, ko§unun husu-Dömcter kaşlarını çattı: mış. üz gozı.i ~an ıçın e, ato ye e - :t ... mun onünde görmeğe ta ammül ede- Kamiran (Ankaragücü) 

h ı ll 1 d k S b. d ı , s ı siyetini bir kat daha arttırmış oldu. - Evet ben de icıittim. Seni bir kö- er !CY a t st 0 mut ve yer e oca- - ana ır şey aor u ar nu. us •· mezdim. Halit (Galataaarny) 
:t • "k" H d" M · · • Yarışın tekni~ neticeleri sunlar-pck glib geberteceğim ı.. Diye bağırı- man bir tabanca, muayene edıyor, ı t ay ı mezan açınız:. arta, sevgılısınin bereli yüzünü 7 Alaattin (Ankaragücü) 

yordu. kurşun eksik.- Çukur açıldı. Çuvalı kaldırmak üze- okşadr. 1 dır: Mehmet (Güneş) 
İhtiyar kız Gizella merakla sordu: Polis divana yakla~ıyor ve Kamillo- re eğilen taharri seslendi: - Bana artık darılmıyorsun değil ı. - Orhan Suda, 46 d. 15 •· Hasan (Demirçankaya) 
- Sahi, öyle mi diyordu? yu sarsıyor: - Çok ağır kaldıramıyorum .. Biraz mi? 2· - Eyub yılmaz (AnkaragücU) Muzaffer (MuhafızgücU) 
Madam Mihal ternşıa atıldı. - Hey! Kalk bakalım. yardım ediniz. Bunları söylerken Pol'u düşilnüyor- lastik far kiyle Süleyman ( ,. ) 
_ }3en de duydum ı Pencerem tesa- Kamillo g6zlerini açıyor ve bakı- Bir memur yardıma koştu. Hakika- du. 3. - Erdoğan (AnkaragUcü) teker- Osman (Güneş) 

düfcn açıktı. o herif her türlü fenalı- yor. Sonra küfür ediyor: ten epiyçe ağırdı. Çuvalı çıkardılar ve lvan Kamillo da verdiği sözü unut- lek farkiyle Yusuf (Muhafızgücü) 
lı yapar. Gözlerinden belli onun za. - Cehennemin dibine git 1. taharri şefinin önüne uı:attılar. Şefi ı muştu. 4. - Nuri kuş (Ankaragilcli) bir Macit ( ., ) 
• 'oQ • • ..- Polja, ~f~ Jıidi•y! en ak,!P .. e1!1!L~z~n.!~~a~ üıt ~mını bı- - Haydi a,kımmn ve sevgili kom- boy farkla Tahıin ( " ) 

.. .:ı.:ı.93811;ıınur1ır.-., ha sıcak ve faiğine vınCJeleri Jh.dİ:İdır. ~ • l •ında yapılacaktır: 1 .._,. .... -· •• -.-.-.--. r ..... -....... '•;,__••icc•lı•"m . ... • Iİ'Ç>•i•y•nr•d•u••'°•··--•Halııll•it•(Gıııliııal•a•ıuaı-••''•)İiiıiıııiiııiıiiiiııılliıİMiluaijtafiila~(--~-~)~.6, 
• da blltıaJımu asık artnımwlet 1764 ,kuru AAUra :v.e a - Kurumuı a&ıa.ı;ı ahcmı:.,, !ıra- ... 
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Kısmet artık bir türk 
kelimesi değildir 

Bir Amerikan muharririnin 

Türkiyede yaptığı tetkikler 
Bir Amerikan muharriri "bal

kan ıleraır" gazetesinae yazdığı 
bır matlalede diyor ki: 

"Ceyn altı yaşu1ua idi ve Amerika
nın Midi! Vest kısmında bir ilk 
mcktebın birincı sınıtına kaydolun
muştu. Çocuğün üç sene müdaetlc ya
bar>cı memleketlerde dolaştıgmı ö1;re
ııen ögrctmcni sordu: 

- Türkiyede de bulundun mu? Bi
raz bize orasını anlat. l.Jraaaki ınsan
lar neye ben.erler? 

l\.Uçuıt kız CC\o db verdi: 
- ı · rokı, i:.ıız~rıı gıoı ınsunlar Mis 1 
Öğretmen ısrar ettı: 
- 'J.'ıbkı bı.zıııı gi.Lll mi ... 
Ceyn dedi ki: 

- Evet tıbkı .... 
Böylece çocuk oğretmenine bir ders 

vermı~ti. l<akat ben, bu meKtebı zıya
rct ettiğim zaman, benucn tte ou so:&
lerin cı ... bru OllltJ uuna<.ubuu ısvı.uıu.ı.a 
lüzum auymuşıardı. 

*** 
Amerikan politika ve sosyaloji aka

demisi benı, fi.Cmaliı:nı re ~mi hak
kında bir tetkik yapmağa ~cmur et
tiği zaman ziyadesıyle sevinctım. Bu
rada ne hazırladığım raporumu, ne de 
ona dair mü taleaıarımı yazacak de· 
ğilim. Yapacagım ~ey, bır ıkı ane"oot 
anlatmaktır: 

1931 - 1934 senelerinde öğretmen
lik ettiğim İzmire donüşümün İlk 
haftasında idi. 

Bir seyahat arkadaşı ile konuşur
ken söz o civarôa bulunan bir Holş
tayn boğasına intikal etti. Ben: 

- Şimdi, dedım, onun bır çok bu
::ağıları olmuştur. 

Muhataoım, .Kı..:uerli kederli cevab 
verdi: 

- Ah ne yazık ki bu boğa öldü. 
Ben bunun üzerine : 
- Eh kısmet 1 Dedim. 
Karşımdaki hemen ıözfunü kesti: 
- Hayır, dedi, siz ne zamandanberi 

:ı'ürkiycnin dışındasınız? İki sene 
ıni? İki sene önce biz bir felaket o
lunca kabahati kader~, kısmete bulur
duk; fakat şimdi, artık, kendimize bu
luyoruz. Bu boğanın ölümüne sebeb, 
ona bakan baytarların bilgilerinin ek
aik oluşudur. Bu bilgi eksikliği lazım 
geldiği derecede çalışnıamalarından 
ileri gelmiştir. 

