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1 - Çekoslovakyada hava hücumlarına karşı manevralar yapıldı 
2- Belçika hududlarını muhafaza için geniş mikyasta tedbirler aldı 
3 - Macrıristanda son hôdiseler dolayısiyle büyük bir heyecan var 

Ankara 
köylerinde 

- Köy tcrhiyeciliğimiz lıak
kmda reportajlar -

Yazan: N. B. 
On sekiz yirmi evli bir köy kaç da

kikada gezilip görülür? Fakat, on se
kiz yirmi evli bir köyle yüz seksen 
veya iki yüz evli bir köy arasında an. 
cak hacim farkı vardır. Yoksa onda 
görülüp tetkik edilmesi lazımgelen 

mevzularla bunda görülüp tetkik edil
mesi icab eden mevzular hemen he
men eştir. 

- Köy ijieninde eğitmen nasıl bir 
rol oynamıştır? 

- Evleri biribirinden ayıran boş
luklara bakınız: Gübreler iri taşlarla 
tahdid edilen hususi yerlerde birik
tirilmektedir. Aynı çatı altında ahırı 
ve evi birleştirmeğe mecbur kalmış 
olan köylüler lehinde eğitmenin al
mış olduğu bu tedbiri, sıhat balmnm
dan, ileriye doğru atılmış bir adım 
saymalıyız. Okulda çocukların elleri
ne yüzlerine ve elbiselerine dikkat et
tiniz mi? Hepsi tertemizdi. Erkek 
socukların saçları kısa kesilmiş, kız· 
ların saçları güzelce taranıp örülmüş. 
tU. Çocuğuna bu kadar itina -gösteren 
ana, evine de aynı ihtimamla bakmak 
lazımdır. 

Eğitmen biraz hekimdir de: Ter-
mometresi ile hastalanan köylünün 
ateşini alır. Aspirin ilk kullanılan i
laçtır. Ancak ateş devam ediyorsa 
hastayı kasabadaki hekime, dispan
sere veya hastahaneye göndermek lü
zumunu telkin eder. 

Karapürçek köyünden Peçenek kö
yüne doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz yol 
çetince bir vadinin içindedir. 

- Bu yol bir keçi yolu idi. Geçen se
ne, b,asaddan sonra, iki köyün eğit
menleri köylülerin başına geçerek yo. 
lu otomobil ile seyahat edilebilecek 
hale getirdiler. Sert dönemeçlerdeki 
kayalar söküldü, yol genişletildi. 
Şimdi, tipili havalar müstesna, her 
mevsimde ve her türlü vasıta iki kö
yü birleştirmektedir. 

- Şu halde eğitmenin imarcı ro
lü de vardır? 

- Netekim köy okullarının binala
rı da vekaletin para yardımı ve köy 
kanununa uygun bir şekilde, Çanka· 
ya kaymakamlığının delaleti ve köy
lülerin eli ile eğitmenlerin nezareti 
altında yapılmıştır. Çatılar örtüleceği 

.zaman Ankaradaki inşaat usta okulu
na müracaat edilmiştir. 

- Köy okulları binaları hep eşmi
dir? 

- Hayır. tJç tip okul binası var. 
dır: Küçük, orta, büyük ... Bunlar hak
kında umumi prensipler konulmuştur: 

a - Bir sınıf, yağışlı havalarda kul
lanılmak üzere geniş bir koridor. 

b • Eğitmen, okul binasında ailesi 
ile birlikte . oturacağından kendisine 
mahsus bir oda, bir mutbak, bir yı
kanma yeri. 

c - Eğitmen köyün bütün eğitim 
işleriyle meşgul olacağından köy kuru
lu odası. 

d • Eğitmen diğer köylülerce ör
nek tutulabilecek surette zirai faali
yette bulunacağından bahçe yapmağa 
müsaid geniş arazi. 

Fakat, köy okulları hakkında yalnız 
bu kayıdlarla iktifa olunmamış, bir ta
limatname tertib edilerek okul yerinin 
nasıl seçileceği, cebhenin nasıl tayin 
edileceği, temellerin nasıl atılacağı, 

taş, ağaç, kum, kireç, kerpiç gibi inşa 
malzemesi nevilerinin ne suretle ta
yin edileceği dahi tesbit olunmuştur. 
Üç tip okul binasına aid planlar ve de
tay resimleri Nafıa vekaleti yapı işle
ri umum müdürlüğünce tetkik ve tas
dik edilmiştir. 

- Ankarada kaç okul binası inşa e
dldi? • 

- Yirmi beş köyün okulları tamam-
lanmış, on köyün okulları, içinde ted
risat yapılacak hale getirilmiş, doku-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

ı Hatay seçimini kontrol 
edecek heyet tesbit edildi 
8. Menemencioğlu pazar 1 

günü İstanbula geliyor 
Cenevre, 23 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hataya gidecek Milletler Cemiyeti 

komisyonuna, seçimin kontrolu için 
tefrik edilecek 21 kişilik kontrol he
yeti bugün tesbit edilmiştir. 

.. 

Alman a•kerlerinin Avuıturyaya girerlerken alınan resimleri 

Hatayda ihdas edilen hususi mah
kemenin reisliğine de muhtelif müba. 
dele komisyonu eski yunan delegesi 
B. Fokas tayin edilmiş ve ayrıca 

kontrol heyetine iki yunanlı ve iki yu
goslav aza seçilmiştir. 

Heyetimiz dün gece Türkiyeye ha· 
reket etmiştir. B. Numan Menemenci· 
oğlu iki gün Bclgradda kalacak ve pa
zar günü lstanbula varacaktır. 

Çekoslovak yada 

Südet almanları 

partisi gOn ge~ikıe 

daha genlıllyor 
Prağ, 23 (A.A.) - Bugün bütün 

Bohemyada hava taarruzlarına karşı 

müdafaa manevralan yapılmıştır. Prağ 
( Sonu 8. inci aaylada ) 

Be iç ikada 

Hududun 
emniyeti 

için tedbir 
Brüksel, 23 (A.A.) - Ayan ve me

busan milli müdafaa encümenleri bu
~n müşterek bir toplantı yaparak, 

· ( Sonu 8. inci •aylada ) 

Profesör Pitar ikinci 
konferansını dün verdi 
Tarih, coğrafya ve dil fakültesi talebelerinin toplanhsmda 

Profesör gençlerle çok samimi ve 
çok güzel bir konuşma yaptı 

Cenevre üniversitesi profesörlerin. 
den B. Öjen Pitar ikinci konferansını 
dün Halkevinde saat 16 da vermiştir. 
Birinci konferansın bırakmış olduğu 
intiba dolayısiyle dün Halkevi salo
nu, evelki güne gö're daha çok kala
balık olmuştur. Konferansta mebusla
rımız, bütün fakülte profesörleri, yük 
sek tahsil talebesi ve Ankaranın he
men hemen bütün tanınmış gençliği 
hazır bulunuyordu. 

Dünyanın kuruluş ve insanların 

doğuşu gibi çok enteresan bir mevzua 
temas eden konferans büyük bir alaka 
ile dinlenmiştir. Profesör, üçüncü 
konferansını bugün Halkevinde vere
cektir. Sayın profesörün, dünkü de
ğerli konuşmasının bir hulasasını, o
kurlarımız bugün 2 inci sayfamızda 
bulacaklardır. 

Tarih, coğrafya ve dil fakülte
leri talebelerinin toplantııında 

Tarih, coğrafya, dil fakültesi tale
( Sonu 8. inci •aylada ) 

lstanbulda çok feci bir 
otomobil kazası oldu 

Kıymetli gazetecilerimizden 
Merhum B. Tahir 

Tan tahrir aile.sinden B. 
Tahir öldü, gene tan 

gazetesinden üç kişi 

ağ1r yaralandı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Bugün, 

feci bir otomobil kazası oldu, kaza ne
ticesinde Tan arkadaşımızın yazı iıle
rini idare eden B. Tahir Şükrü öldü ve 
gene Tan arkadaşımızın tertib heye
tinden operatör Şefik, Nihad, Ekrem 
ve sermürettip muavini Haydar ağır 

yaralandılar. 

Hadise şöyle olmuştur: Tan gazete-

( Sonu 8. inci aayloda ) 

Macaristanda 

Macar topraklarını 
müdafaa l~ln · 

duyulan endlıe 
Budapeşte, 23 (A.A.) - Mebusan 

meclisinde harici siyaset hakkında bu
gün hararetli münakaşalar olmuş ve 

franko hükümetiyle ajan 

teati edeceğiz 
Balkan antantı konseyinin An- Kanun münaiebetiyle söz alan

kara toplantısı esnasında tekarrUr et- laTclan BB. ND§id Uluğ ( Kütah
tiği veçhiylc, General Franko bükü- ya), Emin Saz.ak (E•kiıehir ), 
metinin Ankaraya gelmiş olan dele. l•mail Mehmed Uğur (Sıvcu), 
gesi B. Döprat, ile, iktisadi, ticari ve Süleyman Sırrı l~öz (Yo:r.gacl) 
konsolosluk işleriyle meşgul olmak 
üzere Türkiye ile bu hükümet arasın- Kamutayda . 
da ajanlar teatisi kararlaştırıidığı 

( Sonu 8. inci aaylada ) öğrenilmiştir. (A.A.) 

General Şang-Kay-Şek bir ge~icl reımincle Çin erkaniyle beraber 

C~nliler 10,000 • Japon 
askerini imha elliler 
Şanghay, 23 (A.A.) - Royter Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Bir Çin menbaından gelen haberlere göre, Pukov - Tiye'Ilçin de-
miryolu uzunluğunca büyük kanala kadar ilerlemiı olan 10.000 
kiıilik bir japon kolu Çin kıtalarının yaptığı bir yan taarruzu ne .. 
ticesinde imha edilmittir. 

Şuşov'u tazyik eden japon tehdidi ,--------------
bertaraf edilmiştir. 
Japonların son üç gün urfında bu 

cebhede hiçbir ileri hareketten bah
setmediklerini ve bu hususta sorulan 
bütün sualleri cevapsız bıraktıklarını 
kaydetmek lazımdır. 

Tiyenrin - Pukov haıtındaki 
çarpl§malar 

Pekin, 23 (A.A.) - Tiyençin • Pu
kov demiryolunun iki tarafında son 
günlerde şiddetli muharebeler cereyan 
etmiştir. Çinliler japonların cenup is
tikametindeki ileri hareketini durdur
mak için muazzam bir gayret sarf edi-

( Sonu 8. inci aa~lacla ) 

Beri inde 
tevkifler 

Berlin, 23 (A.A.) - 'Röyter" Epey 
zamandır nasyonal - sosyalistler aley
hinde telsiz netriyatmda bulunan ve 
beyannameler dağıtan "Hürriyet par
tisi" ni polis meydana çıkarmış ve ara
larında iki gazeteci, bir eski mebus ve 
birkaç da yüksek memur bulunan ka
dın, erkek 46 kişiyi tevkif etmittir. 
Bunlar vatana ihanet suçu ile mahke
meye verileceklerdir. Suçları idam ee
u.ıunı müatclzimdlr. 

Hayvan kanunu tadili 
kabul edildi 

Kamutayda at, qek, ve katınn v~ 
giden muaf tutulması .hakkındaki ka
nun kabul edilmiıtir. Kanun .hakkında
ki tafıilat 7 inci aayfamı:z:dadır. 

Londrada 

Türk - İngiliz 
görüımelerlnln 

hedefleri 
Londra, 23 (A.A.) - Havas mu • 

habiri bildiriyor: İngiliz - türk müza
kerelerini yapmakta olan zevat ile ya • 
km temasta bulunan mahfiller, bu gö • 
rüşmelerin, Türkiyeye bir istikraz ve .. 
rilmesi hedefini gütmekte olduğunu 
yalanlamaktadır. 

Bu mahfillerin tasrih ettiğine göre, 
ingiliz - türk görüşmelerinin hedefleri 
şunlardır: 

1 - Türk krom, bakır ve molibden 
madenleri satmak üzere bündan altı ay 
evvel lngilterede tesis edilmiş olan 
türk kontuannın muamelelerini geniı • 
!etmek, 

2 - İş bankasının İngilterede bir tU 
besini tesis eylemek. 

3 - Türk - İngiliz kliriginin işle • 
mesini tetkik etmek, türk satışlamun 
fazlalaştırılmasını mümkün kılmak, 
Türkiyenin İngiltereye karşı olan ve 
yekunu bir buçuk milyon ingiliz lirası
nı bulan faizlerinin tediyesini kolay • 
laştrrmak. 

oıos o ..... ._.. a-ıa-..-.....na:aan 

İngiliz parlamentosu bugün 
toplanacak ve B. Çember
layn dış politika hakkında 
hükümetin beyannamesini 
okuyacaktır. Ru Jm;;;u~ta taf
silat 3 üncü sayfadadır. 
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Coğrafya 
Evet, "Fransız tekrar ekmek istiyen ve coğrafya bilmiyen bir mö .. 

yödür diyen eski meseli değiştirmenin lll'ası gelmiştir. Coğrafya hu
susundaki cehaleti, bu gidişle, yakında, franaızı, tekrar elanek istemek 
zahmetinden kurtaracaktır. Çünkü, ekmeğini batka.sı kapmıf olacak
tır. Ve belki, beraberinde hürriyetini de .• 

Bu satırları spiritüel bir fransız muharriri olan Nikola Löruj' un bir 
fıkrasından alıyorum. Muharrir, Klemanso'nun meşhur olan coğrafya 
bilgisizliğini kaydederek, kültive bir fransızın T unus'tan bahsedilirken 
"'Sahi? Burası sonunda bize mi kaldı, yoksa ltalyaya mı?., diye sordu· 
ğunu, Trablus adım ilk defa olarak' işittiğini anlatıyor, münevver fran
sızlardan ne kadar çoğunun en iptidai bir coğrafiğ malumata sahip ol
madıklarından acı acı şikayet ederek "Köy postacısı gramerden imti· 
han ediliyor da, Fransayı idare etmek iddiasında olanlardan neden as
gari bir coğrafya bilgisi istenmiyor?,, diye hayret ediyor. 

Fransız muharriri, devleti idare edenlerin bilgisizliğinden derd ya· 
nıyor, ya sayısız partilerin mücadelelerine sahne olan memleketlerde 
politika dellallannm elinde oyuncak olan her şeyden habersiz kalaba
lıkları niçin hatıra getirmiyor? içinde yaşadığı devletin iç ve dış poli
tikası, günde yüz defa fikir değiştiren, kapıltlığı propaganda seline göre 
oradan oraya kayan, ne istediğini, niçin istediğini bilmeyen milyonla
rın elinde değil midir? 

Bir ideol.oi~ni? çııbrtkanlısnnı yapan, uğrunda hayatım vermeye ka~ 
dar varan hır ıhtırasla ona bağlananlardan ne kadar çoğu, ama ne ka
dar çoğu, ideolojinin siyasi akidelerini anlamak.tan acizdir~ - Y. Nabi 

Ankara halkevinde 
Bugün yeni konferans 
serisine baılanıyor 

Bugünkü konferans 
" para meselesi ,,dir 

C. H. Partisi, Ankara ve İstan
bul Halkevlerinde verilmek üzere İs
tanbul üniversitesi ile Ankara fakül
telerinde tedrisatta bulunan doçent
lerden kendi ihtisasları içinde ve bil
hassa halkın anlayabileceği bir dille 
konferans vermelerini rica etmişti. 
İstanbul Halkevlerindc başlamış olan 
bu konferanslara bugünden itibaren 
Ankara Halkevinde de başlanacaktır. 

İlk konferans buglin saat 18 de 
"para meselesi,, mevzuunda olup ls.. 
tanbul üniversitesi doçentlerinden B. 
Muhlis Ete tarafından verilecektir. 
Konferanslara girmek serbesttir. Par
timizin bu hayırlı teşebbüsünden hal
kımızın istifade edeceklerinden şüp
hemiz yoktur. Bu konferansların lis· 
tesini, günleriyle birlikte aşağıya der
cediyoruz. Ankaradaki doçent arka
daşların verecekleri konferans liste· 
sini de yakında neşredeceğiz. 

$ubaf aymda dıı ticaretimiz 
İstatistik umum müdürlüğü 1938 

şubat ayı harici ticaret istatistikleri
ni tamamlamıştır. 

Alınan neticelere göre, 1938 şubat 
ayındaki idhalat kıymeti 11,5 ve ihra
cat kıymeti de 9.5 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Bu miktarlar 1937 §ubat a
yına nazaran ithalatta 6 milyon lira 
artmış ihracatta ise 2 milyon lira nok
sanlık göstermektedir. İhracata naza
ran ithalat fazlası 2 milyon liradır. 

(A.A.) 

isranbulda er isfinıaki 
artmakla devam ediyor 

İstanbul, .23 (Telefonla) - BugUn 
lstanbulda kesilen ve kesilmiı olarak 
şehre getirilen hayvanların mikdarı 

şudur: 1330 karaman, 54 dağlıç, 98 kı

vırcık, 2S04 kuzu, 2S keçi, 24 oğlak, 
118 sığır, 24 dana, 15 manda, 9 malak. 
Kesilmiş olarak getirilen ve mezba
hada kesilmi~ hayvanların ba§ ıaym 
bu suretle 4204 dUr. Geçen acn.enin 
bugününde lstanbulda 1181 1 kara

man, 94 ü dağlıç, 229S i ku.ıu, 20 ıi 
keçi, 85 i tıığır, ıs i dana, 7 ıi manda, 
11 i malak olmak üzere 3708 hayvan 
kesilmişti. 

Biralık arpa ekimi 
Ziraat Bakanlığı yurdda biralık ar

pa yetiftirilmC9ine ehemiyet vermek
tedir. Bu cümleden olarak bakanlık A· 
vusturyadan 30.000 kilo biralık arpa 
getirtmiştir. Bu arpalar biralılı::'arpa 

yetiştiren köylülere dağıtılacak ve en 
kısa bir zamanda biralık arpanın ço
ğaltılması suretiyle dıprıdan ithalit
ta bulunulması önlenmiı olacaktır. 

ur us 
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Elçiliklerde: 

Franaız Büyük Elçiliğinde 
dünkii )'emek 

Fransız büyük elçiliği binasının a
çılışı dolayısiyle büyük elçilikte dün 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Başbakan Celal Bayar ve 
Bayan Celal Bayar, İç Bakanı Şükrü 
Kaya ve Bayan Şükrü Kaya, Adliye 
Bakanı, İngiltere Büyük Elçisi, Yu
nanistan ve Romanya elçileri, Yugos. 
lavya elçisi ve Bayan Acemoviç, Bay 
Muvafak Menemencioğlu ve refikası, 
B. de Monicault ve refikası, B. Roux 
ve refikası, albay de Courson ve B. 
Boppe bulunmuşlardır. 

Savyet Büyük Elçiliğindeki 
yemek 

Dün akşam Savyet büyük elçiliğin
de bir akşam yemeği verilmiştir. Ye
mekte Trabzon mebusu ve Kamutay 
parti grupu reis vekili B. Hasan Saka 
ve refikası, Kütahya mebusu B. Re. 
cep Peker, Sinop mebusu ve C.H.P. 
g.cnyönkurul üyesi B. Cevdet Kerim 
tncedayı, dış bakanlıktan B. Esat A· 
tuner. ve B. Feridun Erkin, İngiltere 
Büyük Elçisi, Romanya elçisi, Belçi
ka ve Çin maslahatgüzarları, İran elçili· 
ği müsteşarı ve refikası hazır bulun • 
muılardır. 

lngiliz Büyiik Elçiliğinde 
yemek 

Bugün İngiltere Büyük Elçiliğin
de bir öğle yemeği vardır. Yemeğe, 

memleket büyükleriyle kor diploma. 
tikten bazı şahıslar davetlidirler. 

Halkevinde: 

Dünkii (:a)·lı toplantı 

Dün akşam Halkevinde tarih, dil, 
coğrafya fakültesi talebeleri tarafın

dan bir çaylı toplantı yapılmıştır. Top 
lantı geç vakite kadar devam etmiştir. 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Kamutay enciımenıerı uün aşağı

daki mevzuları müzakere etmişlerdir: 

Arzuhal encümeninde: 

Encümene tevdi edilen arzuhal· 
lardan ruznameye alınmış olanlar hak
kmda vekaletlerden gelen cevablar 
tetkik edildikten sonra bu arzuhallar 
karara bağlanmıştır. 

Dahiliye encii.meninde : 

Köy kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve mezkftr kanuna 
yeni hUkümler eklenmesine dair olan 
kanun layihasının müzakeresine de· 
vam edilmiştir. 

ı'Uemurin knnunu mru·ak1'·rıt 

encümeninde : 

Memurin kanunu muvakkat encü
meni toplanarak reisliğe Erzurum me
busu Aziz Akyüreği, mazbata muhar
rirliğine Mardin mebusu Edib Ergini 
ve kcitibliğe de Afyonkarahisar mebu. 
su Cemal Akçmı seçmiştir. 

Riidce enciimenin'de: 

1937 mali yılı bazı daire bildcele
rinde değişiklik yapılmasına dair o
lan ka!1un layihasını müzakere et
miştir. 

ÇAGRI 
X Maliye encümeni bugün saat ıs 

de toplanacaktır. 

X Milli müdafaa encümeni bugün 
saat 15 de toplanacaktır. 

cektir. Konser, saat 8,30 dadır. Bu ak
şamki konser için yeni bir program 
hazırlanmıştır. 

Çocuklara Karagöz 
Bu.günkü konser 

Yarın akşam Halkevinde, yaylı saz
Bu ak§alll Halkevinde yaylı sazlar lar konserinden sonra çocuklara Ka. 

heyeti, bir milli havalar konseri vere- ragöz vardır. 

~aponya Büyük Elçiliğinin evvelki aktam Ankara Palasta bir ıuvare verdi
iini dün yumıttık. Bu ıuvarede tanınmıt japon tenoru Yoıie Fujivara çok 
c\izel parçalar teıanni etmittir. Yukarda ıuvareden bir intibaı görüyorsunuz. 

24 - 3 - 1938 

Profesör Pitarın ikinci konferansı 

Profesör, konf eranıında 
dünya kuruluşunu ve 

insanlığın doğuıunu anlath 
Cenevre Üniversitesi Profesörle· 

rinden B. Öjen Pitar ikinci konferan
sını dün saat ı6 da Halkevinde ver
miştir. Seçkin bir dinleyici kütlesi
nin alaka ile takibettiği bu değerli 

konuşmanın bir hüHisasını siltunları
mıza alıyoruz : 

"Jeoloğlar arzın tarihini, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü zaman ol
mak üzc:re dört kısma ayırmışlardır. 

insanın üçüncü zamanda zuhur et
tiği muhakkaktır. Fakat üçüncü za
man insan bakiyeleri henüz keşfedil· 
miş değildir. 

Dördüncü zamana beşer devri diye
biliriz. 

J eoloğların - Pleistosen • dedikle
ri safhaya arkeoloğlarm yontulmuş taş 
çağı olan • paleolitik - devri tekabül 
eder. 

Jeoloğların - holosen - dedikleri 
safhaya da arkeoloğların - neolitik -
safhası tekabül eder ki bu da cilalı 
taş çağıdır. 

Eski taş devri diye tercüme etti
ğimiz paleolitik şelleen denilen de· 
virle baılar ki bunu • aşöleen • dev
ri takib eder. 

Şeleen devri sıcak ve ratip bir ik· 
timle karakterizedir. Bunun böyle ol· 
duğunu nebatlarm ve hayvanların 
vasıfları ve nevileriyle biliyoruz. 

Bu devirde Paris arz derecesinde 
Kanarya adaları defnesi gibi bir ta· 
kım nebatlar hüdayı nabit olarak çı. 
karmışlardı. 

Nehirlerin kenarında bir nevi rino. 
seros ile antik fill eri dolaşırdı. Sular 
içinde ipopotam ve molüskler yaşar
d ı ki bugün bunlar ancak Afrikanın 
ve Asyanm sıcak mıntakalarmda ya. 
:,ıyabiliyorlar. 

l lk devirler 
O devirde insanlar daha mağara-

larda yaşamıyorlardı. Ancak soğuk 

periyotta mağaralarda yaşadılar. Ön. 
ce nehir kenarlarında otururlardı. Bu 
ralarda av mahsulü çoktu avlamak da 
kolaydı. 

Esasen bu insanlar çokluk değildi. 
Buglinkü avusturalyalılar veya Afrika 
nın cenubundaki .. buşman - lar gibi 
onlar da ihtimal kÜ!JÜk küçük kabile
ler teşkil etmişlerdi. 

Silfilı ve alet olarak kullandıkları 
başlıca vasıta çakmak taşı parçası idi. 
ki bunun her tarafını bu porçaya bir 
badem şekli vermek üzere yontmuştu 
ve bu suretle bir alet edinmişti. Bu 
aletlerin boylan değişiktir. 
Soğuğun sıcak periyot yerine kaim 

olmağa başladığı bu iklim intikali dev
rine tekabül eden aşöleen devrinde de 
bu sanat devam etti. Yalnız çakmak 
taşının işlenmesi daha dikkatle yapı. 
hyordu. 

Aletin kenarlarını küçük ekla - ec
lat • lar çıkarmak suretiyle tekrar 
yontmuşlardı. Bu ikinci yontmalar i
letin kenarlarını keskinleştinniŞ:tir. 

Bu devir insanlarının bakayasından 
pek az şey elde edilebilmiştir. Bu 

beşer ırkına aid keşifler ve elde edi. 
len piyeslerin restorasyonu daha son
ra anlatılacaktır. 

Bizzat beşeriyetin kaynakları ba
kımından - şelleen - medeniyeti orta. 
ya çok mühim bir mesele çıkarmıştır: 

Avrupada olduğu gibi Asya ve Af
rika kıtalarmda da - şelleen • devre a
id taştan el baltaları bulunduğuna gö
re acaba bu aletin her üç kıtada bir· 
den mi icad edildiği yoksa yalnız bi· 
rinde yapılıp öbür kıtalara oradan mı 
yayıldığı suali hatıra gelmektedir. 

Bir bakından bu monojenizma veya 
polijenisma meselesi oluyor demek. 
tir. 

Amerikaya gelince 
Amerikaya gelince mesele daha ka

rışıktır. 

Eğer Trentonda bulunmuş olan şe
leen karakterli aletler hakikaten şel
leen devrinin aletleri ise o zaman A· 
merikanın ilk iskanına kadar görüş. 

!erimizi yeniden tetkik etmemiz ica
bedecektir. 

Fransada - Dordogne • da Mustiyer 
- Moustier • mağarasından ismini a
lan - musteriyen • epok periyoktur. 
Bu bilhassa Glasiye devrine tekabül 
eder. 

Bu devirde beterin vücuda getirdi
ği aletler bundan evvelkilere benze. 
mez. Bu Sletler bilytik eklalarla yapıl
mııtır. Bunlar kesiciler, kazıcılar ve uç
lardır. 

Bu uclara elde tutulan uclar adı 
verilmişse de bunlara birer sap taka
rak karğı haline getirildikleri mu
hakkaktır. 

Yine bu devirde insan ilk defa ola. 
rak hayvan kemiklerinden de istifade 
etmiştir. Fakat işe yarayacak kemik
ten aletleri pek müstesna olarak imal 
etmiştir. 

Beşer tarihinde insan yine ilk de
fa olarak bu devirde ölülerine kabir 
yapmıştır. 

Prehistorik arkeolojinin kurucu
su olan Gabriyel dö Mortiye - Gabriel 
de Mortillet • bu kabir hikayesine i
nanmıyordu. Fakat h!idiıoc: muhcı.kl•alc· 
tır. Muhtelif yerlerde bir çok defalar 
bu eserin delillerini e-Jde ettik. 

O zamanki usul ve merasime göre, 
cesed bükük olarak gömülüyordu. Ce· 
sedin yanına ahret yokuluğu için li· 
zım olacak yiyeceklerle bir takım a
letler ve silahlar bırakıyorlardı. 

Bugünkü Amerika yerlilerinden 
kırmızı derililerin kabirleri her ba. 
kımdan bu usul ve merasimi andır
maktadır, 

Avrupanın muhtelif yerlerinde Fi· 
listindeki • Galile - de yapılmış olan 
bir çok keşifler sayesinde bu devirde. 
ki beşer ırkının karakterlerini tama
miyle meydana çıkarmak mümkün ol· 
muştur. 

Gelecek konferansların birinde bun 
]ardan bahsolunacağından bugünlük 
yalnız bu insanların şimdiki insanlar
dan tamamiyle ayrı bir morfolojiye 
sahib olduklarını söylemekle iktifa 
ediyoruz.,, 

Muhlis Ete (İktısad doçenti) pa. 
ra meselesi ve Türkiyede para mese
lesi. 24.3.1938, Muhlis Ete (İktzsad do
çenti) Bugünkü iktısadda iç ve dış 
piyasa ve Türkiyede iç piyasa ve in
kişaf imkanları 2S.3.1938, Fahri Erel 
(Birinci Hariciye kıliniği doçenti) 
Sokak kazalarının tehlikeleri 7.4.1938, 
Kazım İsmail Gürkan (İkinci Şirür
ji kıliniği doçmıti) Kanserle mücade
le 11.4.1938, Kazım İsmail Gürkan 
(İkinci Şirürji kıliniği doçenti) Gü
neş tedavisi 12.4.1938, Zeki Ragıb Ya
lım (Hıfzıssıhha enstitüsü doçenti) 
İlim, sıhat ve kültür 21.4.1938, Nabi 
Kastarlak (Farmakodinami ve tedavi 
kıliniği doçenti) Veremin modern te. 
davisi ve bundan elde edilen neticeler 
22.4.1938, Zeki Zeren (Anatomi do
çenti) Kemiklerimiz, vazifeleri, hasta
lıkları 25.4.1938, Suat İsmail Gürkan 
(Diş tababeti mektebi doçenti) Çocuk 
dişlerinin ehemiyeti 2.5.1938, Hıfzı 

Veldet (Medeniğ hukuk doçenti) Türk 
medeniğ hukukunda boşanma 3.S.1938, 
Ratib Berker (Riyaziye doçenti) İd
rodinamik 9.5.1938, Ratib Berker (Ri· 
yaziye doçenti) ldrodinamik 10.5. 
1938, Refii Şükrü Suvla (lktısad ve 
maliy~ doçenti) Türkiyede beynelmi
lel tediye Ms. 16.5.1938, Orhan Arsal 
(Devletler U. Hukuku D.) Devletin 
tarifi 19.5.1938, Yavuz Abadan (Hu
kuk başlangıcı ve tarihi ve felsefesi 
doçenti) Hukukçu gözil ile Milliyet· 
çilik ve halkçılık. 23.5.1938, Sara Şe. 
rif (Umumi fizik doçenti) Son fizik 
problemlerine genel bir bakış 27.5.1938. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Profesör bugün saat 16 da üçüncü 
bir konferans verecektir. 

BütUn konferanslar saat 18 dedir. 

Yeni kazalar 
İdari ve iktısadi sebebler dolayısiy

le yurdun idari taksimatında bazı de
ği~klikler yapılması k~rarlaşmıştır. 
1ç Bakanlık bu hususta bır kanun pro
j~si hazırlamış ve proje Başbakanlığa 
verilmiştir. Projeye göre Malatya vi· 
lfiyetinin Kemaliye kazası ve Erzurum 
vilayetinin Tercan kazası bu vilayet
lerden alınarak Erzincan vilayetine 
bavlanacaktır. Malatya vilyetinin A
rabkir kazasına bağlı Ağın nahiyesi 
bu vilayetten alınarak Elaziğ vilaye
tinin Keban kaazsına bağlanacaktır. 

Birinci umumi müfettişliğin Sason 
mıntakasında Siird vilayeti içinde 
Kozluk ve Baykan adladyle iki kaza 
kurulacaktır, 

U~urtma ve Türkkuşu 
Dün evimin önünden geçen kü

çük bir çocuğun renkli kiiıdlardan 
yapılmış bir uçurtma taşıdıjf ını gör
düm ve çocukluk günlerimi hatır· 
ladım, 

Tabiatln tomurcuk ve çiçekle be
zediği baharı, çocuklar rüzgira ka· 
pılan ve bulutlara renk veren uçurt
malarla kutlarlar. 

Hangimiz ince, dört köşe değnek. 
Jer üzerine renk renk kfığıdları ya
pıştırıp ona gene renk renk kiğıd 
saçaklarından kuyruk yaptığımız 
zamanın sevinç ve heyecanını hatır
lamayız? 

KüçlJk çocuk, ılık bir bahar gü
nünde uçurtmasını havalandırırken 
cİKerlerine bol bol iyi hava alır ve 
gözlerini uzun uzun g6k yüzüne 
diker. 

Biz, şimdi, evimin önünden elin
de uçurtmasiyle geçen miniminiden 
tutun da gençlerimize, orta Y•!ilıla• 
rrmıza ve ihtiyarlarımıza kadar he
pimiz gönlümüzde hava sevgisini 
her gün biraz daha artırmak mecbu. 
riyetindeyiz. 

Biz çocukken vatanın havasında 
sınırımız yoktu. BuKÜn sınırımızın 
bir taralı da bulutlardan başlıyor. 

Onun için düşünüyorum, çocuklarr
mızda hava sevgisini ve ''Türkku
şu,, na alakayı artırmak için bu ba· 
har, üzerinde rengi, alAmeti ile 
"Türkkuşu,, uçurtmaları yaptırma
lıyız ve bunu ufacıkken uçurtmaya 
alışan türk yavrusu, on sekizine 
bastıktan sonra kendisini, gayet ta· 
bil olarak, Türklcuşu alanlarında 
bulmaz mı? • T. 1. 

.. 

Aiaçlanan Hacet tepesini ııı· 
dip gördünüz mü? Daha bu İt bit· 
meden, bütün ağaçlar dikilmeden 
ve yılankavi yol tamamlanmadan 
bile bu eaki AnkaTanın yoz tepe
si manzaraımı deiiıtirmiştir. Gö
ze daha güzel ve sempatili görü
nüyor. 
Yakında yeni ıehirle eski tehir 

araamda Ankara halkı havadar. 
nezaretli bir dinlenme ve gezme 
yeri kazanacak. 

Bütün bunlar yapılırken benim 
ve bir kaç dostumun hatırına ge
len bir nokta var: ''Hacet Tepesi,, 
eskiden mezarlık olan bu tepeye 
eski batıl zihniyetin taktıiı bir i
ıimdir. Tepenin manzaraımı ıre 
ıiluetini deiiıtirirken bu köhne 

iami de değittiraek iyi olmaz mı? 

Nezaket cezası 

Sokakta bir tanıdıiınıza raıt 
gelir ve onu fapkanızı çıkararak 
aeli.mlaramız. Cemiyet içinde ya
ııyan medeni adamm bu hareketi, 
bir nezaket, bir terbiye borcudur. 

Yolda fapkaaını çıkaran bir ada
mın bu hareketi mahkeme karan ile 
yapacağım hatmnıza getirir miydi
niz? 

Amerikada bir polisin caketini 
yırtan bir adam, mahkemeye çı
kanlmıf ve mahkeme kendisinin 
nezaketsizlik cürmü itlediğine ka
rar vererek suçluyu üç ay müd
detle her raıt geldiği polise fap. 
ka.amı çıkararak aelamlamağa 
mahkUın etmiştir. 

Amerika bul nezaketten ve 
muateret adabından bile orada, 
bakmız, ne sahalarda istifade edi
yorlar ? 

Yeni fransız kabinesi! 

Bir ıazete baıhğı: "Fransada 
milli bir kabine kurulacak; Bay 
Blum 'hu kabinenin batında bu
lunmak istiyor." 

Bay Blwn'un sosyalist olduğu 
malüm. Yeni kurulacak kabinede 
milli yani nasyonal olacak. O hal
de yeni kurulacak kabineye fran
sızlar, eğer iltibaaa mahal verme
aeydi, mutlaka Naıyonal • Sosya
li.t kabine derlerdi.! 

Avrııpanın havası! 

Bir İstanbul arkadatımız, "Av
rupa biraz rahat nefes alıyor,, 
teklinde büyük bir batlık koy
muı. 

E:..:et, Anupanm. bavuı aahn.da 

fena değildir; rahat rahat nefes 
alınabilir. Yalnız: sağını, aolunu 
barut kokuları bürüdüğü zaman· 
dır ki o hava teneffüs edilemez 
hale gelir. 

Kadeh! 

lngilterede Destini ismindeki 
vals besteliyen bir bestekarın öl
düğünü gazteler yazıyor. 
Meıhur bir vals bestekarının 

meıhur bir vals şehri olan Viyana 
ile birlikte öl ütüne ne demeli? 
Kader değil mi? Zaten Destini ke
limesinde de, az çok, bu mana 
vardır. 

Fıkra m uharrirlcri ve vezin! 

Geçenlerde yazdığım bir fıkrada 
İstanbul gazetelerine yazı yazan 
muharrirlerden bir kısmının vezin 
bilmediklerinden bahsebniıtim. 
Bir kısmının demekle hepsini kas-
detmediğim meydanda idi. Böyle 
olmakla beraber okurların hük
mü toptan vermeleri ihtimalini dü
şünen üstad Ercüınend Ekrem 
Talu bana bir hafta evel takazada 
bulundu. Manzum eserler de yaz
mıı olan Üstadın bu bahsin dıtında 
ve üstünde olduğuna hiç tüphe 
var mt? 

Burhan Felek de.evelki gün yaz. 
dığı bir fıkrada 

- Hiç birinin vezninde aakat 
bulunmamak tartile - Neyzen 
Tevfikten, ıair Eıreften ve Laedri 
merhumdan tam on mısra istinsah 
etmif. 

O suretle onu da verdiğimiz 
hükmün d11ma çtkanY,oruz. 

Köylüyü aydmlalmak icin 
Ziraat bakanlığı, büyük zirai kal

kınm:ının ilk başlangıcı olmak üzere, 
koylümüzi! şimdi muhtelif i~lere alış
tırmak ve köylü ile daimi temas halin
de bulunarak teknik ziraati öğretmek 
üzere köylere ilk parti olarak 35 me· 
mur göndcrrneğe karar vermiştir. Bu 
memurlar atlı olacaklar ve mıntakala, 
rı içinde bulunan köyleri mütemadi
yen dolaşarak köylümilze öğütler ve
recekler ve zirai kalkınma içinı.öyHi· 
müzü şimdiden hazırlıyacaklcı.cdır. 

Hava bulutlu f akal sakin ge~i 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve si· 

kin geçmiştir. Günün en düşük ısısı 

sıfırın altında 1, en yüksek ısısı da 20 
derecedir. Yurdun Karadeniz kıyıla

rı sisli, doğu ve cenubu, cenubi ~rk 
kısmı açık ve diğer bölgeleri bulutlu 
geçmiştir. 24 saat içinde hiç bir 
yerde yağış olmamıştır. 

Karla ötrülü yerlerde karın kalınlı
ğı Erzurumda 15 santimetredir. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın ılltın
da olmak üzere Afyon ve Elizizde 2, 
Kastamonu, Kühtaya, ve Kayseride 4, 
Erzin•anda 6, Vanda 9, Erzurum ve 
Karsta ıs derecedir. En yüksek ısı ise 
Konya ve Diyarbakırda 16, Edirne ve 
Antalyada 18, Bodrumda 20, Adanada 
23 derecedir 
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DIŞ iCMAL .................................................... 
Çekoslovakyadaki 

almanlar 
Çekoslovakya ile Almanya arasın • 

daki münasebetler, Fransa ve Sovyet 
Rusya tarafından Çekoılovakyaya v• 
rilen teminattan sonra, bütün Avrupa 
devletlerini yakından alilcadar eden bir 
tnesele halini almııtır. Fransanm Çe • 
koslovakyaya bir misak ile bağlı bulun
duğu malumdu. Gene biliniyordu ki 
Sovyet Rusya ile Çekoslovakya arasm· 
da da böyle bir misak vardır. Fakat Al· 
lnanya tarafından Avusturyada yapılan 
olup bittiden aonra bu iki devletin, Çe • 
koslovakyaya karıı evvelce ciriıtikleri 
teahhüdlere sadık kalıp kalmıyacaldan 
ınalum değildi. Halbu ki anılus'un aka
m.inde cerek Fransa ve gerek Sovyet 
Rusya, Çekoslovakyaya kartı ciriıtik
leri teahhüdü en kati bir ifade ile teyid 
etmiılerdir. Bu vaziyette Fransarun ve 
Sovyet Rusya'nın, Çekoslovakyaya 
kartı yapılacak bir taarruzu kendilerine 
kartı :rapılmıı bir tecavüz telikki ede
rek bu orta Avnıpa devletine yardım 
ecleceklerine inanmak liznndır. Bu va • 
ziyet büyük harbın batlama tarzım ha
brlabyor: Malumdur ki büyük barb 
da Avusturyanm Srrbistana kartı taar
ruza, Çarlık Rusyanın Sırbiıtana yar
chrm, Fransanın da Rusya cephesine il
tihakı ile baılmmıtı. Bundan sonra da 
önce Avrupa devletleri sonra ela Avru· 
pa dııındaki devletler birer ikiıer har • 
ba iıtirik ettiler. 

Bugün de Çekoslovakyaya kartı ya
pılacak hir taarruz büyük bir harbın 
bqlangıcı olabilir. Almanya, böyle bir 
harbı göze alamadığı için bu aralık, 

Çekoslovakyaya taarruz etmek niyetin
de değildir. Hatta Marepl Göriq, A." 
YUsturya darbesi yapıldığı s1r11ela ha 
nokta üzerinde çekoslovakyaya kati 
teminat ~ermi,tir. Bununla beraber, 
çekoılovak - alman münasebetleri, a
normal olmakta devam ediyor. Bu IDÜ· 
Dalebetler de Çekoslovakyadaki alman 
ekalliyetleri etrafında dönmektedir. 
Çekoslovakyada üç buçuk milyon ka • 
dar alman bulunduiu malumdur. Ger • 
çİ bunlarm hepsi de nazi defildir. Hen
layn'ın liderliii albnda bulUllall nazi 
zümresinden batka. sosyal demokrat, 
çiftçi partilerini. tqkil ed.a almanlar 
da vardır, Bunlar, bir 1eae kadar -..el, 
lll8Cal' tıkalliyetleriyle beraber, Çekoa
lonkya bükiimetiyle anlatarak, bir ta.
lam imliyazlar elde etmiılerdir Çekos
lcwakya hülriimeti, Henlayn parti•ine 
IDeJUap olan eLmnlara ela .,._ ....._. 
n n İllllİpzlm'I .emiefl wı onlan da 
hükümet içine abnayı teklif etmit ise 
de bunlar, Berlinclen aldıkları talimat 
ile o zaman bu teklifi kabul etmemİf • 
lerdi. Şunu bilmek lizımdır ki, Hea
layn almanLmnın ıöriiJleri, alman hü· 
kümetinin ıörütünden ibarettir. Bina
enaleyh Çekoslovakya, kendi tebaaamı 
tetkil eden bir halk zümresiyle anlata • 
bilmek için alman hükümetiyle anlat. 
mak mecburiyetindedir. Osmanlı İmpa
ratorluiunun tarihi, yabancı devletle -
rin nüfuzuna tibi olan Mı ekallİJ'•tlerin 
vaziyetlerine benzer bir çok miaalı.te 
doludur.Bu nevi polib"ka lllUMl'Vl'aluma 
hedef olmuı bir millet sıf atiyle biz türk
ler, ekalliyetler etrafında çevrilebile -
eek entn1ralann mahiyetini çok iyi bi • 
liriz. 

Anıaturyaya kartı yapılan muvaf • 
Fakiyetli darhe, Çekoslovakyanın aake • 
ri bakımdan vaziyetini zorlaıbrdıiı &'İ
bi, nazileri ıwnartması ve nazi olmıyan 
aktivist alınanları da nazilerle elbirliii 
yapmaya aevketmesi, yani Çekoslovak· 
yadaki bütün alınanlar arasında bir te· 
sanüd teminine yardan etmesi nokta
.. -. müfkülİeftirmi9tir, Va-ilen ha
berlere ıön çiftçi partisini teıkil eden 
almana.r da Henlayu'a iltihak etmete 
karar v..rüıler ve Mı karar üzerine, 
pmtİJ'İ kabinede temsil eden Bay Stina 
istifa etmİ§tİr. Bu zümrenin de Hen
layn partisine iltibakiyle nazilerin Çe • 
lloslonk meclisindeki mebualan elliye 
ltalii olmaktadır. 

Henlayn almanları ne istiyorlar? 
Çekoslonkyacla renif bir demokrasi 
olduğu, hiikümete kartı cephe alnut 
bulunan almanJann elli mebus intibah 
ettirebilmeleriftden ve hele bu mebua
lann çek meclisindeki nutuklarından 
anlqılmaktaclır. Çekoslovakya cumhur 
reisi Senet de ıeçenlerde alman ekal • 
liyetinin vaziyeti hakkmda bir İngiliz 
ıazeteıine enteresu mül&kat venniı -
tir. Beneı'in sözlerine bakılacak olana, 
çelcoslovak almanlaruun, ıarlci Prusya 
almanlarından daha çok mektebleri 
vardır. Alman nüf usumtn nisbetine gö
re memurlar tayin edilmi§tİr. Alman e
kalliyetinin kültürel muhtariyeti var -
dır. Cekoslovakya bu ekalliyetin vaZi
yeti üzerinde kendileriyle ıöriiımeie 

hazırdır. Fakat çekoslovak hükümeti, 
benüz kabul edebilecekleri ıartı teklif 
etmeie hazır olmadıfını bilclikleri iç.in 
müzakerf'ye bile gİrif!nİyorlar. 

Alman ekalliyetinin istediti, alman 
hülrümetinin iıtediğinclen farklı değil
dir. Almanya, önce buctudların tashi.'ü· 
ni istiyoı. O tekilde ki alman nüfusa • 
nun ekseriyet teşkil ettikleri rnmtaka
lar kendiıine t•keclilmeli. Görülüyor 

uı:us 

D Ü N Y A H A B E R·:l ·e R İ Prof. Muzaffer 
Göker Sorbonda 

bir konferans verdi B. ÇEMBERLA YN 
. . . 

Man vaziyet hakknlda Paria, 23 (A.A.) - Anadolu Ajan. 
aınm husust muhabiri bildiriyor: 

Avam kamarasında bugün B. Leon ~ı.umun 

d l•t•k . h d k ;enatodakı ızahları 
1 ş po 1 1 ayı 1%0 e ece Paris, 23 (A.A.) - Senato maliye 

latan.bul üniversitesi profesörlerin
den Muzaffer Göker dün Sorbon'da 
bir konferans verdi. Türkiye büyük 
elçisi Suad Davaz ile elçilik müsteşa
rı ve eski rektör Şarleti konferansta 
hazır bulunuyorlardı. 

Kabine toplantısında . yapılacak 
beyanatın metni tasdik edildi 

Londra, 23 (A.A.) - Kabinenin 
haftalık toplantısı bu sabah bafveld
let binasının 10 numaralı daireainde 
yapılmıftır. Bakanlar Çembcrlayn'in 
Avam Kamarasında dıt politika hak
kında yapacağı beyanatın metnini tas
dik etmişlerdir. Bakanların bu metni 
daha dünden tasdik ettikleri malfım
dur. 

Metin timdi dominyonlara tebliğ 
edilecektir. 

Lord Halifaka, franaız ·sefiri Kor
bcn'e Çemberleyn'in yann avam ka
marasında yapacağı beyanatın metni
ni tevdi etmittir. 

lyi haber alan mahfillere göre lord 
Halifaks, lcarıfIIJ&Zlrk komitesinin iJ
lerini tacil etmesini teminen yeniden 
sarfedilen gayretlere Fransa.nın da 
iştirik etmesi için ısrar etmektedir. 

Aynı mahfiller ispanya meselesi
nin İngiliz • italyan anla,maaı için 
başlıca engel tetkil etmekte olduğunu 
söylemekte ve lngilterenin Hitlerin 
Roma'yı ziyaretinden önce İtalya ile 
bir anlatmaya varmak istediğini id
dia etmektedirler. 

I tti birliği rusmı ve müzakere 
Londra, 23 (A.A.) - Ba9vekil 

Çemberleyn'in hariciye nazırı Lord 
Halifaka da olduğu halde itçi birli
ği idare meclisi azası ile bugün yap
tığı müzakereler tam bir saat sürmüt
tür. Bu mülakattan sonra neşrolunan 
resmi tebliğde deniyor ki: 

Başvekil ıilahlanma programını 

çabuklaştırmak için kati tekliflerde 
bulunmak istemediğini söylemi9 ve 
hükilmete icab eden yardımda bulun
mak üzere patronlarla itçilerin kendi 
aralarında uyuflD8}armı iatemiftir. 

Bqveki1, ifÇ'i birliği idare mecli. 
İi azalarına yaptığı davetin maksadı
nı inh ederek ondan yardım iatemek 
oJduflmu w ._.. _.,.... _... 
rfn feTbJAde ehemiyetlne binaen htl· 
kUmetin bu yardım talebinin ia'af e
dileceği kanaatini ızhar eylemittir. 

İşçi birliği idare meclisi, başveki
lin bu çok mühim beyanatını azami 
dikkatle incelemeğl teahhüd eylemit
tir. 

Tebliiin nihayetinde, aynı mesele 
etralında a<SrÜfJllek ibere Bqvekil, 
patronlar birliii idare meclisini da
vet etmektedir. 

Avam kamarmında işsizlik 
hakkında miiaakerel4!r 

Londra, 23 (A.A.) - Avam Kama
rasında lt1izlik hakkmda yapılan mü. 
zakere esnasında mesai nazırı Brovn, 
tatbik edilmekte olan büyük nafra itleri 

ki bu, artık iki devlet arumda ekalliyet 
meaeleai delil, topnk ihtilifıdır. Geri • 
de kalan alman aiifmu için de muhtari
yet istiyor. 

Çekoslovalryamn mukadderatı hak
kında F ran .. " Sovyet Ru•ya tarafın
dan söıterilea "1aa alib Urıunuia 
lnıiltere buaüne kadar uzakta kalmıı
tı. Ve lngiltereyi Çekoslovak
yaya kart• Pdilletler Cemiyetiyle 
siriıtiii teabhüdden ayn ola • 
rak her hanai bir teabhüde siriı
mek için aarfedilen gayretler müıbet 

netice vermemiıtir. Bununla beraber, 
lnsilterenin son rünler zarfında bir ta
raftan pllo.&ovak, diier taraftan da 
alman aoktai nazarlannı telif etımep 
çalııtığı aöriilmektedir. Çekoslovak,.. 
ela anlqılan, Almanya ve lngiltere ele 
dahil olduiu halde hududları ıaranti 
altına alınmak ,.ani bir nevi orta Avru
pa lokamosu alcdeylemek 9artiyle bö7. 
le bir anlaımaya mütemayilclir. Fakat 
bugün İçin buna en büyük enpl, insi!· 
t•enin de orta Avrupa baklanda teah
hflde firipnete yaldqmunuıdrr. Çe • 
koslovakyada lnplterenin pnntisi ol· 
madan hiç bir fectaklrldcta balanrmlr 
istemiyor. Fakat eter Çelroslonlrya ile 
Almanya arasında lngilterenin taftl • 

sutiyle bathyan bu anlqma tefebblsü 
muvaff alr olursa, Çekoslovak,.., Sovyet 
Rusya ve Fransa ile akdettiii iki ımia
la ela fesbedeceiinden Sovyetlerle 
f"ranaa, orta Avrupada köprü vuİ7• • 
tinde bulunan bir yarcbmcıdan mab· 
rum kalac:aklarclır. Alımn:rada eeuen 
Südet almanlarınm mukadderatı 
baklanda yalun alika ıösterirbn, 
ühnini daha çok -.suı .dm mHele, 
ken&ini ihata eclen 1"a tmMl'i kır
malıdır. 