- Kısmet t Bu köhneleşmiş bir ke
limedir; biz şimdi her şey için: 

- Çalışırız 1 Diyoruz. 
'Gerçekten, tetkik için nereleri ge

%ip dolaştımsa her yerde yeni doğan 
bir milletin yeni doğan vatandaşını 

ı----...._ ................ ,_ .............. i 
D~t~~~ı~ k~~!~l~::.~~arı 1 
Bir defa için 30 kurq • 
İki defa için 50 kuruıt 1 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır, 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neıredilecek bir illin için 140 kuruş i 
ahnacakur. 
Bir kolaylık olmak üzere, her ıatır. 
kelime aralarındaki bo~luklar müıteı- j 
na 30 harf itibar edilmistir. Bir küçtik i 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört ıaurdan fazla her satır için ay- f 
nca 10 kurus alınır. 

ı------.................. ... 
Satılık: 

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

Acele ıatılık evler - Yenişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M. 
evler satılıktır. Ti. 1538 1547 

Satılık apartıman - Yenişehirin 
tam merkezinde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanı 4 Ti. 2181 

1552 

Satılık arsalar - Karanfil sokak Se
lanik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımanı 

Ti. 2181 1553 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik Dikmen ve başka yerlerde ü
zümlU bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımanı Ti. 2181 ıs 54 

Satılık arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısı 485 M, Sıhiye Ve· 

.. 'lll.,tnd'1 4on .,,.. •"'ii!lar Trl~ 
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daıma fazla çalışmak azminde gör
düm. Böylec~ ecdadın ~rada bıraktığı 
mesafeyı telafı etmek ıstiyorlardı. 

Bunu.an bir kaç sene önce resmi' 
kaynaklardan bile Türkiye hakkında 
esaslı bır malumat almak mümkün de
ğildi; verıJen malUmatın doğru olma· 
masmdan korkulurdu. Bugün ise iş, 
tamamiyle aksinedir. 
Şimdı matbuat bürosunda her han

gi bir malumat isteyene eldeki bütün 
vasıtalarla her şeyin teminine uğra· 
şılmaktadır. 

Poıitıka, kültür, finans ve endüstri 
sahasında ç.ııı~anlar da böyledir. An
latacağım bır başka anekdot, bu yeni 
ruhun memlekette ne dereceye kadar 
yayılmış olduğunu gösterir : 

içinde bulunduğumuz kompa•ti
manda ufak tefek ticaret adamları 
vardı. Bunlarla öteden beriden konuş· 
tul< ve hepsı benim 'i"ürkiyede bir 
tetkik seyahati yapmak üzere dolaştı
,;ıını anıadııar. 

Öğle vaktı gelince• bunlar yemek 
sepetlerini açtılar ve bir anadolulu cö
merdliği ve mısafir severliği ile için· 
de ne varsa ortaya koydular. Bu ara
da bir rakı şişesi ve altı kadeh de çık
tı. 

Kadehler içki ile doldurulduktan 
sonra içlerinoen birisi: 

- Şerefe 1 Dedi. 
Ben sordum: 
- Kimin şeerfine? 
Bir b;ışkası, : 
- Siz misafirsiniz; onu siz teklif 

etmelisiniz! Dedi. 
Ben de: 
- Atatürkün şeref ve sıhhatine 1 

Dedim ve heı-ımiz - Yaşasın! Diye
rek içtik. 

İkinci kadehi doldurduğumuz za-
man ben gene sordum: 

- Bu kimin şerefine? 
Arkadaşlardan birisi: 
- Sizin şerefinize 1 Dedi. 
Ben itiraz ettim: 
- Şefinizden sonra beni getiremez

siniz. Ben bir sosyoloğdan başka bir 
şey değilim. 
• - Öyle ise sizin başladığınız iŞ.te 
muvaffak olmanız şerefine! Sizin 
milletiniz, bizim milletimizin ve mem
leketimizin hakikatini öğrensinler 1 

Bunun üzerine: 
- Yaşasın cumhuriyet 1 Diyerek iç

tik. Bütün millette yaşayan yeni ru
hu, yeni kurulaşa olan sevgiyi böyle
ce bir defa daha sezmiş oluyorum. Bu 
sebeble, tetkiklerimi ilerletip T:irki
yeyi layık olduğu şekilde tanıtmağa 
muvaffakiyetimi temenni ettim. 

Satılık analar - Yenişehirin muh -
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartıman ve 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 

Satılık ev - Yenişehir memurin ev -
!erinden pazara giden asfalt yolu üze -
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
zane karşrsında Moiz 1484 

ACELE SATILIK EV - Yenişe
hir onurluk sokağında 5 oda 680 M2. 
arsalı ev ehven fiatla verilecek. Te· 
le fon: 1538 1510 

Satılık ve kiralık - Mobilyalı veya 
boş ev. Yenişehir Sıhhiye Vekaletinin 
arltasında 6 oda bütün konfor. Ulusta 
"Ev'' rumuziyle müracaat. 1543 

Satılık arsalar - Yenişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Satılık - Devlet Şurası arkasında

ki asfaltta 600 M. arsa ile Bomonti 
Bahçesi üzerinde Üstün sokağında 900 
M. arsa satılıktır. Tele. 1256 1567 

Kiralık: 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır: Üstün sokak 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 

KlRALIK KAT: Kavaklıdere fran
sız, Macar, Yugoslav s<'faretleri ara
sında 4 oda 40 lira. Telefon: 3843 

1516 

Wl.WS 

zara, müsait fiat. Y enihamam apartı-
manı Tel: 3714 1545 

iş arayanlar: 