A.f.ESMU 

proğramınm Uç yüz milyon ıter1ing'e 
ve silahlanma proğramı meselesinde 
de 1936 martından geçen tubat ayına 
kadar hükümet tarafından doğrudan 
doğruya aktedilen mukavelelerin tak
riben 350 milyon sterlinge ba1iğ oldu· 
ğunu bildimıittir. 

HATAYDA 

Resmi ilinlır ve muhaberal 
gene ar~a yanhyor 

İskenderun, 23 (Hususi) - Resmi 
bütün mubaberat ve ilanların, türkçe, 
arapça yazılmaaı wımgelirken yalnız 
arapça olarak muamele yapılmakta ve 
bu hareket delege tarafından hoı gö· 
riilme.ktedir. Gönderdiiim ilin laken
derun pmrük idreai tarafın.dan tan-
zim edilmi,Ur. · 

Filislinde bir baskın 
1 ölü, 1 yarah 

Kudüı, 23 ( A.A.) - Filistinin fimal 
sınırı civarında geçenlerde açılan H&· 
nuta. köyü yüz kiıiden mürekkep si
lahlı bir ırupun taarruzuna uğramıt 
iae de köylüler kendilerine dört taraf
tan aynı zamanda hücum eden mütear
rızları ıeri pilaldirtmeie muvaffak ol
mu9lardır. 

Bir polls öldilrülmilf biri yaralan
aııttır. 

T edhlKUere karıı tedbirler 
Kudüs, 23 (A.A.) - Arab tethifçi

lerinin Suriye ve Lübnan.dan Filiatine 
ıirmelerine engel olmak için Filietl· 
nin tlmalinde kiin iki genit balgenin 
fecr vaktinden pneı batıncaya kadar 
atet söndürmelerine karar verilmiıtir. 

Sanıldıiına göre silkümet makam
ları, tlmal hududu boyunca elektrikli 
tel örsUlerle yillcsek bir dıvar vücuda 
getirilmesi meselesini tetkik etmekte· 
dirler. 

SoyY1lerln ldllyı 

komiseri ııledlldl 
Moakova. 23 (A.A.) - Hana mu

habirinin öirendiğine g<Sre, yüksek 
sovyet mecliıi. ıon içtima devresi e• 
nasında, adliye halk komiseri Krllen· 
koyu, çok kuvetli ıebebler ileri ıllre
rek kabiliyetaizliiinden dolayı, ulet
miştir. 

Krilenkosun tevkif edildiği hak
kındaki haberler, timdiye kadar daha 
rıe.men teyid edilmemittir. 

Küçük Dış Haberler 

X Londra - Belçika devlet banka • 
aından altı tayyare ile altı tondan faz • 
la altın celmittir. Bu on gün zarfında 
altıncı sevkiyattır. 

X Londra - Silib endüıtriainde ça
hf&ll 40 ıendiak, B. İnskip'in müıterek 
müsakere tekliflerini kabul etmi§lerdir. 

X MoakoYa - lki hükümet araaın -
da yapılan müzakereler neticeıinde, 
Norveçin Leninıraddaki konaoloslu • 
iunun yakında kapatılmasına karar vo
rilıniftir. 

X Sofya - Geçende ölen nki bat • 
bakan Mallerof'un cenaze töreninde 
miflerdlr. Yilkaek tahall talebesi dete
ıöz alan batlbler demokrulyl methet • 
sahllrlerde bulunmak iatemipe de po -
Ua tarafından daitUlnqtır. 

encümeni bugün toplanarak ba§vekil 
Blumun bir buçuk saat süren izahatı
nı dinlemiştir. 

Bu içtimadan sonra ne9rolunan teb
liğde ezcümle deniliyor öi: "Komis
yon Fransa bankasının milli müdafaa 
sandığına doğrudan doğruya bet mil
yar franklık avans yapması hakkında
ki projenin kabulünü ayan meclisine 
teklif edecektir. Fakat kambiyo muva
zene akçesinin kirrndan mütevellid 
dört milyar frangın da mezkur sandı
ğa devrini kabul edemez. Filhakika, 
kambiyo muvazene akçesi bidayetten 
altın ve döviz olarak tesis edilmiş ol
duğundan mezkur dört milyar kazanç 
hakiki bir kar addedilemez. Bilakis 
mezkur akçenin mikdarı kısmen haki
katta azalmış bulunuyor. Ödenen mez
kur dört milyar frank sandıktan çeki
lecek olursa, ikinci bir enflilasyona 
doğru gidilmiş olur. Bu suretle de ma
liye nazırı meclise tevdii zaruri olan 
maliye islahat projesini uzun milddet 
tehir edebilir. Halbuki, bir milli hükü
met teşekkül edemeZ'Se mezkur mali 
ıslahat, katiyen elzemdir. Bütün en
cümen azası bafvekille mutabık olarak 
böyle bir milli hükümetin bir an evel 
teşekkUJilnü temenni eder. 

İngiliz - İtalyan görüpneleri 
Roma. 23 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Kont Ciano, İngiliz büyük elçisi ile 
bu akpm saat 18 de müzakerelere de
vam etmittir. 

Profesörlerdeıı Putaa rektör adı -
na bir nutuk söyliyerelıc konferanaçıya 
·~Of geldiniz" dedi ve elçimizin hu
zurunu aelimladı. Profesör bundan 
sonra tilrk etüd merkezinin ç.ahıpma11-
nı Türkiyenin bu merkezin faaliyeti
ne gösterdiği alakaya bir delil saya
rak, iki millet ve medeniyetin kay. 
naşmasında kültUrel bağların kıyme
tini anlattı. 

Göker, konferansında Anadolu bal
kının tarihten önceki çağlarda eko
nomik ve endüstriyel üstünlüğünü 
garblı belgelerle isbat ettikten 80llra 

Kemalist devrinin bu alandaki pren
siplerini ve başarılarını saydı. 

Göker konferansın sonunda profe
söre teşekkür ederek, sözlecinin bi
zim de duygumuza tevafuk ettiğini, 
bu kUltür değişiminden türk - fran. 
sız dostluğunun kuvvetleneceğini aöy 
ledi ve çok alk·flandı. 

Tiran orta elçimiz 
itimatnamesini verdi 
Tiran, 23 (A.A.) - Arnavut a

jansından : 
Yeni türkiye orta elçisi HuHlıi 

Fuat Tugay, buğün kıral tarafından 

kabubl edilerek mutad mera.imle i
timatnamesini verrniıtir. 

Türkiye orta elçisi, valide kırali

çenin mezarına bir çelenk koymuı
tur. 

Frankistler yeniden taarruza ge~liler 

Hükümetçiler b·ütün 
cephelerde geriliyorlar 

Baraclon, 23 (A.A.) - Frankiıtler 
~ 71ibn Aı•ouda kaoedl bir tll
arruza batlamlflardır. 

Hueakanm timal garbisinde kiin 
Ayerden hareket eden büyük kıtalar, 
Hueskanm ıs kilometre ilerisinde Bo 
lealierita hükümet mevzilerine hü
cum etmiılerdir. 
Aynı zamanda Hueskanın cenubu 

garbisinde Montmcsa ve Alkala-Ger. 
re&dan kalkan diler bir kol da Huea
ka-Sarqoa yolunda Almudavar i•tika 
metinde ilerlemete baflamıftır. 

Her iki hücumda da, iailer ileri ha. 
reketlerinde muvaffak olmuflar ve 
Lierta köyünü ele ıeçirmitlerdir. 

Frankisılerin yeni bir t.aarruzu 
Saraso•, 23 (A.A.) - Roytcr mu· 

habiri bildiriyor: Nasyonalistler, Sar
raıoı ile Belhite arasında yarı yolda 
Kiin Kuinto mıntakaaında tamamiyle 
yeni bir taarruza geçmitlerdir .• Hükü. 
metçi kuvvetlerin tiddetli mukaveme. 
tine rapen, nuyonaliıtler, Ebre neh 
rfni geçmitlerdir. Halen büyük bir 
silratle ilerlemektedir. Hükümetçile
rin topçu kuvvetleri hemen hemen a
tıl denecek bir vaziyettedir. Tayyare· 
lerden ile hiç bir eaer yoktur. 

Cumhuriye~iler bütün cephe-
de gerUiyorlar 

Alkaniz, 23 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Frankiıt öncü kuvvet. 
lerl evelki gün tiddetli bir çarpıtma· 
dan sonra Alkaniz • Gandeaa yolu il· 
zerinde k!in V al de Algorfo kaaaba11 
civarında ıtratejik noktasından mü. 
hiın sayılan bazı mevzileri iıgal et· 
mişlerdir. 

bulunduğu tehlikeli vasiyetten kı• 
..... kartanmftır • 

Şimdiye kadar Hueaka frankocula-
rm itğali altında bulunan araziye bir 
buçuk kilometre geniıliğinde bir &rL 

zi parçası ile bağlı idi. 

Frankiıtlerin dün fehrfn cenubuna 
yaptıkları tazyik, Hueskayı Saragoıa 
bağlıyan ıoaeyl kurtarmııtır. 

Zannedildiiine &öre, hilkilmet kuv· 
vetleri Hueskanm elli kilometre ka
dar prkında Cinca nehri uzunluğun.. 
da pek kuvvetli müdafaa mevzilerinde 
toplanmaktadırlar. 

B. Alkala Zamora'nın 
oğlu öldü 

Madrid, 23 (A.A.) - Eski cum. 
bur reisi Alkala Zamora'nın oğlu Jo
ze Alkala cephede bir hastalığa tutu
larak ölmüştür. 

Temmuz 1936 isyanrnda Paris'de 
bulunan J oze Al kalanın kardeşiyle 
birlikte aontefrinde gönüllü yazılarak 
cumhuriyet saflarında Madrid cephe· 
sinde çarpıftığı hatırlardadır. 

ltlançuko ve Franko 
hükümeti 

Burıos, 23 (A.A.) - Oviedo ile 
San Sebaıtiyen arasında demiryolu 
münakalatı tekrar tesis edilmi§tir. 

Macar maslahatgüzarı buraya iel
mi9tir. 

Mançuko ve general Franko bükü. 
metleri, diplomatik münasebetler te· 
atisine karar vermişlerdir. 

Bir gemi /rankiıılere 
ıeılim oldu 

Santander, 23 (A.A.) - hpanyol 
hlikümetine aid olup Londra mahke
meleri tarafından mezkQr hükilmete 
aid oldufu tasdik edilen 12 bin toni· 
latoluk Lita Garsiya vapuru, B&rse· 
lon'a giderken ıemi mUrettebatı yol
da vapurun yolunu çevirerek Franko 
bükümetinin emrine eirmi,ıer ve va
puru buraya getirmi9lerdir. 

Bar•elona giden insilis 
kruvazörleri 

Londra. 23 (A.A.) - İngiliz Pe. 
nclop kruvazörü İngiliz tebea11nı ali 
mak üzere Barselon limanına iirmiı , 
tir. 

Frankistler, cumhuriyetçilerin mu 
kavemet hatlarını kırarak bet yüzden 
fazla eıir almıılar, takriben iki bin ki· 
ıiyi öldUnnilşter ve Katalonya yolu 
üzerindeki bütün maniaları tahrib et. 
mitlerdir. Cumhuriyet kuvvetleri bu 
manialar sayesinde bir kaç gün mu
kavemet edeceklerini Umid etmekte 
idiler. Cumhuriyetçiler tahkim ettik
leri mevzilerde tiddetli bir mukave. 
met göstermişler ise de bir saat ıilren 
bir muharebeden sonra frankiıtler 
dilpnan hatlarına ginne~e muvaffak 
olmuılar, Mitralyöz yuvalarını teker 
teker ellerine geçinnitlerdir. Netice
de frankistlerin getirdikleri taze kuv
vetlerin cenahlara yaptıkları tazyik 
kar1111nda cumhuriyetçiler biltUn cep
hede rücat.etmek mecburiyetinde kal -
ımtlardır. 

Amerika ambargDyu 
kaldırmıyacak 

Vaşington, 23 (A.A.) - tspany~. 
sefaretinin ıiJah ihracatına Amerika. 
tarafından konulan Ambargonun kal

Hue•ka tehlikeden kurtuldu dmlması hakkındaki talebi üzerine 
Saraıos, 23 (A.A.) - Royter ajansı. Hul, Amerikanın İspanyaya kartı it· 

nın muhabiri bildiriyor : tlhaz ettiği hattı harekette değişik-
Dilnkil frankiıt taarrusu Hueıkayı llk yapılıp yapılmıyacaiını ancak par 
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Halledilemiyen baı mesele 
TAN'da Omer Rıza Doğrul bu

gün en had: bir tekilde ortada du
ran meselenin Çekoslovakya iti ol· 
duğunu aöyliyerek ıunları yazıy«?I':. 

"Vaziyet ga~t sarihtir. Çekos
lovakya bir taarruza uğradığı ta.k· 
dirde Fransa, Almanya ile harbe 
girİ§meyi göze alımttır. Sovyet bir
liğinin Çekoslovakya yüzünden de, 
geçenlerde .ovyet ricalinin dedik
leri gibi bir koridor icad. ederek 
Çekoalovakyanın. yardımına koıtu

ğunu kabul edelim. Fakat böyle bir 
vaziyet karııamda ltalyanm da bar
ba kanttıiı ve Franaaya kartı vazj. 
yet aldığı farzedilirae, fÜphe yok 
ki Franaanm vaziyeti mütküllefir. 
Ba güçlüiü ancak lngilterenin ite 
müdahaleai bertaraf eder. 

Acaba lngiltere. bu tekilde mü· 
dahale edebilecek mi? Ve Çkoslo
vakyamn istiklali ve bütünlüğü yii
zünden kopacak bir muharebede 
Franaa ile omuz omuza harekete
decek mi? 

Yokaa böyle bir muharebede 
Fransa'yı taarruza uğramanuı sayarak 
bitaraf kalacak mı? 

Bütün bu noktalarm biri de anla
ıılmamıı bulunuyor. Çünkü İngil
tere, Çekoslovakya istiklaline kar
tı henüz vaziyetini tayin elmemİf
tir. 

ihtimal ki, bu vaziyet bu halta 
içinde anlatılacak ve İngiltere ka
binesi, çartamba günü toplantıum 
yaptıktan sonra Baıvekil Çember
layn pertembe ıünü Avam K.ama
ra1111da beyanatta bulunacaktır. Bu 
yilzden Mister Çemberla:rn, dün bu 
mesele hakkında sorulan aualle ... 
cevaben henüz aöz aöyliyecek vazi
yette bulunmadıiım söylem.it ve da
ha sonra pek yakında lqilterenia 
harici siyasetini izah ecleceiini ili.
ve etmittir. 

Avrupa aulhunun mukadclerab 
nasıl bir taraftan Çeık~oıvakyama 
mukadderatına bağlı ise, Çekoalo
vakyanın mukadderatı da lngiltere
nin vaziyetine baifıda. 

Bu yüzden bütün Avrupa ID&"ilte
renin alacalı vaziyeti merak ve 
Mi.ter Çemberlayn'in beyanatım 
sabD'nzlık içinde beldiyor.,. 

••• 
INGIUZ SiYASETi 

SON POSTA'da Muhiddin BİIV• 
J&ZIJOI' : 

"Diaya .t,.uetinin eDCİD cleaa
lwiacle büyük flrbnalar hüküm .... 
düğü bir mevsimde ln,iliz Hükü
meti fırtına üzerine sitmek istemi
yor, lnıilten barbetmek iaı.miyor. 

Nitekim, lnailtere bu dün7am11 
büyük muharebelerine, ötedenlMri, 
daima evvela uzaktan seyirci ol .. 
rak bakmayı tscih etmittir. Batka
ları iaterlene barbedebilirler, bat
ta tu uralarcla etmeleri, lnpltere 
h ... bına pek ele fena olmaz; ancak 
lnplterenin harbetmesi iç.in pek cici.. 
eli eebebler bulunmak li.zım gelir. 

Londra hükümeti, dünyaımı ba
giinkü itlerini 8'Özdea ıeçirclikt• 
sonra, nihayet harbetme1e karar 
vermiftir. Ona mahalif olarak nzi
yet alan bütün muhalefet dimi eleri 
ele bundan dolayı zayıf mevkicled~ 
ler. Buaünkü dm-yada her hanci bir 
millet kartumda harb i.atiyen U...... 
lar, 7ahud politikaları milleti muh
temel bir harbe dojru ~;,ec.k 
olanlar, bunun aksi yoldan gideni .. 
re kartı elbet zayıf olurlar. Buaua 
için, son üç hafta içinde mütemadi 
surette siyaseti hücuma uirayan 
lngiltere baıvekili, nihayet etrafın. 
daki fırtmanm aakinlettitini sör
meye baılamııtrr. 

A vuaturya Almanya ya ilhak eclil
miı, Çekoslovakyada ekalli,..tler 
meselesi §Öyle veya böyle olmut. 
bunlar l:ıgiltre siyaMti için o kadar 
mühim meseleler değildir. lnıilte
renin hesabı, bütün dünya ........ 
lcrini toptan mütalea eden bir h .. 
saptır. Fransa için Tuna üzerinde 
bir ba§ köprü demek olan Çekoslo
vakya, İngiltere için hiç bir teJ cle
ği!dir. Avrupada çıkacak olan bü
tÜ."\ harbler lnriltereyi yalnız dün
ya siyaseti bakımmdan alakadar • 
der ve o da i§leri timdi büsbütün 
bu bakımdan mütalea ediyor." 

lamentonun tayin edebileceği cevabı-t 
nı verm!9tir. Hul, parlamentoya bUt 
hususta tavsiyede bulunmamıı oldu. 
ğunu ilave etmittir. 

1937 senesi sonkanununda parla
mentonun ispanyaya aili.h ihracını, 
meneden bir kanun kabul ettiği hatır-. 
lardadır. Mayıı 1937 de parlamento.. 
nun umuml bitaraflık kanununda de .. 
ğişiklik yaparak ambargonun tatbi~ 
kini "dahili harb,, halinde bulunanı 

memleketlere gönderilecek silablar1t 
da tepnil etmit olduğu hatırjardadı.,. 
Bu kanun ah'kimının tatbiki mesuli~ 
yeti cumhur reisine bırakılmı9tır. Bı' 
ahklm mucibince Ruzvelt bitaraflıJıt 
kanununu hpanyaya tatbik etmittir. 
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Hakikaten Öyle oldu .. Alman la
fnndan çıktıktan sonra grup ku
mandanının bura He bu kadar yakm 
alakası kesildi, artık sormaz oldu, 
biz daha uzaklardan yaptığımız ke. 
ıiflerle anladık ki bombaları eliyle 
koymuf gibi bizim lağımın önüne 
gönderen karııki lngiliz ıiperinde 
değil bizzat müteaddid defalar pat
Jayan ]ağının açtığı hufrelerden bi
risinde gizlenmi§tir. Be§ dakikada 
bir siyah bir el, bir zenci eli hava. 
ya yükselmekte ve bombayı ancak 
10 metre mesafeden atmaktadır. 

Yaman niıancılardan betini bir 
araya topladık, aiyah el bir daha 
kalktı, bir yaylnn ateı, bu defa 
bombayı atamadı ve bir daha gö
rülmedi, biz de rahat rahat Jağmm 
ağzını ve önündeki meydanını ka-
pattık. · 

f 1rkada herkes taarruz istiyor 
Mevzii teslimden ancak birkaç &iin 

aeçmiıti ki cephede bulunanlann he
men hepıinde aynen ıu fikir hasıl oldu: 

'"- Durup dururken ölüyoruz, eri
yoruz Muharebe bunu İcab ettirebilir .. 
Fakat mademki naııl olsa ölüyoruz, 
bari bir taarruz yapalnn, bir it görelim. 
Bize zarar veren mevzileri zabtedelim. 
Mümkünse düımanı denize dökelim. 
Fakat her halde böyle botu botuna 
ölümü beldemiyelim1" 

Görüıtüiüm :ı:abit arkadqlarım 
ltunu aöylüyor, cepheyi gezen fırka er· 
-.. laarbı bunu aöylüyor, cephede nö
bet bekliyen Mehmedcik daha kısa, da
ha basit ve fakat mücmel olarak aynı 
,eyi aöylüyordu. Hakikat de bu idi. Fa
kat bu it nasıl baJanlabilirdi? Buraıı 
Meçhuldü. Çünkü karımuzdaki silih 
itibariyle, cephane itibariyle, ıiper 
malzemesi itibariyle bize üstündü. Si -
perleri daha muhkem, manileri daha 
boldu. O el bombaıını ve makineli bom· 
IMayı tüfek kurıunu kadar bol harcıyor
~u, bizim mmtakalardaki elbombaaı bir 
.evgilinin hediyeıi kadar kıymetli ve 
enderdi. Bizim topçu hazan tek bir mer
mi abyor, arkaıından düıman topçuıu 
ngonlarla gülle gönderiyordu. Bu 
tartlar altında bir taarruz ne netice ve
rebilirdi? Bura11 uzun boylu düşünüle
mezdi. Ne biner mevcudhı genç ve dinç 
neferlerden terekküb eden taburlar, ne 
de bu taburlannın kahramanlığına ve 

lntepe'deki toplardan biri 
cesaretine güvenen fırka bu derin he • 
ıablarla düımana saldırma arzusunu 
kırabilirdi. Geldiğimizin ikinci veya 
üçüncü günü fırka kumandanlığı ıu kı· 
sa emri tebliğ etti: "Cephedeki iki pi • 
yade alayının her birinden ikiıer tabur 
birinci hatta ve ikiter tabur da bunlann 
gerisinde birer hademe halinde dütma· 
nın bizim mevzilerimize hakim siper 
akıaııuna taarruz edecektir. Alaylann 
her birisinin mıntakaıında birer iıtih· 
kam takımı en önde ilerliyerek telör -
gü manilerini keserek veya dinamit • 
lerle berhava ederek taburlann taarru
zu için yol açacaklardır. Bunlar için 
muktazi tertibat ıimdiden alınacak ve 
icra olunacağı zaman aynca bildirile • 
cektir." 

Taarruza haırrhk 
Bu k11a emir bize tunu anlattı: Ev

vela fırka iıtihkam bölüğünde biz yal -
ruz iki takım zabiti bulunuyorduk. Öte
ki takımın kumandam bir küçük zabit· 
ti. O halde bu taarruza7 hem de en ön 
safta olarak biz iki arkadq ittirik ede
cektik. Sonra bu taarruz ne kadar Ja. 
:mn ve dOğr,u idiyse, en önde ilerliye-
cek olan bizlerin ölümü de hemen o ka
dar kati idi. Bu sebebten emri alır al
maz ikimizin de aklma gelen ıey biri • 
birimizi görmek ve konuımak arzusu 
oldu. Telefonla konuıtuk. aktam da 
benim deredeki zeminlikte bulutluk. 
!kimiz de bu yazıyı okuyanlann tasav· 
vur edemiyecekleri kadar ıakayd idik. 
Daha buraya gelirken ölümü çoktan 

Yazan: M. Şevki Yazman 

fız, qirci insanın yakasını naııl bırak
mıyorsa, hukukçu da öyle. Ölenlerin o 
vakit ki tabirle "muhallef atı" derhal 
haraç mezad satılıyordu. Cephedeki bir 
zabitin neai olur? Bir manevra sandığı, 
iki üç .kat çamaıır, bir battaniye ve ıai
re. Bunlan hemen müzayedeye çıkan
yorlardı. Aman yarabbi, bu ölüm ye
rindeki insanlarda o ne hırıb. Kullanıl
nuı bir seyyar karyolayı alabihnek 
için o ne hınçlı müzayede idi. Y ann 
veya öbür &iin bu ''muhalJefatı" satılan 
İnsan cibi göçüp gitmesi muhtemel olan 
bütün bu İnsanların gösterdikleri ma
raz bende derin bir nefret uyandırmıtb 
Omm için elime kağıd ve kalemi aldım 
ve fU kısa vaıiyetnameyİ yazdım. 

"Y üzbqım, bu taarruzda ben ölürsem 
aalan eıyanu satmayın. Neyim var ne • 
yim yoksa taknnımda en ihtiyacı olan 
nefere verin. Benim yegane vasiyetim 

budur." zarfa koydum ve üzerine de 

vasiyetname olduğunu yazdıktan sonra 

kapayıp yiizbafıya gönderelim. Arka • 
daıım da bir ıeyler yazdı, ne olduğunu 
bana da IÖylemeden yüzbqıya gönder
di. Taarruzda nanl hareket edeceiimiz 
hMkmda ela bir parça söriiıtükten eon

ra öpüıerek aynldık. Ne garib, onun 

sözleri yqb idi ve bu aynbıtan soma 
bir daha yijzünü göremedim. Hatta ölü 
cesedini bile ... 

(Sodu var) 

( Ba§ı 1. inci sayfada ) 
zuna başlanmış, fakat henüz ikmal e
dilememiştir. 

- Örnek bahçeler ne halde? 
- Ankaranın yedi köyünde fidanlık 

ve meyva bahçesi tesis olunmuştur. 

Yirmi dokuz köy okulu bahçelerine 
dikilmek üzere şimdiye kadar 1665 fi
dan dağıtılmıştır. 335 fidan daha veri
lecektir. 

Fakat bazı eğitmenler ,kendi mali 
kudretleri dairesinde tavukçulukla da 
meşgul olmakta, cins tavuk besliyerek 
bunlardan aldıkları yumurtaları köy
lülere dağıtmaktadırlar. Ankara köy
lerinde sekiz eğitmen bu işi oldukça 
ilerletmiştir. 

Ankaranın, çeşitli mahsul yetiştirc
miyen küçük köylerinde eğitmenlerin, 
ziraat bakmıından, bol et ve bol yu
murta veren tavuk cinslerini üretme
de köylülere iyi örnek olduklarını ta
savvur ediniz: Yüzelli bin kişilik bir 
ıehrin azçok yakınında oturan çiftçiler 
için yalnız bu ehemiyetli bir gelir 
kaynağı olamaz mı? 

Halbuki onun zirai faaliyetinin sa
hası ne kadar geniştir. 

- Köyler eğitmenleri iyi karşıladı
lar mı? 