Viliyet icra memurluklannda bu
lunmuş, kefalet verebilir bir genç icra 
takibi yapmak üzere iş arıyor. K. B. Y. 
rumuziyle ve yazı ile Ulus'a müraca· 
at. 1541 

Bir genç - İcrada alacakları olan 
kimselerin alacaklarıru temlik suretiy
le satın almaktadır. Lüzumu halinde 
K. B. Y. rumuziyle ve yaz.ı ile Ulus'a 
müracaat. 1542 

.Müteferrik : 

Büfe masa ve altı sandalyadan mü
rekkep bir yemek odası takımr satın a-
lınacaktır. Telefon. 3011 1558 

5000 ton mazot alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 262600 li
ra olan 5000 ton mazotun kapalı zarf
la münakasası 5 mayıs 938 tarihine 
müsadif per§embe günü saat 11 de ve
kalet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile şart
namesini almak istiyenlcrin her gün 
komisyonumuza müracaatları ve mü
nakasaya girmek istiyenlerin de 
14380 liralık teminat mektubu ile tek
lif mektubları ve kanuni belgelerini 
havi zarflarını kanuna uygun şekilde 
kapatılmış olarak en geç münakasa sa
atından bir saat eveline kadar komis-
yonumuza vermeleri. (743) 1562 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko. : 

,. " 

altmış beş bin beş yüz doksan üç lira 
kırk iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 29 mart 938 salı gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 

828 kuruş M. M. V. satın alına Ko. 
dan alınır. 

5 - İlk teminat (9529,68) dokuz bin 
beş yüz yirmi dokuz lira altmış sekiz 
kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesikalar
la idari §artnamenin 4 ncü maddesi
nin {F) fıkrasında yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublarını ihale sa
atinden en az ve behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. 
satın aım,. komisyonuna vermeleri. 

(651) 1369 

. Ziraat:· baka.nlığı ; 

.,. . . - ( .. ' . 

Gaz ve benzin alınacak 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko. 
mİ5'yonundan : 

1 _Kapalı zarfusuliyle 1500 tene
ke gaz yağı, 1100 teneke benzin sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7510 lira, ilk 
teminatı 563,25 liradır. 

3 - Eksiltme 6.4.938 de saat on beş
te ziraat vekaleti binasında yapılacak
tır. 

4 - Şartnameler Ankara ziraat ve
kileti satın alma komisyonundan İs
tanbulda ziraat müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 
3. üncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatmdan bir saat ön
ceye kadar komisyona vermeleri. 

(720) 1560 

A Levazım Amirliği_ .. 

Hangar yaptırılacak 

Ankara Levaznn iı.mirliği Satm 
alma Ko. dan: 

1 - Diyarbakırda bulunan hangar
ların gösterilecek yerde kurulması 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 4 nisan 938 saat 15 de Di

yarbakır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 29889 lira 52 
kuruştur. İlk teminatı 2242 liradır. 
Fenni şartname ve keşifler 150 kuruş 
mukabilinde tayyare alayı ayniyat 
muhasibliğinden alınır. İsteklilerin 
belli gün ve saattan bir saat evveline 
kadar Nafia vekaleti veya direktörlü
ğünün müteahhidlik vesikalan ve 
teklif mektublarını komisyona ver
meleri. (712) 1480 

170 ton kuru ot 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birlikleri hayvanat ih-
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tiyacr olan 170 ton yemlik kuzu otlan 
kapalı zarfla eksiltmesi 24 Mart 1938 
saat 14 de Urfa Askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15866 füa ~ 
kuruş ilk teminatı 1190 liradır. Şan
namesi komisyonda görülür. Teklif 
mektuplarının saat 13 e kadar komis-
yona verilmesi. (616) 1280 

. . Jandarma .. 

Beygir mıhı alınacak 

Jandanna Genel Komutanlığı An
kzıra Satın Al. Ko. dan: 

Bir tanesi 23.8 santim kıymet biçi
len 3. numara 45. rıun. boyunda 70. bin 
4. numara 50. mm. boyunda 350. bin 
ki ceman 420. bin beygir mıhı pazar
lıkla 1.4.938 cuma günü saat on b"'lte 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan a
lınabilecek olan bu pazarlığa girmek 
isteyenlerin yetmiş beş liralık temi
nat makbuzu ile belli gün ve saatte. 
Komiııyona baş vurmaları. (688) 

1474 

İstanbul Jandarma sahnalmi ~om;~yonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli !ilk teminat 

Lira Ku. Lira Ku. 
93 metre Zımpara kiğıdı 55 80 4 19 

7240 kilo Vaketa 18027 60 1352 07 
18083 40 1356 26 

1 - Vekiller heyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akdı suretiyle a
lınacak olan mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı "7240" 
kilo vaketa ile "'93" metre zımpara kağıdı Gedikpaşadaki jandarma satın al

ma komisyonunca 1 nioan 938 cuma günü saat 15 de pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 

3 - Şartname her gün Gedikpaşadaki jandarma satın alma komisyonun
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık gün ve s•atında kanun ve şartnamesine göre li-
zım gelen ilk temi:' at mektub veya • ·ları ve evraklariyle komisyona 

ı -- ~ ........._ •. ~ - ..Jlt.. ,.,J ......... 
' 
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G mrok ve inhisarlar B. 

Temel kazıkları 

yapt1r1lacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

llen: 

1- lzmirde §artname ye projesi mu
cibince yaptırılacak ve IL IV. 938 tari
hinde ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulan Tütün bakım ve işleme evinin 
temel kazıkları işi aynca kapalı zarf u
&uliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 8726S lira SO ku· 
ruş muvakkat teminatı S613.27 liradır. 