- !lk zamanlarda mukavemet görül
düğünü itiraf etmek lazımdır. Eğit
men, köylü de olsa ,nihayet köyün iti
yadlarmı ıslaha memurdur. Birçok 
kimseler onlar yüzünden tedirgin ola
caklarını sandılar. Fakat, zamanla, on
ların faydasını çok iyi takdir ettiler. 

Bu mütaleayı bir hadise teyid etti: 
bir köyden ayrılıyorduk. Muhtar yak
laıtı: "Size eğitmenimizden kendi ya
nında şikayet edeceğim.. İstifa etmek, 
kardeşinin çalıştığı bir fabrikaya gir
mek istiyor,, dedi. 

Ancak eğitmenin de bu tasavvurunu 
haklı gösterecek kendine göre sebeb
lcri vardı: o köyden olumadığı için c
razi sahibi değildi. Yalnız maaşiyle 

geçinmeğe mecburdu. Kalabalıkça bir 
ailesi vardı. 

Muhtar atıldı: 
- Erazi bulur, sürer, ekeriz. Siz de 

maaşını biraz arttırrısınız. Biz eğit
menimizdcn memnunuz. Ben bu yaşa 
geldim, ancak okuyorum. Bizim küçü
cük çocuklar birkaç ayda hem okuyor, 
hem yazıyorlar. 

Bir başka köyde ihtiyarlar, eğitme
ni evlendirip barklandırarak kendile
rine daha çok bağlamak i9tediklerini 
IÖylediler. 
Eğitmen köyle ve köy eğitmenle ga· 

yet iyi uzlaşmış, ve köy eğitimi dava
sı en makul hal tarzını bulmuştur. Gi
dip köyü yerinde ve köy eğitmenini 
köyde, vazifesi başında görmek gerek
tir. - N.B. 

göze aldınnıttık. Gözümüzün önünde ... l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. - -her gün bet on arkadq durup dunır • : : - -ken aramızdan aynlıp da öteki dünya• : E 
yı boylarken kendi hayah1111zı uzun : --boylu düşünmek garib olmaz mıydı? : 
Ne yapalım diye dütündük. Arkada§ım E 
''birer vasiyetname yazıak" iyi olur de- 5 
di. Vaıiyetname? Ne için, kim için? Ne E 
geride bırakacak servetlerimiz, ne mu- : 
kadderatı ve yqamaıı bize bailı vü- 5 
cudlar vardı. Çocukluktan henüz yeni 5 
!rurtulmuıtuk. Onun için bu teklif ba • 5 
na lüzumsuz göründü. Fakat birden : -bire aklıma bir tey geldi ve '"evet ben : -bir vaıiyetname yaza~m" dedim. : -Sebebi de §U idi: : -Cepheye girmezden bir gün evvel 5 
cephe geriıinde bir müzayedeye tahid E 
olmuıtum. Ölümden sonra imam, ha - 5 
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ırasında •lilmizlık 
Londra, 22 (A.A.) - Meksikada 

bundan birkaç ay önce petrol kum
panyalariyle hükümet arasında başla
yan anlaşmazlık son günlerde had biı 
safhaya girmiştir. Meselenin esası şu
dur: 

Bundan epey önce, Meksikada ek
serisi ecnebi sermayeler tarafından İŞ· 
letilmekte olan petrol kumpanyalariy. 
le işçiler arasında, gündelik mesele
lerinden dolayı anlaşmazlık çıkmış, 
yer yer grevler yapılmıştı. 

' liükümet hem işçilerin hakkını 
korumak, hem de Meksika toprakla
rında yabancı sermayenin nüfuzuna 
nihayet vermek için petrol kumpan· 
yalarının millileştirilmesine karar ver 
miştir. 

Bunun üzerine, sermayenin büyük 
bir kısmına sahih olan Amerika ile, 
donanması için lüzumlu pctrolun en 
büyük kısmını Meksikadan tedarik e
den lngilterede telaş başgöstcrmiştir. 

Önce kumpanyaların, hükümctin 
satın alma kararını istinaf etmeleri 
bildirilmişse de sonradan bunun asıl
sız olduğu anlaşılmıştır. Halbuki 1n
giltere ve Amerika, diplomatik te
şebbüslerde bulunmak için istinaf ka. 
rarını bekliyorlardı. 

Şimdiki h,alde krizi dikkatle takib 
eden Amerika, Mcksikaya rey üzeri
ne tesir yaparak hülı::ümctin bu tedbi
rini önlemek niyetindedir. Petrol 
kumpanyaları ise para kıymetinin in
dirilmesini istiyorlar. 

Meksikadaki İngiliz elçisi, ameri
ka el ~isiyle da;ma temas halindedir. 
Cum'ıur reisi Kcı.rduas, yal;>_ancı ser -
may~c!ar:arı temin için bir beyanna
me neşrdcr' en, 1500 talebe milli sa
rayın önünde nümayiş yaparak kum. 
panyaların rn:ııilcştirilmesi tedbirini 
alkışlamışlardır. Diğer taraftan Tam
piko'da petrol işçileri, bir kumpan
yanın ylil:~cx memurlarını haps et
mişlerdir. Amerikan konsolosu, bun -
tarın serbest bırakılması için tcşclr 
büslere girişmiştir. 

ltalyanın ticaret 

muvazenesi açı§ı 
Roma, 23 (A.A.) - Mübadele nazı

rı Suermeri, mecliste, italyan ticard 
müvazencsi açığının azaltılması lü. 
zumunu kaydettikten sonra otarıi po
litikaamı müdafaa ve bankanın made
ni ihtiyat akçesine hiç bir vakit el sü
rülmediğini bildirmittir. 

Bu ihtiyat akçesi 1937 sonunda 4 
milyar 28 milyondu. O zamandanberi 
1938 yılının ilk iki ayı zarfındaki i· 
talyan ticaret mübadclelerinin müsa. 
id surette inkipf etmemesine rağ
men, değişmemiştir. Son istatistiklere 
göre, açık son teşrin 1937 sonunda 3 
milyar 258 milyon idi. 

Prof. lorenı İımirde 
tetkikler yapıyor 

İzmir, 23 (Telefonla) - Hayatı u
cuzlatma için etüdlcrdc bulunmak Ü· 

zere ekonomi bakanlığı tarafından ta
viçreden davet edilen profesör Lorenz 
şehrimize gelmiştir. Profesör bugün, 
İzmir belediye dairesinde gıda mad. 
deleri üzerinde tetkikler Jlapmış ve 
alakadarlardan izahat almıştır. 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Muhtelif p!ik 

neşriyatı - 12.SO Pliik: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.lS Dahili ve harici ha· 
herler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla d l.nS 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve ha lk 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat -
20.lS Radyofonik temsil - 21.00 Fotog.af
cılık: Safder - 21.15 Stüdyo salon on.c:;t
rası: ı - Paul Lincke: Emina. 2 - Leuar : 
Paganini. 3 - Tschaikowsky : Chanson '! r.s 
te. 4 - Michiels: Czardas No: ı. S - Hump
hries: Dreams of Yesterday. 6 - J. Strauss: 
An der Schönen blauen Donau Waizer -
22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yannki proi· 
ram. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 PJSkla türk 
musikisi - ı2.SO Havadis - 13.0S Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neıri· 
yatı. 

Akşam Neşriyatı: İ k l"b 17.00 n ı,. ta· 
rihi dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf 
Hikmet Bayur - 18.30 Çocuk tiyatrosu: 
Firuz Atta - 19.15 Spor musahabeleri: 
Eşref Şefik - 19.SS Borsa haberleri - 20 
Nihal ve arkadaşları tarafından tlirk musi· 
kisi ve.halk prkıları - 20.30 Hava raporu 
20.33 Omer Rıza tarafından arapı;a IÖy• 
lev - 20.45 Bimen Şen ve arkadaılan tara.. 
fından tlirk muıikisi ve halk şarkıları (Sa· 
at ayan) - 2ı.1s Radife ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk prkıları -
21.SO ORKESTRA: l - Belini: Norma, u· 
vertür. 2 - Puçini: Ciyani şişi, fantezi. 3 -
N~ıez: Şanson do suvar. 4 - Şabron : Pepina 
mıya aerenad napoliten - 22.4S Ajans ha
berleıı - 23.00 }'ıakla ıololar, opera ve o
peret parçalan - 23.20 - 23.30 Son haber
ler ve ertesi ıüniln proıramı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 20.30 Flo
ransa - 2ı Brlilı:sel, Liyon M ilano ve Av
rupa istasyonları - 21.2S 'Beromünster -
21.30 Pariı Eyfel kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 12 Frankfurt ve 
diğer alman istasyonları - 16.10 Prag -
19.10 Frankfurt - 19.4S Bırno - 20.10 
Breslav, Kop~nhag - 20.15 Bükreı - 20.30 
Monte Cenerı, Sottens - 21.15 London -
Recyonal - 22.15 Stokholm - 22.30 Liik· 
semburı - 24 Stuttgart. 
O~A MUSİKİSİ: ı7.15 Kolonya - 19.10 

Berlın. 

SOLO KONSERLERİ : 9.30 Kolonya 
- 1s.2s Hamburı, Laypzia - 16.ıs Var
ıov~ - 17 Berlin - 17.S Stokholm - 21 
PSarıs - P. T. T., Viyana - 2ı.3o Roma. 

trazburg - 22.30 Münib. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. a.): 8.SO 

Breslav - 12 Kolonya - ıs.ıs Prai -
19.15 Stuttıart - 19.30 Strazburı - O ıs 
Tuluz. · 

ORG KONSERLERİ VE KOROLARı 
ıs.ıs Doyçlandzender - 18.20 Sottcna. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman iıtasyonl• 

n - 8.30 Alman istasyonları - 10.30 Ham
burı - 12 Brcalav, Hamburı, Münib _ 
13.ıS Alman istasyonları - H.10 Frank
furt, Kolonya, Laypzia - 14.ıS Bertin _ 
16 Alman iıtasyonlan H.ı> KUuı5~ucrı 
- 111.10 Munib - 18 Berlin - ı8.50 Frank
f'!rt - 19.10 Breslav, Hamburı _ 20 Mii
nih - 20.10 Kolonya - 2ı Könipbera -
22.30 Hamburı - 22.40 Münib. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttıart -
ı9.10 Kolonya - 22.30 Strazburı Stutt 
~t. . • -

DANS MUZtôİ: 20 Berlin _ 20 lO 
:•mburı - 23 Floransa, Post Parizy~n. 
~ma - 23.SO London - Recyonal - 24 

Lukacmbura - O.lS Droytvi~ 

lzmir - Pire seferleri 
İzmir, 23 (Telefonla) - İzmir. 

Pire seferlerine Konya vapuru tahsiı 
edilmiştir. Vapur seferlerine nisan i
çinde başlıyacak, yolcu ve kasabhk 
hayvan taşıyacaktır. 

İzmir iskan dairesinden bono 
çalanlar mahkemeye verildiler 

İzmir, 23 (Telefonla) - İzmir is. 
kan dairesinden 37.000 liralık bono 
çalanlarla bunları satın alanlardan 22 
kitinin ilk tahkikatları bitirilmiş ve 
bunlar ağır ceza mahkemesine veril
mişlerdir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115 - :11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 111111111111111 
- Sen benimle konuşurken pek lau

balileşiyorsun 1 
Petro Aleksaşkayı göğsünden yaka

layınca bütün düğmeleri söküldü. De
vam etti: 

- Fazla laubalileşiyorsun 1 
Burnundan solumağa ve Aleksaşka

yı tekrar sarsmağa başladı. Fakat bu se· 
fer çabuk bıarktı ve sükunetle: 

mini maksadiylc bu yoldan geçmeğe E 
kalkışan bir hizmetçi kadın, adeta tc- : 
pclend {l)i. : 

Alay koridorlardan ve merdivenler- : 
den geçerek sarayın kilisesine doğru : -ilcriledi. Metropolit, dini rasimeyi hiç : 

-E Evdokiya yerden kaldırıldı. Y cnge 

- En eski kürklerimden birini bana 
getir, dedi. Ben bostana giderim, sen 
de bana kızağı getirirsin. 

de çabuk bitirmedi. Kilise soğuktu, E 
kalın odunlardan yapılmış dıvarla- :; 
rı arasından hava kolayca ecre- : 
yan ediyordu. Parmaklıkların ardında : 
buz tutmuş pencereler ve karanlıklar 
vardı. Bir fırıldak çatıda gıcırdayıp 
duruyordu. Pctro tanımadığı genç kı
zın ancak elini, iki parmağında gümüş 
yüzükler bulunan, boyalı tırnaklı za

NotetJurg kaleıi önünde muharebe 

: gelinin yüzünü örten duvağın uçların· 
- dan tutup çekti: "Bak, bak, Majcs
: te," ve bir deprenme arasında genç ça
: riçenin birden bire yüzünü açtı: Ço
: cuk yüzü denilebilecek bir yüz ki son 
~ derece muztarib. Ağlamaktan Şi§pliş 

- bir ağız. Gevşek mini mini bir burun. 
: Solgunluğunu izale etmek maksadiyle 
- yüzüne düzgün ve allık sürülmüştü ... 

Korkan Evdokiya, kocasının yakıcı 
toparlak bakışlarından kendini koru
mak için kolunun yeni ile yüzünü ört
tü ... "Çariçe yüzünü göster, göstermen 
lazım, gözlerini kaldır." Herkes yeni 
evlilerin etrafını aldı. Lcv Narişkin: 

-2-
Y cngc: "Nişanlıları takdis etmek 

.zamanı geldi," dedi. 
Natalya Kirilovna ile Romoda

nowki, Lariyon ve Evstigneia Lopu
kin ellerindeki haçları kaldırdılar, 
Petro ile Evdokiya, yan yana, yerlere 
kadar eğilerek selamladılar. 

Lariyon Lopukof, onları takdis et
tikten sonra belinden bir kırbaç çıka
rıp kızma acıtacak surette üç kerre 
vurdu. 

- Sen kızım baba kamçısının ne ol
duğunu biliyorsun. Kamçıyı kocana 
veriyorum. Bundan sonra itaatsizlik
lerinden dolayı seni o cezalandıracak-

tır •... 
Ve bir selam verip kırbacı Petroya 

yıf elini görüyordu. Akan bir mum 
tutmakta olan bu el titriyordu - ma
vi damarlı, küçük parmağı fazla kısa 
bir el ki.. "bir koyun kuyruğu gibi tit
riyor ... " Böyle düşünen Petro başını 
çevirdi, gözlerini kırpıştırdı, mihrap
taki kandilleri seyre daldı. 

.... bir gün evel Anhen'i gönneğe 

muvaffak olamamıştı. Pctronun alela
de bir kızakla geldiğini gören Mons'
un dul karısı koşmuş, çarın elini öpmüş 
ve ona sızlanmıştı : "Sefalet içindeyiz, 
dunumuz yok, ve saire ve saire .. Za
vallı Anhen üç günden beri kendini 
bilmiyor, ateşler içinde yatıyor .. " de
mişti. 

Petro kadını itip merdivenin basa
maklarını dörder dörder atlayarak 
genç kızı görmeğc koşmuştu. Annen'in 
odasında bir yağ kandili ,bid bakır taa, 

teslim etti. Mumlar kaldırıldı. Maiyet
tcn bir genç güveyin koluna gir
mitti. Düğünlerde hizmet g?ren bir ta
kım kadınlar da geline .a~nı m~a.m.cl~
yi yapıyorlardı. Lopukın ler ı~ısının 
geçeceği yolu nezaret. a_ltı~da "ın- ( 
duruyorlardı. Tabii bır ıhtıya ~-

du.:iın alayının takib edeceii yol
ı aeı;mek uğursuz sayılırdı. 

ve yerde küçücük terlikler vardı, fa
kat oda havasızdı. Bir tül cibinlik al
tında sıcak yastıklar üzerinde dağınık 
saçlar .... Anhcn'in alnı ve gözleri ıslak 
bir bezle örtülmüştü, zavallı ağızcığı 
ateşler içinde idi.... 

Petro ayaklarının ucuna basarak dı
şarı çıkmış, dul kadının eline bir avuç 
altın koymuştu. (Bu altınlar ona Sog
nka'nın vermiş olduğu düğün hediyesi 
idi) Alcksaşka, eczacıya ihtiyaç his e
dildiği veya hasta her hangi bir şey 
istediği takdirde her kaça mal olursa 
olsun icab edeni yapmak üzere gece 
gündüz hastanın evinde kalmak em
rini almıştı. 

Sarayın baş papaz ıile - genç ve az 
itibarda olan ve Petro tarafından ken
disine Bitka lakabı verildiği bilinen -
papas, günlüğe hiç acımadıklarından 
mumlar bir siı tabakası arasında görü
nüyor, Diyakos ise Şeria boruları gibi 
böğürüyordu. Pctro geline tekrar göz 
attı: Evdokiya'nın eli durmayıp titri
yordu. Petro için için kızmağa ba91ı-

yordu ... Evdokiya'nın elinden mumu 
birden bire çekip aldı, bu narin, so
ğuk eli avuçlayıp sıktı ... Kiliseyi ayılr 
layıcı bir mırıltı kapladı. Metropoli
tin çıplak başı sallanmağa batladı. Bo
ria Goliçin koştu, Metropolitin kula
ğına bir şeyler fısıldadı. Metropolit ser
visi tacil etti, muganniler söylemekte 
oldukları şarkıları daha hızlı söylcme
ğe başladı. Petro, Evdokiya'nın her an 
biraz daha eğilmekte olan başına ba
karak elini sıkmakta devam ediyordu. 
İkisini de İncil rahlesinin etrafında 
dolaştırdılar. Petro geniş adımlarla 
yürüyor, düğüncü kadınlar da artık a
yakta duramıyacak hale gelmiş olan 
Evdokiya'yı sıkı sıkı tutuyorlardı ... 
Evlenmişlerdi. Yeni evlilere bakırdan 
yapılmış, soğuk bir haç öptürüldü ... 
Evdokiya diz çöktü, alnını kocasının 

rus derisinden çizmelerine sürdü. 
M ctropolit meleklerin sesini taklid e
derek hafif hafif terennüm etti: , 

- Koca, karısının cismini zedele
mek muvafıktır, zira cisim .zayıf ve 
günahla doludur. 

"Fakat ne kadar da solgun," dedi. 
~upok~nler, şayet :~arişkin yeni gc-

1;.nı tenkıdc kalkışa ... k olursa cevabı
nı vermcğc hazır, hızlı hızlı nefes alı
yorlardı ... Evdokiya, yaş içindeki ko
yu renk gözlerini kocasına doğru kal
dırdı. Pctro, ccvab olarak, onun yanak
larına dudaklarını dokundurdu. Genç 
kızın dudakları h.," ;çe oynadı... Pct
ro, gülümseyerek, Evdokiya'yı ağzın
dan öptü. Kız birden bire hıçkırdı ... 

Kabul salonuna dönüldü. Düğüncü 
kadınlar yolda yeni karı kocanın üstü
ne keten ve kendir tohumları atıyorlar
dı. Küçücük bir keten tohumu Evdo
kiya'nın alt dudağına kondu, ve oraya 
yapıştı kaldı. İyice temizlenip kırmı
zı gÖOllekler giydirilerek Tvcr'den 
hususi surette getirilmi' müjikler ter
biye ve nezaket dairesinde surma ve 
dönbelek çalıyorlar<' Şarkıcı kadın-

lar şarkı söylüyorlardı. Soğuk ve ıı· 
cak yemeklerle dolu kaplar getiriliyor, 
misafirler bunları tıka basa yiyorlardı. 
Fakat yeni evliler yemek yemekten çe· 
kindiler. Bu, ananelere zıd sayılabilir· 
di. Üçüncü kap getirildiği zaman - bu 
kuğu eti idi - onların önüne de ta
vuk kızartması konuldu. Boriı GcJiçin 
bunu elleriyle aldı, bir havuly.s sardı. 
ve Natalya Kirilovna'yu Ro1J1odanov1-
ki'yi, Lopukinin kendisi ile karısını 
selamlayarak neşeli neşe!I: "):'eni evli
leri takdis ediniz de gidip yatsınlar," 
dedi. Çakır keyf olan akraba ile misa
firler çar ile çariçeyi, lJilyük bir kala
balık halinde, samanhğın kapısına ka
dar uğurladılar. Karanlıkta bir kadın 
- alıah bilir hangi kadın - kahkaha
larla gülerek, onl.srı gene bir keten ve 
kendir tohumu yağmuruna tuttu. Ni
kita Zotof, açık kapının önünde kılıcını 
çekmiş duruyordu. Petro Evdokiya'
yı omuzlarından yakalayıp - Evdokiya 
gözlerini kapadı , mukavemet gösteri
yordu - samanlığın içine doğru itti ve 
birden bire davetlilere doğru döndü. 
Bunların gülüşmeleri Petronun gözle
rindeki vahşi ifade karşısında birden 
bire sust~. Hep birden gerilediler. 
Pctro kapıyı hızla örttü, ve, yatağın 
yanında küçücük yumruklarını göğsü 
üzerinde sıkarak duran karısına baka
blka parmaklarının kenarlarındaki 
şeytan tırnaklarını kemirmeğc başladı. 

Petro pek sıkıntılı bir vaziyette duru
yor, içinde kin coşuyordu. Bu melun 

(Sonu var) 
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Enginardan sonra su ... 
Hikayesini> tabii, bilirsiniz: Ka

dıncağız enginar yedikten sonra İç
tiği suyu pek lezzetli bulmuı da, dı
şarda bulunan kocası gelinceye ka
dar, ona da içirebilmeic üzere, yıl
larca saklamıf ... 
Enginarın konsevesini kıt içinde 

de bulmak mümkün olmakla bera
ber, tazesi çıkıncaya kadar konser
ve enginar yiyerek üzerine au iç
mek hatıra gelmiyor. Şimdi tazesi 
gelmeğe baıladığmdan, enginardan 
sonra 5Uyun lezzetini artık herkes 
tadabilir. 

Suyun o kadar lezzetli gelmesi
ne sebeb enginarda hem - yüzde 
15,51 nisbetinde şeker olacak mad
de> hem de hatırı sayılacak kadar 
tanen bulwımasıdır. Enginarın yap· 
raklariyle sapında toplanan bu ta
nen, enginar yetiştiren bahçevan
larm elini bile kabartacak kadar 
çokçadır. Fakat insan enginarı yer
ken onu ağzının içinde çiğneyince, 
ağızdan çıkan usarenin tesiriyle şe
ker meydana çıkar, buna tanen de 
karı§mca - şekerli çikolata gibi • 
acı tatlı bir lezzet hasıl olur, bunun 
üzerine içilen su da insana zevk ve-

rir. 
Enginarda bu, şeker olacak mad

deden başka yüzde Üçten ziyade 
nisbette azotlu maddeler bulundu
ğundan iki türlüsü bir araya gelin
ce insanı az çok beslemeğe yardım 
ederler. Fakat yüzde bir çyerekten 
daha az nisbette olan yağı hesaba 
katılamaz. Onun için enginarı ken-

. dil erini beslemek maksadiyle yiyen 
ler onu mutlaka yağda pişirtirler. 

Enginar tarihçileri onun aalı olan 
deve dikeninin vatanı bizim Ana
dol unun Akdeniz kıyılan olduğunu 
göstermek üzere eski yunan tabiat
çı) arının kita.blarındaki iskolimos 
kelimesini delil olarak yazarlar. 
Bence enginarın vatanı bizim mem
leket olduğuna en ıyı delil fi. 
renklerin onu yemesini hala öğrene
memİ§ olmalarıdır. Bilirsiniz ki 
frenkler enginarı sadece haşlanmı§ 
ve hemen hemen çiğ olarak yerler, 
lezzetini arttırmak üzere de türlü 
türlü salçalara batırmağa mecbur 
QlurlRr. Avrupada zeytin yağlı en
ginar yemesini bilen-ancak İtalyan
lar vardır. O da İtalyanların eaki 
ataları olan Etrüsklerin Anadolu
dan ltalyaya geçmiı olduğuna yeni 
bir delil olur. 

Avrupadaki enginar tarihçileri
nin rivayetine göre enginarı ilk de
fa İtalyan bahçevanları yetittirmit
lerdir. Halbuki enginarın orada an
cak XV asırda meydana çıkmıı ol
masına göre eski Bizanstan kaçan
ların İtalyanlara atalarından kalan 
enginarı hatırlatmı§ olmaları ihti
mali daha büyüktür. 

Her halde frenkler enginarın lez
zetini tadınca. ona büyük rağbet 
göstermiıler, ıairler enginar hak
kında kasideler söylemiıler, hekim
ler onu hangi hastalıklarda ilaç di
ye kullanacaldarım düşünmeğe başla • 
mıılardır. 

ağrılarını dindirmek, müzmini sa
nlık hastalığım iyi etmek, bir de 
bildiğiniz gençlik haatalığmın ça
maıırları kirleten alametini dindir
mek için bol bol enginar yediren 
hekimler de vardı. Bu kadar töhret 
kazanan bir ilacın aık ihtiyacını da 
artırmak ha&aaından mahrwn bıra
kılması, ıüphesiz, mümkün olamaz 
dı. Onun için genç kızlarına, engi
nar yemeği yaaa.k eden anneler de 
bulunurdu. 

Bu zamanda da enginar ilaç ol
mak töhretini büsbütün kaybetme. 
mittir. Acılığmdan dolayı hala iıti
ha ilacı sayılır. Enginarı su içinde 
kaynatarak onu içirenler bulundu
ğu gibi, ıarap içine kata'l'ak engina
rı aperetif diye satanlar da vardır. 
Bazıları da enginar hulasasını hap 
olarak yuttururlar. Enginarın kara
ciğere iyi geldiği, bazı yerlerde, bü
yük töhret almııtır. 

Her halde enginarın yemeği, haz
mi kolay, en kibar yemeklerdendir. 
Kuzu eti enginara hususi bir lezzet 
verir. Fakat kehribar renginde 
zeytinyağlı enginarın da - meraklı
larının fikrine göre - tadma doyum 
olmaz. 
Enginarın önemli bir iyliği teker 

ha&talığına dokunmamasıdır. Çün
kü enginarın §eker olacak maddesi 
meyvalardaki gibi ıeker hastalığı
na dokunmıyan cinsten olduktan 
ba§ka kanda fa:zlalaıan §ekeri azal
tır, tanenene de kuvvet verir. 