III - Eksiltme II. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ıs de Ka
hataşta levaznn ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 
14 de kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verile
cektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar Lcvazrrn 
ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İz. 
mir başmüdürlüklerinden alınabilir 

V - Fenni şartnamesinde izah edi
len esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel kazıkları işi Franki, Rodic, atem, 
&impleks, Brechtl, Abolorent, miharlis, 
mast ve sair firmaların usul ve sistem
lerine veya bunlara mUmasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirfilc: 

etmek isteyen firmalann f enn1 teklifle· 
rini münakasa gününden on gUn evve· 
line kadar tetkik edilmek üzere İnhi
sarlar tütün işleri müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

VI - İsteklilerin bir mühendis veya 
mimar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya mimarı inşaatın hitamına kadar 
daimi o1arak iş başında bulunduracağı
na dair aralarında teati edilmiş noter
likçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile Na
fıa vekaletinden alınmış bu gibi i~leri 
yaptıklarını gösterir mütethhidlik ve
sikasını eksiltme gününden en geç üç 
gün evveline kadar 1rlhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
rek aynca vesika almaları lazmıdır. 

VII - MühUrlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile VI ncı maddede yazı
h eksiltmeye iştidk vesikasını ve mu
vakkat teminat parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflan yuka
nda yazıldığı üzere eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar ytikanda adı ge
cen alım komisyonu başkanlığına mak-

__ ....._.._._~ Tnubı.•~..ı.,,......ıan., v.......,~ 
tiır. (916/508) 1059 

Tütün bakım ve i~leme 
evi yaptırdacak 

İnhisarlar Ummn Müdürlüğün -
elen ı 

l - Şartname <te proje.i muci
bince İzmirde yaptırılacak tütün ba· 
Jnm ve işleme evi inşaatı - 11/IV / 938 
tarihinde ihale edileceği ilan edilen 
temel kazıkları işi hariç - kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 676.960 lira 83 
kuruş ve muvakkat teminatı 30828 
lira 43 kuruştur. 

III - Ek&iltme 11/IV /938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günil saat 16 da 
Kabataşta levazrm ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacak 
tır. Kapalı zarflar ayni günde saat 
15 e kadar adı geçen komisyon baş
.kanhğına makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

IV - Şartname ve projeler 33.85 li
za bedel mukabilinde inh.isarlar leva-
2ım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
.ve İzmir müdürlüklerinden alınabi
lir. 

V - İsteklilerin mühendis veya 
mimar olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarı inşaatın hitamına 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracağına dair aralarında teati edil
miş noterlikçe tasdikli bir teahhüd 
.kağıdı ile nafıa vekaletinden alınmış 
asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik 
vesikasını eksiltme gününden en geç 
i.iç gün evveline kadar inhisarlar in
faat şubesine ibraz ederek ayrıca ve· 
.sika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
.kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya· 
zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
ların yukarda yazıldığı veçhile müna
kasa günü en geç saat 15 e kadar adı 
,geçen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (509/ 977) 1060 

Gümrük tarife repertuvan 
bashnlacak 

Gümrük ve inhisarlar Vekile· 
tinden : 

ekıiltmey~ konmuttur. 
2 - İtin tahmin edilen bedeli 1700 

lira olup muvakkat teminatı 127 lira 
50 kuruştur. Açık eksiltme 28.3.938 gü
nünde saat 14 de Ankarada gümrük ve 
irlhisarlar vckileti alım satım komisyo 
nunda yapılacağından isteklilerin te· 
minat paralarım vekalet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belll 
giln ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (661) 1391 

Vakıflar Umum Md. 

Satahk ·otel ve 

mü~temilôh 
V akıllar Genel Direktörlüğün. 

den: 

1 - Karsta maı:but vakıftan Yu· 
suf (paşa) mahallesinde ve tapunun 
11.4.341 tarih ve 

139, 139, 139, 139, 190, 582 

1 7 19 35 197 586 

numaralarında kayıtlı otel ve müşte
milatının mülkiyetleri şartnamesi mu 
cibince satılmak uiere 25-2-938 tari
hinden 21-3-938 tarihine kadar kapa· 
lı zarf usuliyle artınnaya konulmuş
tur. 

2 - Mezkur gayri menkuliln mu
hammen bedeli 25,000 liradır. 

3 - İhalesi 22-3-938 tarihine mü
sadif salı günü saat 15 de Kars vakıf
lar idaresi ihale komisyonunca va
kıflar umum müdürlüğünün tasdikı
na talikan yapılacaktır. Bu saate ka
dar teklif mektubunu ve teminatı ver
memi! olanlar artırmaya kabul edil
miyecektir. 

4 - Muvakkat teminat muham
men bedele göre (1875) liradır. 

5 - Satışa ait şartname Ankarada 
vakıflar umum mUdilrlilğil emlik mü
dürlüğünde, 1stanbulda İstanbul va
kıflar BaşmüdürlilğUnde, Karsta va
kıflar idaresinde parasız verilir. 

6 - Artırmaya iştirak edenler 
prtıüiaeniıı bilumum muhtevİyatlJıı 
kabul etmff addolunur. (451) 1042 

Demiryolları 

Talebe ve 
mühim 

muallimlere 
tenzilat 

D. D. yolları umum müdürlüğün
den: 

Talebelere her zaman ve muallimle
re mayıs bafından birinci tetrin sonu
na kadar umumi tarifeden yapılmakta 
olan % 50 tenzilat, 30 mart 938 tari
hinden itibaren umuma mahsus tenzil· 
1i tarifeler üzerinden dahi yapılacaktır 
Yeni ücretler, seyahat mıntakasında 
meri tarifelerin tenzilat nisbetlerine 
tebaan mütehavvil olmak üzere mühim 
nisbetlerde tenzillidir. Talebe ve mu
allimlerin, umumi tedrisat dereceleri 
dahilinde bulunan resmi ve maarifçe 
musaddak hususi bir mekteb veya üni
versiteye mensub olduklarına dair 
kendi mekteb ve liniversitelerinden 
veya maarif vekaletinden ve yahud 
maarif müdürlüklerinden tasdikli ve 
fotoğraflı bir hüviyet varakasını ha
mil olmaları ve bunları taleb vukuun
da göstermeleri lazımdır. Aynı şart

larla ecnebi memleketlerdeki mekteb 
ve üniversite talebe ve muallimlerinin 
hamil olacakları bilviyet varakaları

nın, türk konsolosluklarından veya 
Türkiye'de maarif idarelerinden de 
tasdikli olması icabtder. 

Biletlerin, trenlere binmeden evvel 
alınması lazımdır. Fazla tafsilat için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. 

01~ 1~s 

Baktr, Prin~ boru ve saire 
ah nacak 

D. D. yolları Satınalma komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli (352722) lira olan 
muhtelif bakır ocak malzemesiyle ba
kır ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 
2.5.938 pazartesi günü saat lS.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17858.88 
liralık muvakkat temfoat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

giln saat 14.30 a kadar komisyon reis
liiine vermeleri lhımdır. 

§ tıı..,.1er 1764 )urup ~a v,c 

uı.;us t 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

dır. (636) 1492 

100 ton klorülutya ah nacak 
D. O. Yollan Se.tın Alma Komi .. 

yonundan: 
Muhamen bedeli 20.000 lira olan 100 

ton klorütutya 9.5.938 pazartesi günU 
sat 15 de Kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

giln saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak malze
me dairesinden, Haydarpaşada tesel
lüm ve şevk şefliğinden dağıtılmakta-
dır. (737) 1561 

Vilayetler 
Kapah zarf usulile 

eksiltme ilanı 

her gayri mam01 metre mikabı ''8" 
lira 25 kuruı mecmu bedeli ''21795'' 
lira 12 kufUf olup muvakkat teminatı 
"1634" lira "63" kuru9tur. 

4 - Mukavele ve prtnameyi g8r· 
mele: iıtiyenler Ankarada orman u
mum müdürlüğü Ue Denizli orman 
bq mühendislik muavinliğine müra-
caat etmeleri. "1519" 1565 

Yol yaptırılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

31.3.938 perşembe günü saat ıs de 
lstanbulda nafıa müdürlüğünde ek 
siltme komisyonu ödaıında (29667,58) 
lira kefif bedelli lstanbu. - Edirne 
yolunun Silivri kasabası dah~line isa
bet eden kısmında yapılacak beton U· 

falt kaplamalı şose ve teferrüatı in· 
şaatı kapalı zarf usnliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Mukavele, eksiltme, bayındttlık iı · 

leri genel hususi ve fenni prtname
leri beton asfalt fennt şartnamesiyle 
keşif ve silsilei fiat cetvelleri ve bu
na müteferri diğer ~vrak (148) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Mekteb ya ptmrtlaca k 
Konya Valiliğinden t 

1 - Konya Seydi şehir ilçesi mer
kezinde yaptırılacak ilk okulun bir 
kısım 16769 lira 44 kuruş keşif bedel· 
li inşaatı 28. 2. 938 tarihinde kapalı 
zarf usufiyle eksiltmeye konulmuş 

isede talihlerin yaptığı tenzilit had
di layık görülmediğinden bu tarihten 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

konulmuştur. 

2 - Pazarlık 29. 3. 938 salı günü 
saat onbe§te vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedeli keş
fin % 7,5 ğu 1257 liradır. Şartname ve 
ke~ifnameler her gün Kültür direk
törlüğünde görülebilir. 

4 - Talihlerin bu işte ehil oldukla
rını gŞsteren belgeleriyle baş vurma-
ları ilan olunur. (614)) 1266 

Sc;ıtıhk tayyareler 
Eskişehir Defterdarlığından : 

İstanbulda Şişlide Fesciyan apart· 
manının 4 No. lu dairesini ikametgah 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: Muvakkat teminat <2225) lira (07) ittihaz eden Sosyete Anonim Kos 
kuru9tur. • 1 - Eksiltmeye konulan iş: De- Türkisyon Arpomotik Şfrketi mü-

mirköy kazasının Ayastafanos mev- lıteklilerin teklif mektubları ve messili Müsyö Ruber Puti ile millı 
kiinde bir adet gümrük binası inşaa- en az (20.000) liralık bu işe benz~r iş müdafaa vekaleti arasında akdolunan 
tidir. ' yaptığına dair nafıa veklletinden ya mukavelename mucibince mezktlr 

Keşif bedeli "6626" lira 15 kuruş- zılmı§ ehliyet ve ticaret odası vesika· ~irket tarafından vek§leti m~rün . 

tur. !arını havi kapalr zarflarını İstanbul ilayhaya tesellümü taahhüd edilen 12 
2 - Eksiltme 7 nisan 938 cuma f "d"" l"ğ"' 313 938 mh na ıa mu ur u une · · perşe e idet tayyarenin mukavele şartıarına 

günü saat on b.-<::te Kırklareli nafıa .. n 14 d k d ı · lA 
müdürlüğü bina-:ında toplanan ko- gun saat e a ar verme en a· muhalif olduğundan dolayı vekaletçe 

zımdır. (1126) (574) 1251 t 11" d'l · k b ba t k' d misyonda kapalı zarf usuliyle yapı- ese um e 1 mıyere u P a ı a-
lacaktır. va neticesinde Ankara Ticaret mah-

3 - lstekliler şartnameyi ve buna Mekteb yaptlrılacak kemesinden çıkan karar temyiz mah· 
müteferri diğer evrakı her gün nafıa kemesince de tasdik edilmiş ve mez-
müdürlüğünde görebilirler. Afyon V ilayet inden : ktlr tayyarelerin bulundukları yerde 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- beklemesi Milli müdafaa vekaletinin 
teklilerin "507" lira muvakkat temi· 1 - Afyon merkezinde yeniden zararını mudb olduğundan bahisle 
nat vermeleri ve nafıa vekile-tinden yaptırılaack "Yüz on bir bin be, yüz Millt müdafaa avukatı tarafından va
alınmış 938 senesine aid yapı müte- elli yedi" lira 21 kuru~ bedeli k~şifli ki talob üzerine ticaret kanunun 712 
ahhidliği vesikasını ve ticaret odası Dumlupınar ilk okulu inşaatından 937 ve 720 inci maddelerine tevfikan sa-
sicil kağıdını hamil bulunmalıdır. mali yılı kerisinde "yirmi iir bin iki" 