Yalnız, mikroplar da enginarı 
p~k severler ve enginar içinde pek 
çabuk ürerler. Onun için enginar 
yetiıtikten sonra bile bekletmeğe 
gelmez. Taze taze yenilmesi §art· 
tır. Enginarın üzeri ye§il ile mavi 
bir renk alınca onu yemek tehlike
li olur. G. A. 

Hayvan ve ziraat 

hastahklorile mücadele 
Ziraat bakanlığı, eldeki mücadele 

kanun projesini deği9tirmek suretiy
le yeni bir proje hazırlamaktadır. Bü
yük ziraat kongresinin tasvibine de 
arzedilecek olan proje, yurdda hayvan 
ve ziraat hastalıklariyle, zararlı hay~ 
van ve böceklerle geni~ ölçüde müca
dele yapılmasını, hedef tutmaktadır. 
Bugün yalnız İzmir ve Adanada bulu
nan zirai mücadele istasyonları yur
dun bütün bölgelerine şümullendirile
cek ve bu mıntakalarda da mücadele 
istasyonları açılacaktır. Bu istasyon
lar bütün hastalıkların teşhisi, teda
visi usullerini en kolay anlaşılır bir 
şekilde tesbit edecekler ve köylüye öğ
reteceklerdir. 

Köylü bu suretle mahsulüne zarar 
veren hastalıklarla ve hayvanlarla 
kendi kendine mücadele etmek imka
nım bulabilecektir. İstasyonlar, muh
telif zamanlarda bölgeleri içinde bu
lunan bütün muzur hayvan ve böcek
lerle programlı bir şekilde mücadele 
yapacaklar ve mıntakalarını temizle
meğe çalışacaklardzr. 

23 Nisan 

Çocuk hal tasının 
ba§langıcıdır 

Bunun ÜzeTİne enginar, hep için
deki tanenin acdığmdan dolayı, 

me§hur iştiha ilacı olmuıtu. Fakat ı 
ona bu kadarcık ha.asa az görüldü
fünden ağız kokusunu geçirmek, 
aolucanları düşürmek, romatizma •------·---------! 

YEŞI L DEFTER 
Yazan: Margörit Randü 

~====================================~ 32 ~ 
Cinırnlı1in korkudan' dişleri biribiri

ne çarpıyordu: 
- Ya bu onların ikinci otomobili i

ae? 
- Sahi be 1 Bunu düşünememiştim. 

Yok ama, bu gelen otomobil o kadar 
büyüğe benzemiyor. Bakın; bakın, öte
kiler kaçıyorlaı-. 

Şefild markalı otomobilin lambaları 
yandı ve bir kaç gOlgenin acele ile oto
mobile atladıkları görüldü. Yeni ge
len otomobil dönemeçte göründüğü 
.zil,Jllan haydudlar uzaklaşmıştı. 

Cimmi: 
- Ayağa kalkın, dedi. Şüphelenme

sinler. 
Otomobilin fenerlerini yaktı ve bir 

iki saniye sonra, hepsi kazaya uğrayan 
otomobili tamire çalışıyorlarmı~ gibi 
onun başına toplanmışlardı. 

Dönüş 
Yeni otomobil yanlarına gelince 

durdu. Cimmi, yardım teklifini red i
çin oraya doğru yürüdü. Çünkü yapı
lacak iş bir lastik değ·iştirmekten iba
retti. Fakat yaklaşınca yeni gelenin 
Viv'den başkası olmadığını hayretle 
gördü. 

- Ah Cimmi, hepiniz sağsınız ya 1 
- Ah, Viv, ben seni tamamen hatır-

dan çıkarmıştım. 
- Artık tehlike kalmadı mı? 
- Kalmadı. Betti de bizimle bera-

berdir. 
- Aman, ne iyi 1 
Viv otomobilden atlayarak yanları

na geldi: 
- Otelde bıraktığınız haberi bana 

söylediler. Size iltihak etmek için La 
Granj'a gidiyordum: Tam oraya geldi
ğim sırada bir tabanca sesi işittim. O
tomobilimi saklayarak yaya olarak eve 
yaklaştım. 

Hayslop: 
- Bravo, Viv, diyordu. 
- Sizi takib için otomobillerine bin-

diklerini işitiyordum. Haklarında lü
zumundan fazla malfunat elde ettiği
niz için ne olursa olsun ağzınızı kapat
maya çalışacaklanm söylüyorlardı. 

Cimmi, koI1kudan ölüyordum. Hemen 
peşlerine düşerek son silratle takibe 
koyuldum. 

- Onlar da yeni gelenin kim olduk
larını bilmedikleri için selameti firarda 
buldular. 

Hayslop: 
- Ne komik 9ey, dedi, erkekler a-

-!-
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Modern ingili% edebiyatının 
ba%ı tanınmış simaları 

Eski ıehirlerde modern 
imarcıhk 

"Ogüst mabedini, onun yanındaki 
Hacıbayram caaniini, daha beride, türk 
mimarhğııun gÜzel bir eseri olan tür
beyi bütün o kalfa işi hımış yapılar ara
sından kurtarmak. bunları geni§ ve 
uzun bir meydan, bir bahçe, bir park 
içine almak lizımdır." Ankara planının 
bu emri yerine getiriliyor. Fakat o çar• 
pık çurpuk binaları istimlak edip yık
mak için bir servet sarfı lazımdır. Bu 
servet harcanacaktır; zira değerleri 
bu servetle ölçülemiyecek kadar yiik
aek olan o tarihi binaları bulunduktan 
halde bıralmıaınmn imkam yokturı 
Tarih namına, zevkimiz nmmnam 

LonClra: 
H arJ:ıten önce .ingiliz edebiya-

tında yüksek mevki tutmuş 
olan ediblerden bugün iki tanesi 
kalmıştır: Corc Bernard Şov ile H. 
G. Vels. Artık Şov, bugün ehemiyct 
verilebilecek piyesler yazmıyor. Fa
kat bunun için seksen iki yaşındaki 
bir adama bir şey söyleyemeyiz. 
Fakat kendisi, hala vücudunun zin
deliği ,tabiatındaki ne§:C ile herkesi 
tesiri altında bırakmakta ve milli bir 
sima olarak, herkes tarafından ta
nınmaktadır. Otobüs şoförlerinden 
çiçek satıcılarına kadar herkes, 
Londrada gezip dolaşan bu uzun be
yaz sakallı ve boylu boslu ihtiyarı 
tanırlar. En meşhur gazeteler, umu
miyetle gençlerin ihtiyarlara gül
mesi lazım gelirken, kendinden genç 
olanlarla eğlenmekten hiç geri kal
mayan bu edibin en son nüktelerini 
sütunlarına geçirmek fırsatını ka
çırmazlar. Bu, büyük şehirlerde bü
yük bir kalabalık halinde oturan in
sanlar için güç olan bir şeyi, milli 
hayatımızda birliği temin eder. Köy
lülerin bile şairleri tanıdığı küçük 
memleketlerde olduğu gibi, biz o
nunla bir nevi arkadaşlık duygusu 
duyarız. 

H. G. Vels, bugün yetmiş bir ya
şında olduğu halde elan bize büyük 
hizmetler görmektedir. Bu yaşında 
hala, sarih, mücadeleci, havai, has
sas ve sanki ömrünün yarısını yaşa
mış kadar zindedir. Vels, kendisini 
bize bir kat daha kıymetlendiren 
Kontradik5iyon ile bir nevi ingiliz 
Volter'ini andırıyor. Bu edibimiz, 
muayyen bir ihtilal programı olma
makla beraber, bugünkü muhafaza
karlığı, kusurlu noktalarını devam
lı surette düzeltmekle uğraşmakta 
ve bize istikbalde ilmin ışığı altında 
sükunetle geçecek bir hayat telkin 
etmektedir. 

Harbten sonra isminin etrafında 

yukarda bahsettiğimiz meşhur iki 
çift kadar şöhret toplayan bir ot<ıri
te daha vardır: Vilyam Somemet 
Mogham. Bu zat, bu ,öJırctini ve 
mümtazlığım, mantıki bir netice o
larak, mutadın dı§ılnda yaşamış ol
duğu bir hayata borçludur. Bir kaç 
senedir, Fransada yerleşmiş bir in
giliz ailesine mensub olan Mogham, 
an11.esinin ölümü üzerine kendisine 
karşı fazla sevgi ve alaka gösterme
yen uzak bir akrabasının yanına 

gönderilmiştir. Ana baba ocağından 
ayrılıp yabancı bir ülkede yabancı
ların yanında otuımak mecburiye
tinde kalınası, ve alıngan ve hassas 
çocuk<la uyanan bu nostalji ve sini
sizm, onun hayata ve bilhassa ingi
liz hayatına karşı olan görüşlerini 

tesir al tında bırakmıştır. 
Onu çocukken bir hekim olsun di

ye t~bbiye mektebine vermişlerdi. 
Fakat damarlarındaki ingiliz lmnı 
kendisini seyahate çıkmağa sevket
miş, böylece Mogham, bütün ingiliz 
imparatorluğunu dolaşmıştır. Mu
harrir, son neşrettiği "The Summin
gup" isimli otobiyografi eserinde 
bütün bu cihetlerin esaslı tahlilleri
ni yapmıştır. Garibtir ki bu eserin 

rasında amansıız bir döğüş oluyordu. 
Bir kadın çıka geldi ,hepsi tavşan gi
bi dağıldılar. 

- Siz beni hiçe mi sayıyorsunuz. 
Benim de tabancam vardı. 

Hayslop: 
- Her halde tabanca sesini duymuş 

olacaksınız. 
Cim.mi; sesini yükselterek: 
- Evet, dedi, adeat tabanca gibi 

patladı. Hakikatte arka lastiğimiz 

patlamış. 

Hayslop, bu ani laf değiştirmenin 
bir sebebi olacağını düşündü. Söz söy
leme~ için ağzını açmak üzere olan 
Betti'yi dürttü. İzah . gecikmedi. Re
zayr, konu~maları esnasında sessizce 
bir bisikletle yaklaşmış olan bir polise 
hitab ediyordu: 

- Bonsuvar, bay memur. Lastik pat
ladı, az kalsın hendeğe kapaklanıyor
duk. Fakat ihtiyat lastiğimiz var. Bi
razdan hareket edeceğiz. 

Polis memuru: 
- Ben de işittim, dedi. Hakikaten 

tabanca sesine benziyordu. 
Cimmi Hayslopa döndü: 
- Lütufkar alakanıza teşekkür ede

rim. Fakat biz kolaylıkla tamir edebi
liriz. Siz zahmet etmeyin. 

Hayslop, ona ayni nezaketle aelam 
vererek, Viv'in kımıldamasına meydan 
vermeden sağlam otomobile doğru yü
rüdü ve Betti'ye otoriter bir koca gi
bi seslendi : 

- Klara, gelsenize, bize ihtiyaçları 
olmadığını görüyorsun. 

Yazan: 
Rebeka Vesi 

. 
büyük bir kısmında seyahatlerinde 
rastladığı askerlerden, denizciler
den, idareci ve sömürgecilerden bah
setmektedir. Yani o da Rudyard 
Kipling gibi eserinde ayni malzeme
yi büyük bir muvaffakiyet ve kud
retle kullanmıştır. Gene garibtir ki 
Somerset Mogham'ı okuyanlar küt
lesi, Kipling'i sevmiş ve okumuş o
lanların aynidir. Böylece bu okur
lar, bir muharrirden bir muharrire 
geçmiş olmakla beraber, alakalan
drkları mevzulardan ayrılmamışlar
dır. Mogham, eserinde bütün impa
ratorluğa tahlili bir bakı~a bakmak
ta ve ona karşı büyük bir sayıgı duy
maktadır. 

B ununla beraber biz değişiyo-
ruz. Halk, daha fazla duygu

lanmış, şuurunu artırmış, ve bu gün 
ister yüksek, ister entrikalı olsun, 
bütün mevzuları eskisinden fazla 
münakaşa edebilmektedir. Bunu is
bat etmek için Pristley'in eserlerini 
ele alalım. İşte bir müellif ki bir kaç 
kişi için değil, bir çok kimseler için 
eser yazmıştrr. Kendisi, bir edebiyat 
adamından fazla bir çiftçiyi hatırla
tacak derecede çetin bir şahsiyettir. 
Bu ad~ bir taşralı ak.saniyle ve 
sert konuşur. O, bir adamdan ya nef
ret eder; yahud da onunla ebediyete 
kadar dost olur. Ayni zamanda hem 
çok yazar, hem de tiyatro müdürlü-
ğü gibi edebiyatla ala.kalı olmayan 
i~leri görür ve sayıları fazla olan ço
cuklariyle dünya seyahatlerine çı
kar. 

Pristley, şöhretini "iyi arkadaş
lar" gibi Dikens ananesinin zinde, 
neşeli ve naiv bir tekamillü sayila
bilecek eserleriyle yapmıştır. Fakat 
bu muharriry son zamanlarda. "Çölde 
gece yarısı" isimli bir kalem tecrü
besi ile "zaman" ve "Ben önce bura
da bulundum" isimli iki piyn yaz
mıştır ki bunlarda "zaman" mefhu· 
munun sırlarını incelemektedir. 
'Gerçekten istikbal denilen bir §:ey 
var mıdır ve biz ister istemez mi o
raya sürüklenmekteyiz? Yoksa biz, 
onu kendi hareketlerimizle mi yara
tıyoruz? Zamanın yürüyüşü namü
tenahi midir, yoksa mahdud mudur 
ve hadiseler Niçe'nin düşündüğü gi
bi tekrar tekrar mı hadis olur? 

Bu kadar popüler olan bir muhar
ririn böyle felsefi mülahazalarla do
lu eserler yazdığı hald'e gene okur
ları tarafından eskisi gibi alkışlan
ması, sevilmesi ve okunması yeni 
İngilterenin bir hususiyetini gös
terse gerektir. 

Bu değişiklik insanı bir takım 
aykırı düşüncelere sürükle

yebilir. Mesela, çok mühim bir sima 
olan Aldus Hukeley'i ele alınız. Ga
yet uzun boylu olan bu adam, müte
fekkirler tarihinde dev cüsseli bir 
kimse telakki olunabilir. Bu zat, ta 
küçüklüğünde istidaciiyle göze çarp-

Betti şaşkın bir tavırla emre itaat 
etti. 

Hareketlerinden sonra Viv Cimmi-
ye döndü: 

- Amma da hazır taraflarıymış ha .. 
Betti de Hayslopa diy-ordu ki: 
- Çok açık gözlülük ettiniz doğru-

su. 
- Hiç de değil. Viv Cimmi ile bera

ber dönmekten pek ı'hemnun olacaktır. 
Onlar.., karı koca olmalarına rağmen 

haUi biribirlerine aşıktırlar. 

- Bugün ne heyecan geçirdik. Size 
~imdi itiraf edeyim ki biraz korku da 
duydum. 

Betti gülüyordu, sonra yaralı par
mağı hatırlayınca inip ona bakmala
rını teklif etti. Genç adam kabul etti. 
Vaysley çam ormanı yanında otomobi
li durdurdular. Betti parmağı tetkik 
etti ve pansımanı tazeledi. 

Hayslop kontak düğmesini tam çe
vireceği esnada, Betti'nin eli onun ha
reketini durdurd~. 

- Daha gitmeyelim. Bu orman öyle 
güzel ve sakin bir yer ki. 

- ENet, burası bana biraz lskoçıya
yı hatırlatıyor. 

- Değil mi, dedi Betti? 'Genç ada
mın hareketine mani olmakla fazla i
leri gitmiş olup olmadığım düşünü

yordu. 
Hayslop sustuğu için, hareket et

melerini teklif etti. 
- Hayır, burası çok gilzel ve ben 

dilşünüyorum. 

Hayalop biraz evel otomobilde Bet-

nu~, hatta Marsel Prust, "Ala rec
herche du Temps perdu" isimli ese
rinde Avrupa edebiyatında dikkate 
şayan bir çehre olarak ondan bahset• 
mifti ki Hukısley, o zaman daha an
cak yirmi yaşlarında bulunuyordu. 

Bu muharrir, sıhhati bozuk git
mesine ve gözleri az görmesine rağ
men zamanımızdaki ingiliz: müellif
lerinin en kültürlüsü olarak yetiş
miştir .İngiliz edebiyatına, büyük 
bir salahiyetle vakıf olduğu gibi 
fransız, alman, italyan, latin ve yu
nan edebiyatım da hakkiyle bilir. 
Ayni zamanda fevkalade bir roman 
tekniğine maliktir. Tahkiyede, ko
nuşturmada onun ayarında bir başka 
muharrir gösteremeyiz. 

Bu itibar ile Huksley, bir edebi
yat adamı sıfatiyle tutacağı mes
lekten emin olabilir; istiJQbalıne hu
zur ve rahatla bakabilirdi. O, bir sa
natkarın, dehası kendisini nereye 
götürürse oraya doğru gitmesi li
zım geldiğini de takdir ediyordu. 
Bu sebcble "Cesur yeni dünya" i
simli bir roman yazmıştır. Muhtasar 
ve sade yazılmış olan ve Avrupa me
deniyetine hücum eden bu eserde 
Spengler'in iki büyük cildinden da
ha fazla bilgi ve düşünce vardır. Bu 
eserde vahşiler elinde yetişen beyaz 
bir genç tasvir edilir ki bu çocuğa 
bilgi ve kültür olarak yalnız Şeks
pir'in eserleri öğretilir. Orada Şeks
pir'in ifade ettiği fikirlerin ne ka
dar barbar. ne kadar iıtirab verici ve 
ne kadar raayonel'likten uzak oldu
ğunu görürsünüz. 

Bizim sevgi, günah ve idare hak
kındaki fikirlerimizin bir çoğu ne 
kadar kaba ve haşindir 1 • 

Fakat muharrir, o vah§;ilerin ülke
si dışında tamamiyle ilmi rasyona
lizm'e uygun olarak kurulmuş bir 
sosyete tasavvur eder. Burada aşk, 
bir erkek hayvanın bir dişi hayvan
la münasebetinden farkıuz bir gözle 
görülür ve sosyeteyi rencide etmek
ten başka hiç bir şey günah değildir. 
Yani bu sosyete insanın tabii sevk
lerine, insiyaklarına büyük bir kıy
met verir. 

Bu kitabın ne9ri, Hubley'in de
hasına yeni bir istikamet vermiştir. 
Bu eseri yazarak o. hepimizin içinde 
oturduğumuz kültür binasının te
melini yılanış ve gözle görülecek bir 
tek çıkış noktasrnı da kapamıştır. 
Fakat onun başka bir çıktf noktasını 
da göstermesi lazım gelirdi. 

Öyle görülüyor ki bu muharrir, 
istikbalde kendisini bir artistten zi
yade bir moraliıt olarak göaterecek
tir. Gerçekten son ecerleri olan 
"Gazze'deki gözaüz" ve ''Makaadlar 
ve vasıtalar,, kitablarında onun yeni 
incilinin fikirlerini yaydığı görül
mektedir. Bu eserlerde tatkın bir 
mistisimı göze çarpıyor. Bu muhar
ririn felsefesi gittikçe Tolstoy'a 
benzemekte, hayat ve ~iyeti de o
nu andırmaktadır. Fakat bunu biraz 
da tabii görmek lazımdır. Çünkü 
kendisi Çarls Darvin'in dostu ve ha
vari'si olan büyük profesör Huks
ley'in torunudur ve bu münasebetle 
agnostik bir terbiyenin te&iri altın
dadır. 

(Sonu 10 uncu say/ ada) 

tiyi kolları arasında tuttuğu zamanki 
tatlı hazlarını düşünüyordu. Acaba o 
da ayni hazı duymuş muydu? Bu dü
şünce dudakları araaından yüksek ses
le fırlayıverdi; 

- Memnun muydunuz? 
Sonra genç kızın maksadını anlama

yacağını düşünerek delilik ettiğine 

hükmediyordu ki, ayni düşüncelerin 
içinde yüzen Betti ona IOkularak u
sulca: 

- Evet, Hayelop 1 Dedi. 
Sıkıntılı fakat tatlı bir ıükut anın

dan sonra Hayslop kendini tutamadı: 
- Kurtulmuş olmanızdan o kadar 

mesudum ki 1 O haydudların sizi kaçı
rıp hapsetmit olduklarını düşündük
çe ..... 

- Onlara mütefekkir olmalıyım, 
Hayslop, Aksi takdirde beni kurtar
maya gelemiyecektiniz. 

- Beni seviyor musunuz, Betti ? 
- Bilmiyor muy.dunuz? 

- Ah, beni ne kadar bahtiyar etti-
niz. 

Genç kız ona sokuldu: 
- Bana bu itirafı yapmanuı ne aa

brrsızlrkla bekliyordum. 
Arkadan gelen otomobil fenerleri

nin ışığını onların üzerinde durdurdu. 
Gençleri üç klakson daı1besiyle se

lamlayarak otomobil yanlarından ge
çip gitti. 

Betti: 
- Bizimle alay ediyorlar; dedi. 
Hayslop: 
- Evet, diye ccvab verdi. Şimdi kim 

Hacet tepe ağaçlanıyor. Çünkü Ha
cet tepe, eski Ankara ile yeni Ankara 
arasında bir cihannumadır. Buraya kırk 
elli bin ağaç dikilrnekt:e, havuzlar ve 
yollar yapılmaktadır. Hacet tepe hu· 
ramn büyük cazibesi, eaki bir ıehir ke
narında, modern imarcılığın, o Hki 
ıehre hitab eden ifadesi olacaktıra 
"Beni 1eörüyor musun? Benim gibi ni
zamlı, düzgün, temiz olmağa çalııacak 
mıaın? ... " 

Hacet tepenin etrafı bu hitaba ku· 
lak vermeğe muhtaçbr: Cüce, biribiri· 
nin üzerine abanmış, eski, badanalı ev
ler, dar sokaklar .... Şehircinin buralar
da göreceği vazifenin heybeti karııa.ın· 
da nasıl baıınız dönmez! 

Şehirci buralarda binalar istimliık 
edecek, yıkacak, caddeler açacak, bü· 
yÜk ve kesif nüfuslu mahalleler halkına 
ijienin ve eatetiğin tavsiyelerine göre 
yaşama arzusunu telkin edecektir. Ha· 
yatımızı laubalileştiren biraz da dekor 
değil midir? 

Güç ve pahalı iş... Bütün bunları 
yapmak için de binlerce lira sarfı lazım 
gelecektir. Fakat başka çare yoktur. 
Halkı o dar sokaklara bakan o evlerde 
nasıl bırakabiliriz; sıhat namına, bedii 
zevklerimiz namına? ... 

Karaoğlan caddesini bir baştan ö
bür başa kadar ge:unız. Ankara 
metbal'inde bu cadde haliyle kala· 
bilir mi? Size en kati ifade ile "hayırP' 
diyeceklerin başında bizzat §ehirci var• 
dır. Fakat bu cadde de bir metre top
rağın kaça alınıp sabldığmı öğrenmek 
bile istemeyiniz: Gözleriniz fal ta11 gi• 
bi açılrr, saçlarınız batınızda dimdik 
olur. Evet, buralarda arsalar hu kadar 
pahalıdır. Ancak Karaoğlan caddesi 
böyle mi kalacaktır? Hayır, hayır, ha
yırl Karaoğlan caddesi için de, mali 
imkan bulunur bulunmaz, milyonlar 
harcanarak istimlakler yapılacak, bina• 
lar yıkılacak, ve ilh .... 

Eski şehirlerde modern imarcıhğın 
ne ağır bir misyonu olduğuna yalru:ı: 
Ankaradan yüzlerce misal verilebilir. 

lstanbulu, Bursayı, Konyayı ve diğer 
bütün eski şehirlerimizi de göz önüne 
getirince cumhuriyetin osrnanlı impa • 
ratorluğundan tevarüs ettiği eskilikle
ri yenmek için, ve yalnız hu balamdan, 
nasıl bir gayret sarfma mecbur bulun • 
duğu tasavvur olunabilir. 

Şehir planı bütün bu ve bunlara 
benzer sebeblerden dolayı bir zaruret -
tir, bizim için bu hususla en zevkli mü
tahede ise bu :z:anırete iyice inanmış o

lan şehircilerimizin tahakkuk ettirebil
dikleri her yenilik karşısında çoc:uğu • 
nu yetiıtirmeğe muvaffak olmuş bir 
baba hazzı duymakta olmalan· 
dır. - N. Baydar. 

bilir neler düşünecekler. 

L x 2212 
Hayslop, ceb lambasının ışığını ih

tiyatla garajda dolaştırdı, sonra içer
deki otomobilin plakasına çevirdi. Ba
~mı sallayarak girdiği kadar ihtimam
la dışarı çıktı ve bir demir parmaklık
tan geçerek kendini sokakta buldu. 

Saat akşamın dokuzuydu. Hayslop 
Cimminin kendisine verdiği bir vazi
feyi ifa etmişti. Gullic'e otomobil nu
marası hakkında sorduğu sualin ceva
bı da, ayni akşam, biraz daha erken 
gelmişti. 

Gullic şunları yazıyordu: "L X 2212 
(koyu kırmızı bir şefild) resmi kayıd
Jara göre Mirtl Baş caddesinde 113 nu
marada oturan M. P. L. Steyens'e aid· 
dir." Hayslop bunun doğruluğuna i
nanmamıştı. Şimdi bu Stevens'in ga
rajını tetkik etmişti. Burada ayni tib
ten bir otomobil vardı ama numarası 
L X 2212 değil, AA. 876 idi. 

Mesele git gide garibleşiyordu. B. 
Stevens, komşularının verdiği malu
mata göre, Siti bankalarından birinde 
bir mevki sahibiydi ve çok hürmete 
şayan bir adama benziyordu. Bunun
la beraber garajında başka numaralı 

bir otomobil duruyordu. Bu defa işte 
hile yoktu. Plaka tekti ve Hayslop, 
bütün araştırmalarına rağmen garaj i
çinde baŞ:ka bir plaka bulamamıştı. Bu 
otomobil Stevens'inki değilse kime a
iddi. AA 876 nın sahibi kim olabilirdi? 