~ .,. tılmasına karar verildiğinden Eskişe-
5 - Teklif mektubl~rı ikinci ma~~. liralık inşaat vaptmlacak ve bu mik-

d d ·· ·1 b" ~~ J hirde tayyare Hangarlarında ve 930 
.e e gosterı en. saatten . ır. _s,aat eve- dar para ile yaptırılacak inıı.aat kısmı 

1 kadar k _, - _,_,_ _...;."' T aenesindenberi köhne bir vaziyette 
ıne omııyon reıwı~ıne ~- .,37 maır aeen•I Jsfnde ikmal edilmiı 

buz mukabfllnde verilecektir. ' • ,. . • bulunan ve mecmuu 3940 lira kıyme-
6 - Posta ile gönderilecek mektub- o:ar~k.~u. in,aat bedelı ~lan .yırmı üç ti muhammeneli (12) adet tayyare 

larm eksiltme saatine kadar gelmiş b~n ıkı .lıra 937 mali budcesınden ve- ve yedek malzeme 18. 3. 938 tarihine 
olması ve zarfın mühür mumu ile iyi- rılece~ır. müsadif cuma günü saat onbeşte açık 
ce kapatılmış bulunması lazımdır.. Yine bu okul inşaatı için 938 mali artırma ıuretiyle utılacağından be
Postada olacak gecikmeler kabul e- senesi bildcesine konmuş olan "on Uç deli haddi layik görüldüğü takdirde 
dilmez. (1488/7S2) 1564 bin dokuz yüz doksan ıekiz" liralık ihalesi aksi takdirde en çok artıranın 

intut tahaiaatının k~lU ıuretiyle taahhüdü baki kalmak tartiyle ikinci 
938 mali senesi içinde bu kadar para bir artırma gUnil olan 28. 3. 938 tad
ile bir inşaat kısmı ikmal edilerek be- hine müsadif pazartesi gilnü ayni sa
deli olan "on Uç bin dokuz yüz dok- attc ihale kattyesi icra edileceğinden 
san sekiz;" liranın 938 mali yılında te· talih olanların yedi buçuk ay pey ak
diyesi suretiyle keşifnameden ''otuz çesini veya 0 mikdar muteber banka 
yedi bin" liralık in,aat kapalı zarf u- mektubunu hamilen ve yevmi ve vakit 
suliyle ebiltmeye konulmUJtur. mezktlrde Asliye Hukuk mahkemesi 

Memleket hastanesi 

yaptırılacak 
Afyon Vilayetinden : 

1 - Afyon vilayeti merkezinde 
yaptırılacak 168028 lira 29 kuruş ke
şif bedelli memleket hastahanesi in
şaatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın 61000 liralık kısmının 
937 mali senesi içinde yapılması mü
tebaki kısmının 938 senesinde yapıl
ması lazımdır. Bunun da 40.000 lirası 
938 senesi büdcesinden ve 67028 lira 
29 kuruşu da 939 senesi büdcesinden 
verilecektir. 

3 - İhale altı nisan 938 tarihine 
müudif çarşamba günü saat on bet 
buçukta Afyon daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı• 9651 lira 
41 kuruştur. 

5 - Keşif evrak! 8 lira 50 kuruş be
del mukabilinde Afyon vilayeti nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. Ve görüle
bilir. 

2 - Katt ihalesi 23 mart 938 tarihi- salonunda hazır bulunmaları ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin 26. 2. 938 

ne raıtlayan Çat'f&mba günü saat on 
beşte vilayet daimi enr:ütneninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "lki bin ye
di yüz yetmiş bef" liradır. 

4 - Talihlerin nafıa vekaletinden 
937 senesi için alınmış en az "yetmif 
bin" liralık resmi ve musaddak vesika 
yı göstermeleri usul ve kanuni tarif 
veçhile teklif mektublarının 23 mart 
938 çarpmba günü saat on dörde ka
dar daimi encümen riyasetine gön
dermeleri ve vermeleri ilan olu:ıur. 

(1163/S91) 1253 

den itibaren mahkeme kalemine müra
caat etmeleri ilin olunur. (618) 1268 

Hükümet konağ ın ın 

bakıye inşaatı 
Iğdır Malmüdürlüğünden : 

1 - Iğdırda yapılmakta olan bükü· 
met konağının 15.000 ve 4.000 lira ki 
ceman 19.000 liralık inşaatına ilave
ten mezkur inşaatın bakiyest olan 
17818 lira bir kuruşluk kısım inşaatı 
da 27.1.938 tarihinden itibaren kapa-
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lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı 
ve ihale gUnü 25.2.938 cuma günü ola· 
rak iHl.n edilmişse de talih zuhur et• 
mediğinden mezkur on yedi bin sekiz 
yüz on sekiz lira bir kuruşluk kısım in
şaat yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Talimatnameyi 30.3.938 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Iğdır maloıildürlüğünde topla· 
nacak olan eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira 35 
kuruştur. 

4 - Dosyasındaki evrak şunlardır. 
Pl!n, keşif, silsilei fiat, fenni şartna
me, eksiltme şartnamesi, mukavele 
proje, Bayındırlık işleri genel şartna· 
mesi. 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin
den almış oldukları 938 yılı yapı eh
liyet vesikası 938 ticaret odası vesika
&1 ve teklif mektublarının mühür mu· 
mu ile kapatılmış bir zarfa koyarak 
yukarıda yazılı saatten bir saat eveli· 
ne kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeden ve yahud 
posta ile göndermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mek· 
tubları komisyonca nazarı itibare a· 
hnmıyacaktır. İlk talibine verilecek. 

(1153/ 588) 1252 

Malatya meyvecilik istasyonu 
binalan eksiltmesi 

. Malatya Meyvacılrk istasyonu 
Direktörlüğünden : 

İsteklisi çıkmaması yüzünden bu 
kere 44783 lira 81 kuruş keşif bede
line çıkarılan Malatya Meyvacılık is
tasyonu binaları 12-3-938 tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında kapalı 
zarf usulü eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 28 mart 1938 tarihine rast• 
layan pazartesi günü saat 14 de Ma
latya ziraat direktörlüğünde yapıla
caktır. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasası ile 
buna müteferri diğer evrak her gün 
Malatya meyvecilik istasyonu direk
törlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (3360) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için bu işe 

benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekateitnden müteahhitlik ve
sikası ve ticaret odası vesikalarını ha
milen Malatya meyvecilik istasyonu· 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (730) 151S 

Demir ~ah ve örtü yaphnlacak 
Ödemi§ Belediyesinden : 
1 - Eksiltmeye çıkarılan iş: Öde

miıte yaptırılacak demir satı ~ örtü
südür. 

2 - Keşif bedeli 13363 lira olup mu• 
vakkat teminat 1002 liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc
dir. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2490 
numaralı kanun hükümlerinde yazılı 

evsafı haiz olmak ve buna mümasil it· 
!eri nizasız ve noksansız yapmış bu
lunmak veyahud nafıa vek8letince mü
ıeccel mesul mühendis göstermek la
zımdır. 

S - Teklif mektubları 4.4.938 tarihi
ne tesadüf eden pazartesi gUnii saat on 
be~e ÖdemiJ belediyesinden daimi 
encümene verilmiş olması şarttır. 

6 - Teklif mektubları 2490 sayılı 

arttırma ve eksiltme kanununun 32 ve 
33, 34 üncü maddelerindeki tarlfata 
uygun olarak verilmek veya gönderil· 
mek lazımdır. 

7 - Eksiltmeye aid proje ve tefer
ı uatı beş yüz kuruş mukabilinde Öde
miş belediyesi baş katibliğinden alı· 

nır. (761/680) 1426 

6 - İstekli olan nafıa vekaletinden 
938 senesi için alınmış yüz bin liralık 
yapı ehliyet ve müteahhidlik vesika
sı, ticaret odası kayıd varakası inşaa· 
tin hitamına kadar bir mimar veya 
mühendis bulunduracağına dair res
mi teahhüdname ile kanunun tarifi 
dahilinde tanzim olunmuş teklif mek
tublarını ihale günü olan 6 nisan 938 
tarihine mUsadif çarşamba günü saat 
on dört buçuğa kadar makbuz muka
bilinde vilayet daimi encümen riya
setine vermiş bulunmaları l!zımdır. 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Madar/üğünden 

İlan olunur. (1502/754) 1563 

Kat ran ağacı satılacak 
Denizli 5. inci Sınıf Orman Müdür

lüğünden: 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam · 

ilçesi dahilinde vaki hududları şart.na
mede yazılı Andız dağı ormanında ev
rakı keffiyesi mucibince tamamen ku
rumuş ve yağlı boya ile numaralan
mış olan 4605 adet katran ağacı ''20'' 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle art
tırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 6.4.938 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat "15" de De
nizlide orman bapübendisliği bina
aında yapılacaktır. 

a - Kurumuı a&rlG ~ Ja.. 

Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 
tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satıslarımız fabrika teslimi 
Fiatlar asgari bir balya 

ve pesindir 
içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir tonııı kadar perakende satış yapılır. 

Balyalar 20 top ve 1ıo metred~r 
Sipariıin tieCleli fal>rikamıza vasd olmadıkça 

sipariı tediye ve sevkedilmez 644 
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lçtimaa davet 
"Hali teıekkülde Ko~ Ticaret Türk Anonim $irketinden,, 

Hali teşekkülde bulunan "KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ" müessisleri 8 Nisan 1938 cuma günü saat 15 de Şirket 
merkezi ittihaz edilen Ulus meydanındaki Koç apartımanında 1 
numaralı dairede içtimaa davet olunur: 

1 - Hisselerin kaffesine iştirak teaahhüt olunduğunun ve bun
ların rubu bede11erinin tesviye edildiğinin tasdiki. 

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

3 - Meclisi idare azası olarak nizamnamede gösterilen zevatın 
tayinlerinin tasdiki. 

4 - Murakiplerin tayininin tasdiki 1559 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimi
zi satacağımızı saygı değer müşterilerimize ilin ederiz. 

Genişlik: Top Top 
santim Metre fia '·• 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. .. .. tip 2 90 36 839 .. 
Şapkalı .. tip 4 85 36 695 .. .. .. tip 4 90 36 725 ., 

Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 
fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 
alınır. 

ULUS 

f "'1111111111 N E R V 1 N 111111111111111~ 
1 § Sinir atnlan, asabi öksürükler, uykusuzluk, § 

. -
§ bat ve yanm baı afnıL baı dönmesi § - -E baytuıhk, çarpıntı, ve ıinirden ileri gelen ~ 
- -
§ bütün rahataızlıklan giderir. 1167 § - -
... ,,,,,,,,,,,,ı,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

inşaat sahihlerinin nazara dikkatine 

KiREÇ 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim \dreçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini biltün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Menim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi lsmail 
Ozar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinöe Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattırmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarım
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavu§ 

Bütün Vekaletlerin bütün mektep
lerin ve bütün Bankaların kullandığı 

yazı çoğaltma makinesi ROT O 
§

111 Satılık ev "'§ - -- -: Maltepe Onur sokak 3 No. da : 

21. 3 .. 1938 

HASAN RUJ 
ve. A L L 1 K LA R i 

Kadmlarm güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paria ruj Ye aUı9. 
larx ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin. oranj, kler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kunıtt\llfıı 

Allıklar mandarin. brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kurUfWI• 