(Sonu var) 



ur: us 

İzmir sağır, dilsiz ve körler enstitüsünde 

Kör talebelerin verdiği konser 
dinleyicileri hayrette bıraktı 

Anormallerin başardığı isler .. 

lzmir, (Hususi) - Sağll'lar, 
dilsizler ve körler enstitüsünün 
körler konservatuvarı, geçen gün 
bize mevsimin en ali.kalı, en gü
zel konserini verdi. Mekteb çatı
sı altında bir yığın münevver ve 
güzide toplanmııtı. Konser to
nunda herkes, derin bir hayret 
ve takdirle hislenmişti. Bu kadar 
muvaffakiyet ve mükemmeliyeti 
kimse tahayyül etmemitti. Körler 
bize Vagnerden, Mozartda.n en 
zor ve klasik parçalar çaldılar. 
En küçük bir hata, bir aksaklık 
yoktu. Manzara çok heyecan ve
rici idi: 

Gözleri kapalı, genç bir grup, ki
min k<lllısında bulunduklarını görme
den, deruni alemlerine dalarak, büyük 

YukanJa; körler konıer veriyor, altta ıağır 
ve dil.tzler kaynak yapıyorlar 

bir vecd içinde çalryorlardı .. Kendi-r------·----------------
lerinin de heyecanlı oldukları belli 
:idi. Çehreleri renkten renge giriyor, 
hatlar silinip değişip duruyordu. 

Bu müessesenin on bef aene evvel
~i vaziyetini şöyle bir hatırladım: 

Baştan başa göz hastalığı ile malUl, 
günün bir kısmını civar komşulara 
hizmetçilik eden, diğer bir kmnını 
sokaklarda geçiren bir zavallı kafile. 
ai.. perişan, sefil bir kafile.. körler
den, sağırlardan. dilsizlerden mürek
kep bir anormal sürüsü ki, ne bakan 
-var, ne arayıp, soran .. 

Bundan sonra, müessesenin başına 
Doktor Necati Kemal geliyor ve kısa 
bir zaman, bize cumhuriyet devrinin 
parlak bir eserini veriyor. Şimdi bu
rası, rastgele bir sığınak veya mck
teb değil, anormaller üzerinde ilmi 
tetkikler ve tecrübeler yapan bir ens
titü haline gelmiştir. 

Burada çocuklara okuma yazmadan 
başka yedi sekiz sanat ve meslek gös
teriliyor. Mektebi bitiren, hariçte 

muhakkak iş buluyor. Yani normal 
bir cemiyet adamı haline geliyor. 
Mektebin mefruşat ve levazımından 
mühim bir kısmı, bu anormallerin e
seridir. Burada normal müesseselerin 
bile gıpta ile karşılayacağı bir disip. 
lin ve intizam vardır. 

Enstitü, kendi branşı içinde açılan 

beynelmilel bazı sergilere de iştirak 
ederek Türkiyede müsbet ilmin mevcu
diyetini göstermiştir. Eski dilsizler
den bir kısmı, bugün tam değilse bile, 
kısmen konuşabiliyor ve burada tat
bik edilen tedris ve terbiye metodu, 
hakikaten orijinaldir. 

Bir yığın körün verdiği çok zen
gin ve tamamen klasiklerle dolu kon
ser, bu iddianın en bariz bir misali 
sayılabilir. 

Aydın lik maçlar1 
Aydın, (Hususi) - Aydın bölgesi 

lik maçlarına Aydın spor alanında 
devam edildi. Sümer sporla, Aydın ku
lübü voleybol maçı yaptılar, bu maçı 
Sümerspor kazandı. Öğleden sonra 
futbol başladı. Evvela; Nazilli Mende
res ve Söke kulüpleri kar§ılaştılar. Bu 
maçta Menderes dokuz oyuncu ile oy
nadığı halde maçı 5-1 kazandı. İkinci 
maç Aydın kulübüyle Sümer spor ara
sında başladı. Bu maçı da Sümer spor 
1-0 kazandı. 

Kaıtamonu güreıçi 
ve futbolcuJan, Bafra 
ve Samsuna gidiyor 

Kastamonu, (Hususi Muhabirimizden) - Geçen 
sene bölgemiz güreşçileriyle bir müsabaka yapan ve 
berabere kalan Samsun bölgesi güreşçilerinin ziyaret
lerini güreşçilerimiz 23 nisanda iade edeceklerdir. 
Gidecek güreş takımına Çamspor futbol takımı refa. 
kat edecek Bafra ve Samsun futbol takrmlariyle iki 
maç yapacaktır. 

Gidecek kafilenin 25 kişi .kadar olacağı ve kafile. 
ye Vali ve bölge başkanımız Bay Avni Doğanın baf
kanlık edeceği tahmin edilmektedir. - Çetin 

Akhisar halkevlileri 
köylerde temsiller verecek 

T osyada fakir çocuklara yardım "' 
Kastamonu, (Hususi) - Vilayeti

mizin Tosya kazasında ilk mektebler. 
de bulunan 75 fakir çocuğa Halkevi 
sosyal yardım kolu tarafından sıcak 
öğle yemeği verilmektedir. Bu hayırlı 
iş Nisan sonuna kadar devam edecek 
ve gelecek sene mektebler açıldığı za
man tekrar başlıyacaktır. 

Akhi•ar gençleri bir mü•amerede 

Akhisar, (Hususi) - Halkevi temsil kolu mühim 
bir karar vermiştir, buna göre temsil kolu önümilzde
ki mevsim içinde köyleri gezerek halk temsilleri ve. 
recektir. Gençler bütün hazırlı.klan bitirmişlerdir. 

Bu hafta Palamut nahiyesine gideceklerdir. 

Antalyada 
bahar 

Buz satışı başladı 

plôjlar hazırlanıyo r 
Antalya, (Hususi) - Bir çok yer

ler kar ve fırtınadan şikayet ederken, 
Antalyada ılık bir bahar havası hü
küm sürmektedir. Açık gazinolar, 
parklar, deniz kıyıları mantosuz ba
yanlarla doludur. Bütün evlerden 
sobalar kaldırılmış, herkes yazlık el. 
biselerini giymiştir. 

Buz fabrikası da çalışmaga başla

mıştır. Çarşıda buz ve kaı satışı baş
lamıştır. Kahveler ve gazinolarda 
buzlu limonata bulutımaktadır. Antal
ya, bugünlerde yeşillik, çimenlik · içi
ne gömühnüş, kendine mahsus güzel
liklere bürünmüş bir şiir ve hayal di
yarı · halindedir. Plajlaraa da hazır

lıklara başlanmıştır. - D. T. 

1 1 

ı~ın adam öldüren 23 lira 

Katil idama 
mahkum 

Aydın, (Husust) - Bundan bir 
müddet evvel tüyler ürpertici bir cina

yet olmuş bir kahveci bir köylüyü pa
rasına tamah ederek öld~rmüştü. Ci
nayeti işliyen Ali Affa adındaki kah
vecinin muhakemesi bitmiş ve idama 

mahkum olmu,ıur. 

Hadise şöyle olmuştu : 
Durmuş adında bir köylü, atına yük

lettiği fıstıkları sattıktan sonra köyü

ne dönerken, yolda Alinin kahvesine 

uğramı' buradan arpa almıştır. Kahve
ci Ali, arpanın parasını alırken Dur

muşun cebinde mühim miktarda para 
görmüş ve zavallı adamın peşine takıl

mıştır. 

Durmuş, Mehmed deresine geldiği 

zaman Ali arkadan ateş ederek zavallı 
adamı öldürmüş ve cebinden 23 lira 27 

kuruşunu almıştır. Ertesi günü geçen 
yolcular, yolda bir adamın yattığı, bey 

ğirinin de başında beklediğini gönnüş

ler ve vaziyeti jandarmaya haber ver
miflerdir. Ali o vakit yakalanmış ve su 
çunu itiraf etmişti. 

Bir köy düğününde 

Bir delikanh 
arkadaş 

kurşuniyle öldü 
Balıkesir (Hususi) - Biğadicin 

Okçular köyünde İsmailin düğünü i
çin çalgı tutulmuş ve düğüne başlan
mıştır. Köy delikanlıları düğün ala
nına toplanmışlar, oyuna ve eğlentiye 
başlamışlardır. Bu sırada gençlerden 
bazıları da içmeğe başlamıştır. Düğü· 
nün ve oyunun zevki arttığ bir sırada 
meydanı çeviren delikanlılar arasında 
haykırışlar, naralar başlam11tır. 

Kalabalığın içinde havaya silah ve 
tabanca atılmağa başlanmıştır. Tam 
bu sırada köyden Mustafa oğlu İsma
il adında birisi de ateş etmeğe başla
mıştır. 

Silahtan çıkan kurşunlardan biri
si, meydanda oynamakta olan delikan. 
lılardan Sadullah adındaki gencin ba
şına isabet etmiştir. 

Kanlar içinde yere ıyuvarlanan Sa
dullah aldığı yaranın tesiriyle az son
ra ölmüştür. Vaka jandarmaya ve 
müddeiumumiliğe bildirilmiştir. 

Suçlu İsmail silcihiyle birlikte ya
kalanmış, sorgu hakimliğince sorgusu 
yapıldıktan sonra tevkif edilmiştir. 
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Çukurova köylerinde tetkikler 

KAoı N vE Tuv ALET! 
Kızlar ziliflerini kulakları hizasında 

keserler, gelinler saçlarını tel tel tarar! 
,.. """'"" ""'"" ... ' ......... "" ""'"'"'"'" .. " """"" ':·" '""' "'" ""' .. "" '"'" ·ı 

YURDDAN RESiMLER 
Adana, 

si 

Anadoluda, 

hassa Çukuro 

da köy kadınl 

mevzudur. Tuv 
Jetteki bir 

enteresan hususi 

yetleri, Çuku 

va Yörük köyle

rindeki kadml 

da bulabiliriz. 

Çukurova n ı n 
bakır yüzlü, sarı 

saçlı Yörük kız

ları, vitrinlere taf 
bebek diye konu• 

lacak kadar gü. 

zeldir. Cenub A· 
nadolu köylerin
de, Yörük kadın
lığı üzerinde u· 
zun tetkikler ya• 
pan Adana müze
si Müdürü Yal. 
man Yalgın bana 
şu malfunatı ver
di: 

"Güney yurd 
türkmen yörük 

Bir afyon tarlası ndan görü n üş 

kadınları arasın· 
da başlık ve saç 
tuvaletleri ehe
miyetli bir yer 
tutar. Yörüklerin 
kızlarını, gelinle· 

Barbn orta okulunda 
yapılan heykeller 

Yukarıda Kocatepe hatıraıı, cqağula bir tale
be tarafından yapılan mekteb müdürünün 

büıtüyle müdür yan yana 

Bartın, (Hususi) - Orta okul bir kültür ve bilgi 
kaynağı olduktan başka, muhitimize sanat zevki de 
yaymaktadır. Resim öğretmeni Lı'.itfi Aytac tarafın
dan yapılan ve büyük Atamızın Kocatepe hatırasını 
canlandıran heykel, mekteb salonuna konmuş ve gü
zel bir köşe vücude getirilmiştir. 

Talebelerden 199 numaralı Muhsin Çekiç de mek
teb müdürünün bir büstünü yapmıştır. Bu büst genç 
heveskarın istidadı hakkında bir fikir verebilir .. 

Bundan başka okul idaresi tarafından bir "Bartın 
tarih rehberi" hazırlanmaktadır, bu iş başarılınca 
Bartın mühim bir eser kazanmış olacaktır. 

rini, genç ve geç.o 

kin dullarını ve kadınlarını uzaktan 
bir bakışta anlayabilirsiniz .. bunu an
latan; başa giyilen ba-şlıklar ve saç 
kesimi ile saç fö:ıgüleridir. Yörük kı.z. 
ları saçl;ırmı ~lı aı.4 ahıu\la lmk 
adede kadar örer. Bunların her biri
nin adına "Belik" denir. Beliklerin 
nihayeti saç bağı denilen yün veya 
ipliklerden örg üile bağlanır. Saç bağla
rı halis ipekten olurs~ ''erbi" iplikten 
olursa "örgü" adıyla anılır. Örgü Ü

zerlerine bir çok altın gümüş halka 
ziynet ve para gibi şeyler iliştirmek 
adettir. Bunların adına "saç cıncığı" 
denir." 

Bunlart o kadar güzel tan.tim eder
ler ki .. 
Karacaoğlan bunlar için şunu te

vekkeli söylememiş: 

Altın saç bağları topuğu döğer 
Sade ka~ı ile gözleri değer 
Acem ülkesinin taht ve tacına! 

Yörük kadınları arasında iki türlil 
başlık vardır. 

Bu başlıklardan biri ''taç" admı a
lır. Bu taçlar başın .kalıbına göre bir 
tepelik şeklinde gümüşten yapılır ve 
etrafındaki salkım ve zincirlerle be
raber başa takılır. Bunlar yalnız türk. 
men olmayan Yörükler arasında gö
rülür. Türkmenler arasında küpeye o 
kadar ehemiyet verilmez. Kadınların 
saçlarında kulak önüne doğru kıvır
cık bir kısım inmektedir. Buna zilif 
diyorlar. Bu bir küpeden daha çok 
güzeldir. İşte bu zilifler Çukurova 
köy kadınlarının kalbinin aynasıdır. 
Kız, dul, evlenmek isteyenler bu zi
lif lere istedikleri şekli verirler. 

Kızlar, bir ipek baş örtüsü örterl•r 
ve ziliflerini tam kulağının altı Jııza
sında keserler. Eğer niş;İnlı j6e, baş 
örtüsü daima beyaz ve zilifler toplu
dur. Şayed zilifler örgülü ve baş ör
tüye sarılmışsa bu kı;r evleruneğe 

namzeddir ve her delikanlı babasın
dan kendisini isteyebilir. 

Gelinlerde ise zilifler tel tel ayrı
lır ve kulak hizasında ufki olarak ke
silir. 

Dul kadınlara gelince; bunlar iki 

kısı~dır: Evleıuneğe müsaid olanlar, 
evlenmiyecek yaşta olanlar .. 

Yörük köy kadınları kocaları ölür 

ölmez başlarına siyah bir baş örtüsü 
bağlar, ve ziliflerini kulak üzerinden 
arkaya uzatır ve hiç kesmezler .. Bunu 
görenler bu dulun müteessir olduğu
nu, fakat evlenmek arzusunda bulun
duğunu anlayabilir. 
İhtiyar dullar ise, başlarına pembe 

veya koyu kırmızı bir örtü örter ve 
ziliflerini tamamen toplar. 

Bütün bu tuvaletleri köy kızı, köy 
dulu bir gün bile ihmal etmez. Çukur
ovanın yayla köylerinde bu adetler 
bilaistisna devam edip gitmektedir. 

Tangiiner 
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Kamu tayda hayvan . . 
kanunundaki vergısı 

tadiller müzakere ve kabul edi idi 

At, katır ve eşek artık 
vergiden muaf olacak 

k 
Ka

1 
~utday dün

1 
Refekt Cabmt1ezinhbaş· jl!flallillCTtcllll%' Alll~'-llllll~ 

an ıgın a top anara su ay ar eye-
tine mahsus terfi kanunu üzerindeki K • 
tadillerin ~ki~ci mü.zakercsini. yapıp a n unun m e tn 1 
kabul etmıştır. Detnıryolları ıle eşya 

nakliyatına müteallik beynelmilel mu
kavelenameye istinaden t~ekkül eden 
heyetler beynelmilel nakliyat komite
si tarafından ittihaz olunacak kararla
rın meriyet sureti hakkındaki kanun 
layihası müzakere olunmuştur. Hakkı 
Tarık Us, böyle bir kanunla böyle bir 
salahiyetin teyid edilmesine ve bu 
bahsin tazelenmesine lüzum görme
diğini söyliyerek encümenden sual 
sorınuştur. Ahmed Hilmi Kalaç, böyle 
bir kanunun lüzumunu müdafaa etmiş 
ve kanun kabul olunmuştur. 

Bundan sonra hayvanlar vergisi ka
nununda tadilat müzakere ve kabul e
dilmiştir. 
İsmail Mehmed Uğur (Sivas)- Ben 

sevine sevine kürsüye geldim. Yedi 
seneden beri Kamutay azası bulunuyo
rum. Bütün biz köylülerin derdlerinin 
birer birer hallolunduğunu görüyo· 
rum. Bu sene de bize sevinç veren sa
yun kanununda olan bu değişikliğe şa
hid olmamızdır. Atlarımız, merkeple
rimiz, katırlarımız tamamen vergiden 
muaf tutuluyor. Tiftik keçiden be~ ku· 
ruş, kara sığır hayvanlarımızdan yarı
yarıya tenzilat yapılmıştır. 

Sevgili hükümetimize, Kamutayı
mıza bu kürsüden teşekkür ederim. 
Büyük Atatürk uğrunda biz köylüler 
canımızı, ve malımızı feda ederiz. Sa
ray hükümeti zamanında biz bakımsız 
ve garip yaşıyan köylüler bugün bü
yük babamız Atatürk'ün sayesinde 
mesuduz. (Alkışlar.) 

Halil Menteıe'nin aöyledikleri 
Halil Menteşe (İzmir) - Hayvan 

vergisinden iki buçuk milyondan faz
la bir tenzilatı ihtiva eden bu layiha 
esas itibariyle çok şayanı memnuniyet
tir. Yalnız netice itibariyle tarla üze
rinde yanyana aynı hizmeti gören iki 
vatandaş arasında, vergi cebhesinden, 
müsavatsızlık teessüs etmektedir. Bu
nu gerek iktısadi, gerek içtima! ve ge
rek halk noktai nazarından muhik bul
muyorum. Bilhassa bir köylü çocuğu 

olan Başvekil Celil Bayarın asil köy
lü ruhuyle kabili telif bulmuyorum. 

Arkadaşlar, atın iş randımanı, zira
atle meşgul olan her arkadaş bilir ki, 
öküze nisbetle yüzde 40-50 fazladır. 
Bu bakımdan, geniş toprakları işlen
mek ihtiyacında bulunan bu geniş 
memlekette, hemen sapanların önün
den öküzleri alıp hayvan takmalıdır, 
denebilir ama, hiç bir memlekette çift
çi vesaiti arasında, hayvan ve makine

Kamutay, hayvanlar vergiıinde fU 
tadilab kabul etmiıtir: 

Madde 1 - 20-1-1936 tarih ve 2897 
sayılı kanunun birinci maddeıi 8§8iıda 
yazılı ıekilde deiiıtirilmiıtir: 

Türkiye Cümhuriyeti hududu iç.in
de bulunan koyun, kılkeçi, tiftik keçi, 
ıığır, manda, deve ve domuzlann aa
hibleri bu kanun mucibince vergiye ta
bidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayıt 
müddetinin girmeıile erteıi mali yıl 
için hatlar. 

Mali yıl girdikten sonra ecnebi 
memleketlerden Türkiyeye idhal edilen 
hayvanlardan o yıl için vergi alınmaz. 

Madde 2 - Mezkur kanunun ikinci 
maddeıinin (8), (C) ve (E) fıkralan 

aıağıda yazılı tekilde deiiıtirilmiıtir: 
Değiıen (b) fıkrası, 
Bu kanun mucibince hayvanlann 

kaydına baılandığı tarihte henüz iki 
yaımı bitinnemiı sığır, manda ve de -
veler, 

Değiten (c) fıkraıı; 
Hükümetçe tayin olunacak ıartlar 

"dairesinde memleket iç ve dıtmdan te
darik edilip damızlık oldukları resmi 
vesikalarla teyid olunan boia, teke ve 
koçlar. 

Deiiıen (e) fıkraıı: 
Devlet, vil.iyet ve belediyelere aid 

hayvanlar. 

Madde 3 - Mezkur kanunun 16 m· 
cı maddesinin (Binek hayvanı aahibleri 
de hayvanlarının yoklama muameleıi • 
nİ havi kayıd ilmühaberlerini beraber • 
lerinde bulundurmakla mükelleftir" di
ye yazılı 8 inci fıkrası kaldınlmııtır. 

Madde 4 - Mezkm kanunun 18 inci 
maddesi qaiıda yazıldığı tekilde deiit 
tirilrniı tir: 

Vergi, hayvan baıına qağıda hiza
larında yazılı mikdarda almır: 

Nevi 

Merinoı koyunu • 2u 
Tiftik keçi 25 
Koyun ve kdkeçi 40 
Sığır 35 
Manda 75 
Deve, domuz 100 

Madde 5 - Mezkur kanunun 23 Ün· 
cü maddeıi qağıda yazıldığı tekilde 
değiftirilmiıtir: 

16 ve 20 inci maddelerde yazılı hal· 
ler müıteana olmak üzere bu kanun 

nin yanında öküzden istiğna hasıl ol- mucibince alınacak vergilerle ceza zam. 

lan aıağıda yazılı müddetlerde ve iki 
müsavi taksitte tabıil olunur. 

Birinci takıit müddeti: Koyun, kıl. 
keçi, tiftik, merinos, deve ve domuzlar 
için haziran; 

Sığır ve manda için eylul; aylannın 
ilk haftasıdır. 

ikinci taksit müddeti: MezkUr ay• 
lan takib eden ayların birinci haftası • 
dır. 

Ancak memleketin iklim f8rllarma 
göre gereken bölgelerde koyun, keçi ve 
tiftik için takıit zamlarımn temmuz ve 
ağuıtoı aylarının ilk haftaları olarak 
teabitine Maliye vekilliii aalilıiyetJi • 
dir. 

Müddetleri içinde vergi takıitleri • 
ni ödemeyenler hakkında tahıili emval 
kanunu hükümleri tatbik olunUI'. 

Madde 6 - Mezkur kanunun 26 ın
c nnaddeıinin son fıkraıı aıağıda yazıl
dığı tekilde deiiıtirilmiıtir: 

Nüfıuıu iki bin ve daha qafı yerler• 
de, 9 uncu madde mucibince kayıd det. 
terine dahil edilmemiı olan hayvan • 
lar hakkındaki malumabm bildirmiyen 
köy muhtar ve ihtiyar meclisleri azaıi
le belediyece kayıd muamelesini yap • 
malda tavzif edilrniı olanlara, köy veya 
mahallerinde yapılan yoklama üzerine 
kaçak hayvan bulunduğu taklfirde ik • 
ramiye verilmez. 

Madde 7 - Mezkm kanunun 31 in
ci maddeıi aıağıdaki ıekilde deiiıtiril· 
mittir: 

Verıinin taalluk ettiii mali yılın 
hululünden itibaren bir mali yıl iç.inde 
tarhedilıniyen ve tarbedilip de katilq
tiii mali yılı takibeden bet mali yıl için· 
de tahıil olunmayan vergiler müruru 
HftNlna ufrar. 

Madde 8 - 1454 ııiumarah kanunun 
13 üncü maddesi mucibince hayvanlar 
vergisinden aynlmakta olan ve 2459 
numaralı kanunua 6 mcı maclcleaine 
temkan tan-- .....m olarak hezinece 

cibayetine devam olunan biıaeler 1938 
mali yılı bidayetinden itibaren bu ver
gi tahsilatından tefrik edibez. 

Muvakkatmadde-1938 mali yılı 
bu .verıileri bu kanun bükümleri daire
sinde tarholunur. 

1937 ve daha evvelki mali yıllar 

vergilerinin gerek itiraz, temyiz ve ik· 
ramiye itlerine ıerek mükellefiyet, 
vergi nisbeti ve müruru zamana müte
allik muameleleri taalluk ettiii zaman
larda meri bulunan kanun hükümleri 
daireıinde intaç ohınur. 

mamıştır. Bunun birçok esbabı var
dır; hayvan seri yürür, arkasında O· ~ .............. 5 05 o o ooıırrs A ana ......... 
nun seri yürüyüşüne ayak uydurabi
lecek kuvvetli, gü~büz delikanlı ister. 
Binaenaleyh çiftç.i yai!andı mı, beygi
rin ar.kasından koıamaz. Öküzle, ken
di haline göre ,yavaş yavaş toprağını 
iflemek zaruretindedir. Vakıa hayva
nın randımanı fazladır. Fakat masrafı 
da o nisbette ağırdır. Bir çift öküz se
nede 50-60 kilo, bir çift beygir de se· 
nede 150 kilo yem ister. Sonra öküz 
bir başlıkla olur, fakat hayvan gem is
ter ,yular ister ,hamut ister ve seri yü
rüdüğü için arkasındaki pulluk çabuk 
yıpranır ve sıksık tamir ister. Binaen
aleyh bu ağır masrafa küçük çiftçi ta
hammül edemez. Bilhassa orta Anado
lu gibi verimi az olan yerlerdeki çift
çiler için bu vaziyet daha mühimdir. 
Hem bir çift hayvana 150 kilo yem ye
direcek, hem çoluk çocuğunun iaşesi
ni tedarik edecek .. Bu gibi iktısadi bir 
çok sebebler vardır. Bu esbabtan dola
yıdır ki hayvanın yanında mutlaka ö
küzün de bulunması zarureti vardır. 

Halil Menteşe bundan sonra vergi
ler meselesini bahis mevzuu etmiş ve 
sonra demiştir ki: 

- Mazbatada bir şey gördüm; çift 
öküzlerini diğerlerinden tefrik etmek 
güçtür diyorlar. Ziraat hayatında bu
nu tefrik etmek iki bakımdan müm
kündür. Öküzlerin boyunduruğu o
muzlJmnda çekmeleri dolayısile bu 
gayet kolay anlaşılabilir. Bunun her 
şeyden evcl öküzlerin boynu haber ve· 
rir. Bu bir müşkülat değildir. Teklifi
min kabulünü hükümetten ve Meclisi 
aliden rica ediyorum. Buna dair de bir 
takrir veriyorum. 

Emin Sazak'ın sözleri 
Emin Sazak (Eskişehir) - Hakika

ten şu müşkül zamanda hükümetin i
ki buçuk milyon lira gibi bir fedakar
lığı göze alarak bilfımum çiftçiyi ala
kadar eden bu hayvanlar vergisi tenzi
latındaki himmeti şayanı şükrandır 

Emin Sazak bundan sonra sözlerine 
şunları ilave etmiştir: 

- Şimdiye kadar "islihı feres,, di
ye tutturduğumuz ve belki de memle· 

kete senede 5-6 yüz bin liraya mal o
lan at yarışları gibi değil, tam yerinde 
yapılmış bir himayedir. Tekrar ediyo
rum, gerek orduya olan ihtiyaç nok
tai na.zarından ve gerek zirai noktadan 
ve memlekette iyi hayvan yetiştirilme
sini teşvik cihetinden beygirin gördü
ğü himaye çok yerindedir. Binaena
leyh bu noktadan buna müsavatsızlık 
diyemem. Çünkü Bay Halil Menteşe
nin de tasdik buyurdukları veçhile bey
girin masrafı çoktur. Senede 200 kilo 
arpa yer, öküz ise 25-30 kilo yemle o
lur. Hükümetin bu düşüncesi ve kara
rı çok yerindedir, teşekkürden başka 
hiçbir şey elden gelmez. Temenni ede
rim ki, gelecek senelerde de dokuna
bilecek neler varsa onlara da himaye -
kar elini uzatsın. 

Naşid Uluğ' un söylevi 
Naşid Uluğ (Kütahya) - Hayvan

lar vergisinde hükümetimizin teklif 
ettiği tenzilat ve muafiyetler müna
sebetiyle söz alan arkadaşımız Halil 
Menteşe, atın vergiden istisna edilmiş 
olmasına rağmen sığırın veley yarıya 
yakın bir tenzile tabı kılınmasını kafi 
gormiyerek bunda müsavatsızlık ol
duğunu iddia etmesi hiç doğru değil· 
dir. Bu işte bir müsavatsızlık değil, 
bilakis butün yurda şamil büyük ve 
hayırlı bir istihsal inkılibı bahis mev· 
zuudur. 

Çalışma yılımıza girerken Büyük A· 
ta'mızın bu kürsüden yeni direktifle
rini almıştık. Bu direktifler arasında, 
köylüyü doğrudan doğruya alakalan· 
dıranlar içinde "Herhalde en küçük 
bir çiftçi ailesinin bir çift hayvan sa
hibi olması ve bunda ideal olanrn öküz 
değil, beygir olması ... ,, yolundaki ip· 
retleri ve sayın Başbakanımızın prog
ram nutkunda bu bahis üzerinde layik 
olduğu ehemiyetle mütenasip olarak 
durmaları, engin köy varlığı içinde 
çok derin bir akis uyandırdı. Mesleğim 
dolayıaile dai.mi surette temasta bu
lunduğum bu geniş müatahail kütlesi
nin vakur ıükfttunu yırtan köy pir· 

]erinin, aaz şairlerinin destanalrı ay
lardan beri Büyük Şef'in bu direktifi
ni, hükümetimizin bu vadini terennüm 
ediyor. Hergün yurdun her yanından 
elimize gelen bu yazılarda; köylünün 
emeğini, zamanını yiyip kemiren kara 
sapandan ve kağnıdan kurtulup, ata 
ve pulluğa kavuf111a günlerinin yak· 
laştığı, çiftçinin daha derin ihtirasla 
çiftine, çubuğuna sarılması gününun 
geldiği inanlı bir yürekle yazılıyor. 

Naşid Uluğ, cumhuriyet idaresinin 
kuruluşundan bugüne kadar yalnız 
vergi bakımından köylü için başarılan 
faydaları saydıktan sonra, hayvanlar 
vergisi tadilleri üzerinde durarak de
miştir ki: 

- Her taraftan yükselip gelen halk 
dileklerinin başında hayvanlar vergi
sinin yükseldiği duyulur. Yapılacak 
ani bir tenzilin, devletin ihtiyacına 

ancak başa baş yeten, hatta yetmiyen 
bir büdce üzerinde yapacağı sarsıntı 
hepimizi titretirdi. Buna rağmen gene 
müatahsil halkın dileklerini göz önün· 
de tutan devlet muhtelif tarihlerde 
yaptığı tenzillerle, koY,un ve emsalin
den aldığı 60 kuruşu 40 a, tiftikten al
dığı 50 yi 30 a, deveden alınan 230 u 
100 e, mandadan alınan 200 ü 7 5 ku
ruşa ,sığırdan alman 125 i 60 a, at ve 
katırdan alınan 155 i 60 a, eşekten alı
nan 60 ı 2 5c indirdi. 

Bu indiriş ve vergi uıullerindeki n· 
!ahlar, türk hayvancılığının inkişafı
nı temin ile beraber, vergi yekununu 
da büdcede bir sarsıntı yapmıyacak 
bir derecede tuttu. 

Rakamlar gözümüzün önündedir; 
1929 da vergiye tabi koyun aay111 an
cak on buçuk milyona yaklaşırken, 
1937 yoklaması bu mikdarı 16,5 milyon 
olmuştur. Bu iki tarih arasında tifti
ğin gösterdiği aayı farkı bir milyona 
yakındır. 1929 da sığır sayısı 4,5 mil
yonu bulurken 1937 yoklamasında 6,5 
milyon aığır sayılmıştır. At sayıaı o ta· 
rihte 460.000 kadardır, aon yoklamada 

(Sona 9 anca aıql""a) 

YENİ(ERİLERİN SON DEVRİNİ GÖREN 
. 

BiR KADIN 

Yaşında öldü! 
Üç defa evlendi, 24 çocuOu 

oldu, torununun torununu gördü 

Yazan 
Cemal 

..... Ankaraya geldikleri zaman. şimdiki Ulus mey
danının bulunduğu yerde bir evde otururlarmı§. O
rası Belkis camiinin avlusu imi§ ve şimdi tı Banka
sının kurulduğu yerde tek katlı küçük bir ev varmıt. 
İt Bankasının önünden geçerken, şurada bir kaysı,.. 
bir de vişne ağacı vardı der, dururdu. Ve her zaman, 
Hisarın, çorak, boş tepesine bakarak söylediği bir 
şey vardı: "- Burada bir çam ormanı vardı ve ben 
orada serinlemeğe giderdim!,, Kutay 

Y üz kırk sekiz yaşında bir 
kadın öldü. Haberiniz var 

mı? 

Bir gazeteci için, her hangi bir 
hadiseye bilmiyorum 1 demek pek 
kolay değildir. Fakat Zaro ağadan 
sonra bir buçuk asırlık hayat sa
hiblerine yeda ettiğinizi zanned_er
ken, yanı başınızda yüz elli senelik 
bir canlı tarihin yaşadığını duyun
ca, bu itiyadı unutarak cevab ver, 
dik: 
"- Hayır, bilmiyoruz!" 
Yüz kırk sekiz yafında bir vatan

daşın hatıralarını vermeden ölmesi 
bir gazeteci; onu okuyamayl§ da 
bir kari için ne kadar acıdır .. Fakat 
bize bu ölümü haber veren doktor, 
biraz gönlümüzü ferahlatıcı ikinci 
havadisini veriyor: 
"- Bu kadının en ufak kızı ha

yattadır. 1271 doğumlu .. yani 83 ya
tında ... " 

İstatistikçiler, insan ömrü vasa
tisinin, bilhassa harbden sonra çok 
düştilğlinil tesbit etmiılerdir. Ha
yat şartlarmın değişmesi, endüstri
leşme, nüfus kesafeti, geçim güç- ' 
lükleri, insan h.ayatını kısaltan se
bcbler olarak kabul edilmektedir. 
Bütün bunlara rafmen. saman za-,,, 
man, ölüme meydan okuyan kahra- ,,, 
mantar da çrkryorr Yüz kırk sekiz ~ 
yaşında bir kadın, daha dün öldü ... 

* Kaleye çıkan dar, karıfık, pati· 
kaya benzer yolları geçiyoruz: Eli
mizde bir adres var: Yalçmkaya 
mahallesi: Bilginler sokağı, iki nu· 
maralı ev .. burası, bir buçuk asır 
yapmıf olan kadının evidir. Sonra 
bir künye: Çubuk kazasının Kara
taş kari~inden Mustafa kızı Kczi
ban. 

Belini kaleye dayamış bir eski 
Ankara evinin önünde durduk. Ka
pının önü kalabalık. Her ölü evi 
gibi, başsağı dileyenler, teselliye 
gelenler ve biraz da meraklılar .. 
Yüz elli yaş deyince, en acı günleri 
bile, ölüm karfl81nda ilihileşen ve 
tatlılaşan yaşama zevki, insanda 
gıpte ile karıtık bir hasret hissi ya
ratıyor. 

İçeride bir ihtiyar kadının etra
fına toplanan genç, yaşlı bir çok 
kadınlar; ona avundurucu sözler 
söylüyorlardı. O, hareketsiz ve dal
gın düşünüyor. Bu kadın, ölen Ke• 
zibanm en küçük kızıdır. 83 yaşın
da bayan Sıdıka. Yanındakilerden 
birisi dedi ki: 

·•- Geçen sene felç geldi. Pek 
konuşamıyor. Annesine çok ağla

madı bile .. yalnız böyle gözleri da
lıp düşünüyor." 

Köşede duran bir genci tanıttılar: 
"- Rifat ... bayan Sıdıkanın oğ

lu ... " 

kızı. Fakat dahası var: Köyleri o
lan Karataşda, Bayan Sıdıkanın bir 
de torununun torunu varmış. Yani 
b~ nesil bir arada. 

Bizim içimizde, dedemizin adını 
bilenler az; dedesinin babasının adı
nı bilenler yok gibidir. Keziban ni
ne, torununun torununu, yani ka
nının be§inci kuşağını gözüyle gör
müş. İnsana bir tarih aayfası can
lanmış gibi geliyor. 
"- Anneniz hangi hastalıktan 

öldü? 
Bayan Sıdıka pek kolay konuşa

mıyor. Anlaşılan kulağı da biraz a
ğır ifitmektedir. Suali tekrarladım. 

·•- Baş ağırısından !" dedL 
Bu cevabı bütün kom§Ular tasdik 

ettiler. 148 yaşındaki kadın, haya
tında hiç uzun boylu hastalık çek
memiş .. kızı, onun hasta olarak ya
takta bir hafta yattığını hatırlamı
yor: 

.. _ Son günlerine kadar çok ra- ' 
battı. Hiç bir keyifsizliği yoktu. :· 
Bize, son senelerde adet ettiği gi-
bi hep eski günleri anlatırdı." · 

Bayan Kezibanm torunu Rifat ' 
söze karıştı: 

"- Ben her %am&Il, nine, artık , 
ne zaman ~lecebin? diye ona takı
lırdım. oınmunden bir kaç gün ev- r 

veldi. Çeşmeden su doldurmaya git- : 
mişti. 3 

"- Nasıl? Çetmeden su doldur- , 
mak mı? 

'' N d" - e zanne ıyorsunuz; çeşme-
len suyumuzu o getirirdi. İki de .. 

, :iyi birden kaldırırdı. Bütün kendi 
~lerini kendisi görürdü. Hem de 
ürkü söyliyerek .. bizim şimdi işit
~ncmize imkan olmayan bir çok 
türküleri bilirdi." 

Bizimle beraber bunları dinleyen 
ve eve serbestçe girip çıkmasından 
dolayı, bu aileden olduğunu aandı
ğnn bir delikanlı dedi ki: 
"- Türküleri hep yanık yanık 

fCylerdi. Bazı bazı onları söyler
ken ağlardı da. .. 
"- Bayan Keziban sizin akraba

nız mı idi? 

"- Benim teyzemle ahretlik ol· 
muşlardı. Biz, on beş sene e~l bu
rada otururduk da ... son zamanlar
da bize, lsmetpaşa mahallesindeki 
evimize gelirdi." 

Yüz elli yaşında bir kadının, ken
di kendine çe~ye gidip iki desti 
su doldurması, bütün işlerini gör
mesi, 110nra, gene kendi kendine ka
leden en aşağı bir saat mesafede, 
bir çok yokuşlardan inip çıkarak 
lsmetpaşa mahallesine gitmesi; in
sanı mucize dinler gibi ha}>rette bı· 
rakıyor. 

Bir çok sualler arkası arkasına 
ağzımadn dökülüyor: 

••- Dişleri var mıydı? 
Onun yanında bir genç kız: 
"- Bu da Bayan Sıdıkanm toru· 

nu" 
Yani, ölen Kezibanın torununun 

"- Hayır 1 Tam üç defa diş çı
karmış. Çıkarmış diyorum. Çünkü 

, ben en son dit çıkarmasını hatırla
' rım. Evvela. tabii olan dişler .. bun-

Dört neail bir arada: Ortada Bayan Kez.banm kız.ı, yanda tora 
nu, arkaıla torununun socuğu •• torununun torunu Ja lröyJetlir 

148 Ytl§ında ölen kaJın 
lar, doksana doğru dökUldü. Onun 
yerine peynir dişleri çıktı. Bunlar 
süt beyaz, yumuşak ve :Üzerleri to
parlak dişlerdi. Daha sonra onlar 
da döküldü ve bu sefer peynir diş· 
teri çıktı. Bunlar çok yumuşak dit
lerdi. Hiç unutmam: Ancak bir kaç 
sene dayana bilen bu diflerden bi
risini elimle kuvvetlice bastırmıı 
ve şeklini değiştircbilmiştim. Niha
yet bunlar da döküldü. 

"-Sonra? 

''- Sonra dişsiz kaldı. Son •e-ne
leri ağzında hiç diş yoktu. Onun 
için bir tuhaf, hoşça konuşurdu. 
''- Dişsiz yemek nasıl yerdi? 
"- Damağiyle... ekmeğin içini 

yerdi. :Anlaşılan diş yerleri bu va
zifeyi görmek için sertleşmiş ola
caktı. Dişleri yoktu, fakat her şe· 
yi yerdi. lştihası pek yerinde idi. 
Son günlerine kadar her oturuşta 
dörtte bir clcmeği bitirirdi. 
"- Mide ağrısı falan çekme.ı 

miydi? 
"- Katiyen ... ben, hiç bir yerin

den şikayetini hatırlamam. Yalnı.ı 
ölmeden iki gün evvel başnn dönü
yor, gözlerim kararıyor! .. " diye şi
kayet ediyordu. 

Sıhati çok yerinde idi. Gözleri 
pk iyi görür, kulağı iyi duyardı." 

Y üz kırk sekiz yaşına kadar 
yaşayan bir kadın, kaç ço

cuk ve kaç koca sahibi olabilir? 
Amerikanvari bir anket mevzuu 

olan bu suale, Bayan Keziban, ken
di hayatiyle 9u cevabı veriyor: 
''- Yirmi dört çocuk ve üç ko

car .. 
Torununa sordum: 
"- Çocuklarının ismini hatır~r 

ruydı? 

"- Tabii.. hatta ne iş yaptıklarmı, 
huylarını, ne zaman öldüklerini, 
:ıerede doğduklarını ıhepsini bilir
:li. Çocuklarının, yani teyzelerimin 
ve amcalarımın bir kısmı, Ankarada 
almışlar, çoğu, tekrar köylerine 
dönmüşler. Bizim aslımız da köy
den gelme imiş. Ankaraya gelmişler 
yerleşmişler, sonra tekrar köye git
mişler .. eğer, bir kaç sene daha ya
faIIllŞ olsaydı, torununun torunu
nun çocuğunu da görecekti. 

Çocuklarından hayatta kalanı en 
küçüğü ve annem olan Sıdıkadır. 

En küçük oğlu beş sene evvel öl
dü. Şu tesadüfe bakınız ki, çocuk
ları yaş sırasiyle öldü. Evvela en 
büyüğü, sonra onun küçüğü ve ö
lüm onları, böylece yaş sırasiyle 

aldı. Bunu her zaman anlatır, bir 
annenin evladlarını eliyle gömmesi 
pek kötü şey ... Allah benim onlar
dan evvel neden canımı almadı, bil
mem ki.. diye acılanırdı. Böyle söy
lemekle beraber yaşamayı da pek 
severdi. Pek eğlence meraklısı idi. 
Komşulardan birinin aldığı radyo
yu kulak kabartarak dinler, çocuk
luğunda bir hocanın, insanların pek 
uzak günlerde tahta kutular için· 
den, görünmez yerlerden bir acayip 
sesler çıkartacaklarını, gözün ve 
sesin erişemiyeceği yerlerden bir
birleriyle konuşacaklarını söyledi· 
ğini anlatırdı." 

K :ndisinin yetiştiği en eski 
zamanlar için neler anlatır

dı? 

''- Neler, neler .. kap kaç zama
nı, pırpıt zamanı ... bir zamanlar 
Ankara dört divar arasında imit
Dört tane büyük kapısı varmış. 
:Bunlar; sabah açılır, akşam kapa
nırmış. 

Bu dört divarın ortalarında bi· 
rer büyük kapı olduğunu anlatırdı. 
Bu kapıların en meşhurları Uluka
pı ile Çankırı kapısı imiş. Akşam
dan sonra şehre girmek isteyenler, 
eğer kapı kapanırsa onu açtıra· 
mazlar ve kapının hemen yanı ba
şında yapılmış olan hanlarda sa
bahlarlarmış. Bu kapılar, tokmak
lar çalınarak açılır ve sıra ile geçi· 
lirmiş. Evvela şehirden içeri gir
mek isteyenler girermiş. Bunlardan 
şüpheli olanların çıkarken üstü ba· 
fi aranır, bir şey çalıp çalmadıkla-

(&mu 10 uncu sayfada) 
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Almanyada seçim mücadelesi 
Göbbelsin nutku ile ba,ladı 

Polonya - Litvanya anlaşmazlığı 

B. Bek senatoda vaziyetin 
bir tarihçesini yaph 

Profesör Pitar ikinci 
konferansını dün verdi 

Fransa anşlus için ihtiraz 
kaydı bildirecek Va11ova, 23 (A.A.) - ·Senatonun umumi toplantısında Po

lonya - Litvanya hadiıeıi hakkında bir nutuk aöyliyen Hariciye 
Nazırı B. Bek ezcümle demiıtir ki: 

(Başı 1. inci sayfada) 
beteri aralarında bir eğlence tertib e
derek dün akşam halkevinde toplan
mışlardır. Bu toplantıya fakültenin 
bütün profesörleri ve talebeleri gelmiş 
bulunuyorlardı. Dokuzda başlayan 
danslı eğlenceye saat ona doğru pro
fesör Pi tar ve refikası da gelmişlerdir. 
Profesör, talebe tarafından uzun alkış
larla karşılandı. Eğlence bir an durdu. 
Talebeden birsi ortaya gelerek pro
fesöre ve diğer misafirlere, hoşgeldi -
niz, dedi. Türkçe ve fransızca söyle
nen sözlere mukabil profesör Pitar, 
çok mütehassis kalarak şu cevabı ver
di: 

halin yüksek hakiki gayelerini ışığa 
koymağa çalışan bir gençlik arasında
ynn. Bunu duyuyor ve varlığımın en 
hassas ihtizazlariyle heyecanlanıyo
rum. Siz kısa bir zamanda mucizeler 
yaratmış olan bu memleketin her köşe
sinde fikir, kültür ve ışık başları ola
caksınız. Evet, bu harikalar memleke
tinin sıhatli, neşeli ve ümidli gençliği, 
eminim ki ,yarın genç Türkiye cum
huriyetinde herhalde ve her sahada 
muvaffak olacaktır.,, 

B. Göring Viyanaya hareket etti 
"- Bir Polonya askeri öldü. Fa-

Bedin, 23 (A.A.) - Dr. Göbbels, 
Sksport Palaa'ta söylediği ve radyo ile 
netredilen bir nutukla seçim mücade
lesini açmıştır. 

Hatib, enternasyonal basının Al
manyayı kartı yaptığı kindarane hü
cumları takbih etmiş ve bu basının sis
tematik bir şekilde yalan haberler neş
rettiğini iddia ederek ezcümle şöyle 
demiftir: 

lusu tebrik eden bir telgraf tevdi et
miştir .. Bu telgrafta anşlusun yalnız 
alman halkının eski arzularını tatmin 
etmekle kalmayıp aynı zamanda ko
mintem aleyhindeki bloku da kuvvet. 
lendirmiş olduğu kaydedilmektedir. 

Fon Ribbentrop, telgrafla Hirota
ya teşekkür etmiştir. 

kat eğer bu askerin kanı, iki komşu 
millet arasında bir anlqmayı temhir 
etti ise, hayatını aıil ve yüksek bir 
eser için feda eyledi diyebiliriz. Bun
dan başka, bütün dünya bilmelidir ki 
Polonyada hizmet halindeki her ne
ferin arkasında bUtiln devlet ve mil
let vardır. 

politikası" ndan bahsedişi keyfiyetin
den de şu netice çıkarılmak istenmek
tedir: Litvanyada başlı yan iç kriz katı 
hal suretini bulmadan önce komşusu. 
na karşı kullanacağı politik proğram 
hakkında her hangi bir fikir ileri sür
mek arzu eylemektedir. 

ispanyanın Varıova elçisi 
Kaunas, 23 (A.A.) - Sanıldığına 

göre Litvanya hükümeti, Varşova el· 
çiliğine, sabık Bertin ataşemiliteri 
ve halen Litvanyanın Milletler Cemi
yeti nezdindeki mümessili albay Skir
payı tayin etmiştir 

"- Genç arkadaşlarım, 

Bu nutuk, sıksık alkışlarla kesildi. 
Eğlence geç vakte kadar devam etti. 

Profesör Pitar, dün halkevinde ken
disinden seyahati hakkında hislerini 
soran bir arkadaşımıza ~unları söyle· 
miştir: 

Avusturya yahudileri ple
biıiıe girmiyecekler 

Tehlikeli bir vaziyet 

- 4 şubatta yahudiler B. Hitlerin 
etrafındaki generallerin esiri olduğu
nu söylemişlerdir. Bu, yahudiliğin 
nasyonal - sosyalizme karşı kinini iz
har etmesine bir vesile teşkil etmiiti. 
Yakında tarafımızdan verilecek ceva
bın saati çalacağından emin olduğu
muz için biz haf tatarca sustuk. 

''Biiyiik Almanya'' 
Göbbels, bundan sonra Hitler'in 20 

§Ubatta söylediği nutku batırlatmıt ve 
Almanyanın Avusturyaya karşı sami
mi hisler beslediğini, fakat kendi sı
nırlarında alınanların fena muameleye 
maruz kalmalarına ve Avusturyanın 
boltevizmin sebebiyet verdiği mücade
lelere sahne olmasına tahammül ede
mediğini tebarüz ettirmiştir. 

Viyana, 23 (A.A.) - Viyana beledi
ye reisi doktor Noybaher tarafından 
10 nisanda yapılacak olan plebisite 
dair neşredilen beyannamede Viyana 
seçicilerinin vasıfları hakkında tafsi· 
Jat verilmektedir. Bu tafsilata göre ya
hudilerle yahudi olarak tanınmış olan
lar plebisite iştirak edemiyeceklerdir. 
Asgari üç nesilden beri cedleri yahudi 
olanlar yahudi sayılacaklardır. Keza i
ki büyük anasiyle iki büyük babası ya
hudi olanlara da yahudi nazariyle ba
kılmaktadır. 

Polonya ile Litvanya arasında en 
baait diplomatik dilin, diplomatik 
yolla doğrudan doğruya temasın yok
luğu, politik bakımdan tehlikeli ol. 
maktan ba,ka ayrıca, iki devlet ara. 
sında normal komşuluk münasebetle
rini akim bırakmakta idi. Bunun için
dir ki son günler zarfında vahim bir 
gerginlik karşısmda bulunduğumuz 
zaman, ilk işimizi, kendisine karşı hiç 
bir hasmane duygu taşımadığımız 
komşumuzla iyi münasebetleri imkan
sız kılan bu tehlikeli engelin menba
ını aramak tCfkil etmiştir. 

Temas yokluğunun zararlan 
Bu suretle ortaya konan suale ve

rilecek cevab çok sarih olmuştur: 

Polonyanın Kaunas elçisi 
Varşova, 23 (A.A.) - Fransua Şar. 

vatın, Kaunas Polonya elçiliğine ta
yin edildiği resmen bildirilmektedir. 
Şarvart, Baltık meselelerine büyük 
ihtisası olan bir .zattır. Son on sene 
zarfında Polonyanın Helsingfors, 
Tallin ve Riga elçiliklerinde bulun
muştu. Litvanya hükümeti mumailey
hin tayini hakkında vuku bulan istim
zaca muvafık cevab vermiştir. 

Telefon ve telgraf luıtları 
tamir ediliyor 

Size ısrarla "genç arkadaşlarım,, di
ye hitap ediyorum. Zira aramızdaki 
fark yaştan ibarettir. Hakikatte siz ve 
biz daima tahsil takib eden talebeleriz. 
Sizler genç bir memleketin münevver 
yavruları olup bu sevinçli akşamı bi
zim gibi kısmen maziye karışmış ve 
ancak varlığımızın kısa bir müddetiy
le hale bağlı olan yaşlı talebelere gü
zel ve neşeli bir akşam yaşattığınız. 
dan dolayı minnettar ve müteşekkiriz. 
Biz ne kadar mazi isek siz o kadar hal, 
ve bilhassa ilmid dolu bir istikbalsiniz. 
Benim için ne mutlu ki böyle zinde, 
çalışkan, sıhatli ve hedefini müdrik o
larak şuurlu ve makul adımlarla istik-

"- Tarih, coğrafya, dil fakültesi 
gençliğinin bu derece neşeli bir top
lantısında bulunmaktah çok mütehaa.
sis oldum. Talebelerin gerek oturuş ve 
gerek danslarında kadın ve erkek türk 
gençliğinin sadeliğini ve tabiiliğini 
bilhassa görüyorum. Bu suvare çok 
güzel tertib edilmiş bir ziyafet ve sa
mimiyet gecesidir. 'Gençliğin sağlığı
nı ve neşesini yüzlerinde okuyorum. 
Bizim gibi gençlik için çalışanlara bıı 
vaziyet en büyük ümidi verir.,, 

Bayan Pitar da bu geceden çok mü
tehassis olduğunu söylemiştir. 