HASAN TIRNAI CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarrdır. Sedef ve renkleri birer p.he&erdll 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur~ · 
Her yerde Hasan ismini ve markasını istteyiniz. 1250 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla
rın fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica- : 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda : --------------------------

bmdandrr. 1-528 

Kiralık sinema binası 
Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden: 

İnşası haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu sineması - 20 ni

san 1938 çarşamba günü kurum binaaında açık arttırma suretiyle 

kiraya verilecektir. Talip olanların, tafsilat almak istiyenlerin An

karada Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkez muhasebesine mü-
racaatları. 1555 

İNKIBAll 
HAZIMSIZLıGt 

MiDE 
!K$lLİK VE YANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

•1011"'" 
MiDE VE &ARSAKLARI AllŞllRMAZ, 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
VE MÜLAVİMOİQ 

YERİNi t1İÇ BİR MÜMASİL 
MU.STAHZAQ TUTAMAZ, 

MAZON iSiM Vf HOROS 
MARKAS INA Oİı<KAT 

l'IUlLAU [VİNIZO[ BIQ 

$iSE BULUN QIJRUllUZ 
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DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNC 
Pazardan maada her cün has

talanın kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

3-6949 

1-483 

• Türkiye acentası Emin Sait Ersen 
Telefon 2686 Posta kutusu 507 
Ankara. 1566 

Hava kurumu 1 

Santral binası ve su lesisah 

yapl1rılacak 
Türk Hava Kurwnımdan:· 

1 - lnönünde yaptırılacak elektrik 
santralı binası inşası ile su tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki işin keşif bedeli ceman 
7.077 lira 16 kuruş, ilk teminatı 530 
lira 79 kuruştur. 

3 - Buna aid şartname, keşif name, 
proje ve ptanlar kurum merkezinden 
parasız olarak verilir. 

4 - İhalesi 26. 3. 1938 tarihine rast
layan cumartesi günü saat 12 de An
karada Genel merkez binasında yapı
lacaktır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha-
zır bulurunalarr. 1507 

.:!.11 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. - -- -
~Malatya Bez ve İplik Fabrikası Türk~ - ---
~ Anonim Şirketi Adana Mensucat -

Fabrikası Direktörlüğünden: 
-----------=: Fabrikamızda imal edilen ve lktısat Vekaletince 1-2-938 tarihinden itibaren kabul ve 
§ tesbit edilen Bez fiatları &§ağıda gösterilmiıtir. Bu suretle satq yapmakta olduğum.uzu sa
:= ym müıterilerimize ilan ederiz. -

--------------------------------:= Genitlik Beher top Beher top E: 
:= Tip Santim Metre Fiatı := - -= - 75 36 725 5 :=_ Çifçi bezi 142 85 36 751 5_ 

Astarlık bez - -- -- -
~ Satı~anm11 fabrika lesllml " peıindir. Bir balyadan IJllı sl111rl~enle % 2 mn edlllr. § 
- -
§§ Allwe sllııımıı ,..._. 856 ~ -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

: bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
: kos tertibatını havidir. Aynca : 
: bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 
: ve helası olan bir dairesi de var- : 
: dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 
: telif meyva ağaçlan vardır. için- : 
: dekilere müracaat edilmesi 1125 : 
::111111111111111111111111111111111111111: 

KANZUK 

En hoJ meyva tuzudur. lnkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczanell 

ULUS- 19. uncu yıl. -No.: 5975 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatr idare eden 

Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 

'Ulus Basımevi: Ankara 

Uyanıı · Servetifünwı 
1891 

Bat yazarı: A. lbsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık: resimli gazetenin 
Ankarada aatıt yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Hnı Yoll .. im• •ldlrlllll•ıı: 

HAYA SEFERLERİ 
ANKARA- İSTANBUL arasında· 

1 Nisan 938 den itibaren başhyacaktır. ( 733 ) 1529 

!''"'"""""'""'''"'"""''''""""""''] 
Zirai kombinala~I 

1111111111111111111111ıuua11111ı11111ı11uı ı 1 u ıu 

Eğer takımı mübayaası 
Zirai Kombinalar KW"UJllU Mü

dürlüğünden : 

1 - Kurumumuz için açık eksilt
me usuliyle prtnamesi mucibince el
li adet eğer takımı satın alınacaktır, 

2 - Eksiltme günü 30 mart 938 çar-

Acele satıhk arsa 
. Kızılırmak Caddesinde Vekalet
lerin tam karşısında V ekalctlero 
üç yüz metre mesafede hakim bir 
tepe üzerinde 724,S metre murabbaı 
cephesi 22 metre bir arsa uygun fiyat
la satılıktır. Saat 12-13 ve 16-17 e kadar 
2413 numaraya telefonla müracaat. 
Cumartesi öğleden sonra ve pazar gü
nü aqama kadar müracaat edilir. 

1536 
~amba günü saat on beştedir. -------------

3 - Beher eğer takımınm muham
men kıymeti seksen lira ve muvakkat 
teminatı üç yüz liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin Kurumumuza ve 

isteklilerin 2490 No. lı kanun muci
bince gerekli belgeleriyle ve teminat
lariyle eksiltme günü Ziraat Vekale
tinde satın alma komisyonuna müra• 
caatları ilin olunur. 1364 

===============================================• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GECE .ıllllh. BUGUN BU GECE - -- -William Powel ve Carole Lombard - - fevkal!de program - -
tarafından temsil edilen - 1 - İstanbul senfonisi türkçe sözlü --- -- -- - 2 - Su sporlan LÜKS HAYAT - -- -... -- - 3 - Hudud kahramanı - -GUndiiJ: aeanalarmdaı - -- -- - Seanalar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gcee 21 de j - -BRODWAY MELODi 1938 - -- -- -- - Halk Matinesi 12,15 de: :B 

Seansları 2,45 - 4,45 - 6,45 ~ce 21 de - -- KRAL EGLEN1YOR ... ........ ,. 

1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tol.: 2089 

• "ÜU'llD" AUa&-. &C'G•llir ılM 