Göbbels demiştir ki: 

Froyd Holanddda oturacak 
Lahay, 23 (A.A.) - Viyanalı meş

hur alim profesör Froyd Avusturya
dan aydılarak Hollandada oturmak ar
zusunu izhar eylemiştir. 

Fenalığın sebebi, doğrudan doğruya 
temasın ve görlişmelerin yokluğunda 
idi. Bu vaziyetten çıkacak netice de 
aıynı derecede açık bulunmuştur: Müs 
takbel hareketimizin bağlı bulundu
ğu bu meseleyi de ele almak icab edi. 
yordu: 

Varşova, 23 (A.A.) - Litvanya ile 
Lehistan arasındaki telgraf ve telefon 
hatlarının tamirine başlanmıştır. Hu
dud yolları da teftiş edilmektedir. 

lstanbulda çok feci bir 
otomobil kazası oldu Yugoslavya elçiliğini 

ilga ediyor 
- Biz Avusturyayı istila etmedik, 

Says İnkuart'ın imdad işaretine cevab 
verdik. Büyük Almanya bugün siyasi 
bir hakikat olmuştur. Londra, Paris ve 
Moskova ona dokunamıyacaklardır. 

135 milyonluk bir blok 
Hatib, nasyonal - sosyalizmin Al

manyada ekonomik sahada vücuda ge. 
tirdiği eserden bahsederek Avustur· 
yanın bundan istifade edeceğini söy
lemiştir. 

Belgrad, 23 (A.A.) - Yugoslavya 
ajansının bildirdiğine göre hükümet 
Viyanadaki orta elçiliğini ilga ile ye
rine bir başkonsolosluk ihdaamı karar
laştırmıştır. 

Bilindiği üzere, Litvanya cumhur 
riyeti ile diplomatik münasebetler, 
19 mart tarihinde yeniden tesis edil
miştir. Bugün, bu münasebetlerin 
meydana getirilmesi için telaıik çalış
malara devam olunmaktadır. 

Litvanya bQfbakanı yola 
çıkamıyor 

Kaunu, 23 (A.A.) - Başvekil Tu. 
belisin aıhi vaziyeti seyahat etmesi
ne engel olduğu için mumaileyh 19 
nisana kadar izinini uzatacaktır. Ka
bine buhranı meselesinin halli o tari
he bırakılmıştır . 

(Başı 1. İnci aa.yfada ) 

1 sinde gece çalışması bittikten ve gaze-
te makineye verildikten sonra saat üç 'in 1 i ler 
buçuk sularında beş arkadaş hava al- \ 
mak için bir otomobile binmişler ve 

10.000 japon 
Mecidiye köyüne gelmişlerdir. Bura- askerı'nı' ı'mha elfı'ler 

Çekoslovakyada 
Doktor Göbbels, Almanyanın en

ternasyonal vaziyetinden bahsederek 
demiştir ki: 

( Bafı 1. inci aayfada ) 
ve diğer bütün tehirlere tayyareler ta· 
arruz etmiı ve ıun'i bombardımanlar 
yapmıştır. "- Bugün bizim kuvvetli dostla

rımız vardır. Avrupanın merkezinde 
Bertin - Roma mihveri etrafır.da top
lanmıı 135 milyon kişilik bir blok var
dır. Bu mihverin aağlamlıfı daha ge. 
çenlerde isbat edilmiştir. 

Fransa anşlus hakkında ihtiraz 
kayıdları dermeyan edecek 
Paris, 23 (A.A.) - İyi bir menba· 

dan öğrenildiğine göre, Fransa, Avus 
turyanın ilhakına dair tevdi edilen 
alman notasına vereceği cevabda Al
manyanın kullandığı metod hakkın· 

da ihtirazi kayıtlar dermeyan edecek
tir. 

Fransanın Viyana sefiri Gabriyel 
Puo makamına dönmiyecek, fakat 
Fransa sefarethanesinin konsolosluğa 
tahvili işi sonraya bırakılacaktır. Öğ
renildiğine göre, Paris ile Londra 
bu hususta istişare edecekler ve müş
terek bir hareket tarzı ittihaz edecek
lerdir. 

B. Göring Viyanaya gidiyor 
Bertin, 23 (A.A.) - Alman bürosu, 

Göringin yarın Viyanaya gideceğini 
bildirmektedir. 

Haberalma bürosu, Göringin 10 bin 
avusturyalı lejiyonerin başında Viya. 
naya gireceği hakkında bir İngiliz ga
%etesi tarafından verilen haberi tek· 
J:ib etmektedir • 

Macar nazi §efi de 
Viyanaya gidiyor 

viyana, 23 (A.A.) - Macar nasyo-
4ıal sosyalistleri şefi Kont Festeticsin 
bugün Viyanaya gelmesi • beklenmek
tedir. Kont Festetics, burada nasyo. 
nal • sosyalist partisi erkanı ile gö
rüşmelerde bulunacaktır. 

''Nöste Viner Nahrihten" gazetesi· 
nin bildirdiğine göre, macar nasyona
listleri Avusturyada faaliyetlerine 
başlamışlardır. Avusturyada sakin 
macarlar, macar nasyonalist partisint 
yazılabilmektedir. 

Ar§idük Jı'erdinand da 
tevkif edildi 

Viyana, 23 (A.A.) - Fölkişer beo. 
bahter gazetesinin bildirdiğine göre, 
ArJUdük Franz - Ferdinand, nasyonal 
• aosyalizme ve taamilllerine karşı te
fevviihatta bulunmak suçu ile tevkif 
edilmiştir. Kendisi mahkemeye sev
kolunacaktır. 

Manevralar çekoslovak müdafaa teş
kili.tının mükemmel olduğunu göster -
miştir. Sivil halk aldıldan talimata 
harfiyen riayet cylcmittir. 

Henlayn partisine iltihak 
e'den partiler 

Prağ, 23 (A.A.) - Henlayn'm par
tisiyle birleşen "alman esnaflar parti -
si" infisahını ilan etmiştir. Pek az azası 
bulunan bu partinin mecliste mümessi
li bulunmamakta idi. 

Şimdiye kadar hükümete müzahir 
olan alman partilerinin ortadan kalk -
maaı ve bunlann Henlayn saflarına ilti
hakı yeni bir vaziyet ihdas etmiıtir. Bu 
vaziyetin ne şekilde inkipf edeceğini 
şimdiden tayin etmek güçtür. 

Bilindiği üzere alınan çiftçi partisi
nin Südet partisiyle birleşmesi netice
sinde bu sonuncu parti meclisin en kuv
vetli partisi olmuıtur. Bu aebeble çek
ler b ubloka karıı başka bir blok ihdas 
ederek muvazene kurmağa uğraımak
tadırlar. Bunun için de çek çiftçi parti
sinin nasyonal - demokratlarla veya çek 
esnaflariyle birle§tirilmesi düşünül
mektedir. Bu hususta şimdiden mü.za -
kerelere başlanmıştır. Spina'nm istifa
srndan sonra onun gibi devlet nazırı o
lan hıristiyan-sosyalistlerden Zajek ~e 
istifa edecek olursa hükümet güç bır 
vaziyette kalmış olacaktır. ·Henlayn'in 
partisi bir tebliğ neırederek alman çift
çiler partisinin Südet grupuna iltiha -
kından dolayı memnuniyetini bildir -
mittir. 

Bohcmya gazetesine göre, Henlayn 
blokunun kuvvetlenmesi karşısında 
çek ve sloven partilerinin yeni bir koa
lisyon vücude getirmek üzere 1926 se
nesinden beri ilk defa olarak birlcpne
lcri muhtemeldir. 

Yanlış haberlere karıı 
Prağ, 23 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Krofta, yabancı basın milmessillerlni 
bu sabah yanına çağırarak kendilerine 
bundan sonra bazı ecnebi devletleri ala
kadar eden yanlıı haberlerin Prag'dan 
gönderilmesine müsamaha etmiyecefi
ni, çünkü bu gibi haberlerin Çekoslo • 
vakya ile bu devletler arasında diplo • 
matik hadiseler çıkmasına ıebeb olabi
leceğini söylemiıtir. 

Alman ekalliyetlerini 
tatmin için 

BugünkU vaziyet i'te budur.,. 

Aradaki münasebetlerin 
müstakbel inki§O/ları 

M uhteliı bir komisyon 
kurulacak 

da bir gazinoda sabaha kadar oturduk-
tan sonra ve saat sekize doğru aynı o
tomobille şehre dönmek üzere yola 
çıkmışlardır. 

(Safı 1. inci att:yfada) 
yorlar. 

B. Bek, bundan sonra, Polonya -
Litvanya münasebetlerinin müstakbel 
inkişafından bahsederek demiştir ki: 

''- Polonya politikası, ne heye
cankir düşünceler, ne de haklı bile 
olsa halk galeyanları ile, hedeflerini 
defittirmiyeccktir. Y egine tehlikeli 
unıur, kartımızdakilerin iyi niyet 
noksanı olabilir. Maamafih, Polonya
Litvanya münasebetlerinin bu yeni 
devresinde böyle bir tehlike ile kar
trlaf8cağımızı düşünmek istemem.,. 

Kaunas, 23 (A.A.) - Polonya ile 
Litvanya arasında teati olunan nota. 
larda derpiş edilen telefon, telgraf ve 
sair münasebatın yeniden tetkik et
mek üzere Angostovoda muhtelit bir 
komisyon teıkilini Polonya bükümeti 
teklif etmiıtir. 

Golf sahası olan yerin civarına gel
dikleri zaman, önlerine bir başka araba 
çıkmıştır. Süratle giden B. Tahir ve 
arkadaşlarının otomobili, öndeki ara
badan yol istemiştir. 

56 metre gittikten sonra: 
Bu araba hususidir ve elektrik şir

keti direktörlerinden B. Osman Ke
male aittir. Arkadaki arabanın kendi
sinden yol istediğini görünce sağ ta
rafa gesmiş ve yol vermi§:tir. Çok hız
la gelen arkadaki ara.ha, B. Osman 
Kemalin otomobilini sıyırarak geç
miş; fakat yol muvazenesini bulamıya
rak elli metre kadar ileride sağ taraf
ta bir ağaca çarpmıştır. Bu çarpış oka
dar ani ve şiddetli olmuştur ki, oto
mobilin ön kısmı, tamamen parçalan
mış, içindekiler her biri bir tarafa fır
lam ışlardır. 

Şansi vilayetinin §imalinde milhim 
askeri hareketler beklenmektedir. Çin 
Tatung istikametinden şimale doğru 
yürümektedir. Bu ordunun Suijanın 
ordusu Uotaiyi işgal etmiş ve şimdi 
cenub bölgesinde bulunan diğer ordu 
ile birleşmek istediği anlaıılıyor. 

Çin kıtaları Tokto civarında ve sa
rı nehrin do~u ıimaJinde bJJlunan di
ğer yerlerde bulunan japonlara karp 
bazı muvaffakiyetli hücumlarda bu. 
lunmuşlardır. Ve kati bir muharebe 
vermeğe hazırlandıkları görülmekt~ 
dir. Normal devreye (J.oiru 

B. Bek, nutkunu fÖyle bitirmiştir: 
"- Litvan.ya milleti, kendi dev

letini vücuda getirmiştir. Bu onun 
hakkıdır. Litvanya milletinin, bizzat 
kendi politikası olmak şartiyle, iste. 
diği politikası olmak şartiyle, istedi
ği politikayı gütmek de daima haklı
dır. Eğer komşuluk münasebetlerimi
zi karşıl:klı dostluk ve enternasyo
nal hayatta evrensel surette kabul e
dilmiş norm ve itiyadlara hürmet e
sası üzerinde kurmağa muvaffak olur 
isek, Polonya, bunu hakiki bir mem
nuniyetle karşılayacaktır. Bu istika. 
mette yol açılmıştır. 

Politik mahfillerde hayal 
inkiMJrl.arı 

B. Bekin nutkunda müatakbel ni. 
yetlerinden bahseylemekten ihtiraz 
etmesi keyfiyeti, politik mahfillerde 
bazı hayal inkisarlarına sebeb bolmuı
tur. B. Bekin nutkunun sonunda Lit· 
vanyanın "hakiki surette kendisinin 

hatını dinlemiştir. 
General Denis, Belçikanın şose ve 

demiryollarından istila edilmesini iş
kal için ittihaz edilen tahribat sistemi
ni anlatmış ve hududlar boyunca per
de kıtaatının nasıl kademe kademe tev
zi edildiğini söylemiştir. Bu kuvvet· 
ler, müteaddid müdafaa mevzilerine 
istinad ediyorlar ve pek kolaylıkla yer 
değiştirebileceklerdir. 

Harbiye nazırı, askeri hava kuvvet
lerinin vaziyetini anlatmış ve tayyare 
fiatlarının pek yüksek olmasına bina
en ehemiyetin sayıya değil, kaliteye 
ve tayyarecilerin yetiştirilmesine ve
rilece&ini aöylemiftir. 

Nihayet harbiye nuırı, Belçika or
duaunun bugün kendisine düıen vazi
feyi katiyctle yapabilecek vaziyette 
buluDduiunu beyan etmiftir. 

Macaristanda 

Musolini diyor ki: 

" Sulhçuyuz, fakat 
icabında harb 

ederiz ıı 
Roma. 23 (A.A.) - Faşist hücum 

kıtalarının kuruluşunun 19 uncu yıl
dönlimü dolayısiyle, siyah gömlekli
ler, B. Musolini'yi alkışlamak üzere 
Venedik meydanmda bir toplantı yap 
mışlardır. Bu münasebetle Venedik 
sarayının balkonundan siyah gömlek
lilere hitaben kısa bir nutuk söyliyen 
B. Musolini, ezcümle demiştir ki: 

"- İtalyan milleti bilir, fakat bü. 
tün dünya da aynı zamanda bilmeli
dir ki biz, daima kendimizin efendi
s~iz ve sulha hazırız. Fakat lüzumu 
takdirinde harb ederiz ve harb ettiği
miz zaman da italyan milletinin bu
günkü ve yarınki şerefi için muhak
kak surette galib geliriz.,, 

gönül rızası ile olmamıştır. Avustur
ya bir ordu tarafından işgal olunmuş
tur.,, 
Başvekil Daranyi cevalnnda, "Hü

kümet daima, milletin menfaatlerine 
en uygun hareket tarzını ittihaz etmiş 
ve bundan böyle de ayn§ hareket yolu
nu ittihaz edecektir.,, demiştir. 

Sokonyinin nutku esnasında hükü
met partisinin müfrit sa~ cenahı hati
bi söılerini birçok kere kesmiş ve "ya
şasın dost Aknanya,, diye bağırmıştır. 

Müstakil mebus Payr, Macaristamn 
istiklali hususunda ne gi.bi garantiler 
mevcud olduğunu sormuş ve demiştir 
ki: 
-Avusturyanın sukutunu gördük. 

Şimdi de Çekoslovakya tehdid altında 
bulunuyor . 

Hatib bu sözleri söylerken hükü
met partisi azası "Evet, Çekoslovakya 
titremelidir,, diye bağmşınışlardır . . 

Feci netice : 
Şoför Kemal, mucizeye benzer bir 

tesadüfle ölümden kurtulmuştur. Bu 
kurtuluş, kuvvetli bir ihtimale göre, 
kendisinin direksiyonda olması dola
yısiyle ağaçla çarpışmasına volan mani 
olmuş, ve şoför, bu yüzde yüzde ölü
mü, birkaç ufak yara ile atlatmıştır. 

Ekremin çenesi yarılmış, kendisi 
baygın bir halde bulunmuştur. Fakat 
asıl ağır yaralılar arka sırada oturan 
BB. Tahir, Şefik, Nihad ve Haydar 
olmuşlardır. Otomobil parçalandığı ve 
yuvarlandığı için, belki de kenar cam
larına veya tavana çarparak üç arkada
şın kafa tasları çatlmıştır. Kazayı gö
ren B. Osman Kemal, hemen facia ye
rine koşmuş, yaralılardan ikisini ala
rak şehre getirmiş ve polise de haber 
vermiştir. Biraz sonra, ayni yoldan o
tomobille geçen kibrit şirketi müdürü 
B. Mustafa Akkova ile Maden arama 
enstitüsüne aid otobüs, diğer yara
lıları alarak Bcyoğluna Züklır hasta
hanesine getirmişlerdir. 

Yapılan bütün tedaviler ve gayret
lere rağmen B. Ta.bir, saat on üçe doğ
ru, hayata gözlerini yummuştur. Ek
remin, çenesine bir operasyon yapıl
mıştır. Nihad, Şefik, Haydar ağır ya
ralı olarak tedavi altıidadırlar. Her ü
çü de, ölüm tehlikesini henüz tamami
le atlatamamışlardır. 

Hadise İstanbul matbuat aleminde 
büyük bir teessür uyandırmıştır. Ad
liye tahkikata el koymuş, müddei u
mumi muavinlerinden B. Ubeyt hadi
se mahalline giderek tetkikler yapmış
tır. 

Japonlar bütiin askerlerini 
cepheye gönderiyorlar 

Şanghay, 23 (A.A.) - Japonlar • 
Tientsin demiryolu boyunca yaptıkla
rı taarruzda uğradıkları muvaffaki
yetsizliğin acısını çıkarmak üzere üç 
kol üzerinden yeni bir taarruza hazr. 
lanıyorlar. Burada ne kadar asker var
sa, hepsi cepheye sevkolunınuştur. 

Alman mahfillerinde 

İsvi~re beyannamesi 
memnunluk uyandırdı 

Bertin, 23 (A.A.) - Yarı resmi 
alman mahfilleri, İsviçre cumhur bat
kanının bitaraflık hakkındaki beyan
namesini memnuniyetle karşrlaınrt
lardır. 

Korespondans Diplomatik Epoli
tik gazetesi, bu bitaraflık politikası
nın, Avrupa politikası için muhafa
zasında mutlak bir menfaat mevcud 
olacak derecede faydalı olduğunu ya
zıyor. 

Diğer taraftan Hollanda'da asker
lik hizmeti müddetinin uzatılması da 
Döyçe Algemayne Saytung gazete&i
ne Almanyanın bu memlekete kar'ı 
pasifik niyetlerini tekrara vesile tef• 
kil etmektedir. Gazete, Hollandanın 
karışmazlık paktı ve yahut alman ga. 
rantisi tekliflerini dikkate almak lil
zumunu hissetmemiş olduğunu hatır
latıyor ve büyük Almanyamn bu mem 
leketle dostane münasebetleri idame 
arzusunda bulunduğunu bildiriyor. 

B. Pol Bonkur Ankaraya gelecek 
Tunadald Avusturya 

Jiloıilliisı 
Berlin, 23 (A.A.) - B . Hitler, sa. 

bık Avusturya federal ordusuna men
sub olarak Tuna'da bulunan Avizo'la· 
rın kumandasını eline almasını, bu a 
vizo'lar, bundan böyle, alman donan. 
ması çerçevesi dahilinde bir Tuna 
filotillası teşkil eyliyecektir. 

Londra, 23 (A.A.) - Çekoslova..ya 
sefiri Jan Gorrig Maaarik, dıı bakanlı
ğına giderek Çekoslovakyadald alman 
ekalliyetini tatmin etmek Uzere Praf 
hUkUmeti tarafından ahnma11 derpiı 
edilen tedbirleri bildirmiıtir. 

( BGfC J. inci •tqfada ) 
hlikümetten istizahlarda bulunulmuş
tur. 

Katolik partisinden Kont Sekenyi, 
harici aiyaset meseleleri hakkında ma
car halkının klfi derecede aydmlatıl
madığından dolayı hükümeti muaheze 
etmit ve Avuaturya hakkında ne ma
car radyosunun ne de hükümet gaze· 
telerinin higbir aempati göstennemiı 
olmasına teessüf eylemiş ve demiştir 
ki: 

Başvekil tekrar söz alarak, macar 
istiklilinin katiyen tehlikede olmadı
ğını ve gerek dost devletlerin gerek 
bizzat macar ordusunun garantisi al
tında bulunduğunu ohemiyetle kay
deylemiştir. 

lUacarlar heyecanda 

ULUS - Ölümünü büyük bir tees
sürle haber verdiğimiz B .Tahir, genç 
ve kıymetli bir meslekdaşımızdı. Dü
rüst, temiz ahlakı ile kendisini bütün 
dostlarına sevdirmiiti. Son Posta ve 
Tan arkadaşlarımız da kıymetli mesa
isi ile çalıştığı gazetelerin değerini 
artırmıştı. Henüz altı aylık evli idi. 

Paris, 23 (A.A.) - Havas ajansının 
öğrendiğine göre, B. Pol Bonkur, ha
lefi B. Delboıun Türkiyeye seyahat 
projesini terketmiyecektir. B . Pol 
Bonkur, muhtemel olarak, Ankaraya, 
Cenevre fikir teatilerinin neticesi 
iki memleket arasındaki yaklaşmayı 
temhir eden bir anlaşmanın imzası i
çin gidecektir. 

Japon imparatoru anılusu 
tebrik ediyor 

Berlin, 23 (A.A.) - Japon sefiri 
fon Ribbentrop'a Hirota namına anş-

Be iç ikada 
( Baıı 1. inci •"J'fada ) 

mllli müdafaa nazırı general Denis'in 
hududların mUdafaası hakkıDdald ba· .. _ Avuaturyanm Almanyaya ilhakı 

BudapeJte, 23 (A.A.) - Macar siya
st mahafili umumiyetle harici siyaset 
meselelerin&: pek muhteriz davranma
larına rağmen bugiln parlamentoda ya
pılan istizahlar da gösterir ki, macar
lar aon hjdiseler Uzerine derin bir he
yecana kapılmlf bulunmaktadır. 

BB. Ekrem, Haydar, Şefik ve Ni
had mesleklerinde cidden ihtisas sa
hibi sevilmiş arkadaılardı. 
Kaybı büyük olan Tan ailesinin acı

larını paylaşır, B. Tabirin ve diğer ar
kada,larımızın ailelerine gönülden 
batsağılarunuı sunifu, DiğcJ;: yaralı· 

ların sıhatlerini dün sabaha kartı, Be
yoğlu hastahanesinden telefonla sor
duk. Aldığımız malümata göre bunla
rın yaraları alır olmakla beraber tehli· 
ke birq U%&klA§11Uftır1 



!4. 3 - 1938 

Macar hikayesi 

Bir ilkbahar hik6yesi 
Yazan: Franz Fendrik Çeviren : Zahir Ferid Töriimküney 

Lili, kızarmış bir yüzle ne,e içinde 
odaya girdi: 

- Bay Sedlak, bahar geldi 1 Bakı. 
nız ne güzel bir gün! - Şapkasını çı
kardı ve soluk soluğa arkaımı kapıya 
yasladı. 

- Bunun için mi yirmi dakika ge
ciktiniz? 

Gözlüklü ve siyah kolluklu delikan
alaylı bakışlarla süzdü: 

- Siz her halde burada uyudunuz 
değil mi? 

- Hayır, fakat müessesenin menfa
atlerini daima göz önünde bulundu
rarak alfüğım maaıı hak etmek için 
çalışıyorum. 

- Eğer bir karınca olsaydınız, si
zi şimdiye kadar yüz kere ezerdim 
Kız bunları kalbinden gelen bir sami
miyetle söyledi. Mantosunu ve fapka. 
sını odacının eline tutufturdu. Masa
sının başına geçerek oturdu. 

Can sıkıntısiyle kiğıdları karıştır
mağa başladı. Dıtarıda böyle güzel 
bir hava varken, onun burada bu bu
dala herifle kartı kar§ıya oturmak 
mecburiyetinde bulunması ne acıy

dı! 

- Bay Sedlak, ne kadar budala bir 
adam olduğunuzu biliyor musunuz? 

Genç memur hesab defterlerinin a-
rasından batını hayretle kaldırdı. 

- Anlayamadım? 
- Budala diyorum, anladınız mı? 
- Rica ederim, biraz ... 
- Bütün dünya ilkbaharın neşesi 

içinde yüzerken, siz ncu;rl oluyor da 
defterlerin arasına gömülüp oturu
yonunuz? Şaşıyorum buna. 

- Ben müessesenin menfaatlerini .. 
- Her şeyden üstün tutuyorsunuz 

değil mi? 

* Direktör, saat on bire doğru geldi. 
Her zamanki gibi şık ve sevimli idi. 
Yakasına menekşe takmıttı. ''Bonjur, 
ne var ne yok?" dedi ve odasına geç. 
ti, gitti. Artık buna tahammül edile
mezdi doğrusu, her sabah ayni basma 
kalıp sözler. Bonjur, ne var ne yok? .. 
Ne olur bir sabah da: "Vay küçük 
hanım nasılsın bakalım? Bugün gene 
bütün güzelliğin üstünde!" diye ta
kılsa, yanağını ve yahud çenesini ok
psa, ne olurdu? Fakat öteki, Florya 
ile konutur, iltifat eder, onu hiç bık
madan dinler. Erkekler böyledir za
ten. Kendilerini hakikaten seven ka
dını anlamazlar. Para koparmak, ha
yatlarını hoş geçirmek için türlü yüz. 
silztilk yapan kadınlara daha kolay 
kapılırlar 1.. 

Güzel bir genç kız için hayatını 
böyle yalnız ve sade geçirmek ne çe
kilmez bir şeydi. Çirkin olsa, aldırış 
etmiyecekti. Fakat, ona çirkin derne
ğe kimin dili varırdı. Bu budala Sed
lakıyı bile baştan çıkarmak için n~ ça
relere baş vurmamıştı. En uslu adam
ları bir dakika içinde çileden çıkarma
ğa kafi gelecek olan çapkın hareket
lerin bu sersem herif farkında bile 
olmuyordu. Sanki; ona kıymet mi 
veriyordu. Hiç bir zaman! Bu adamın 
kendisine aşık olmasını onunla eğ. 
lenmek, vakit geçirmek için istiyordu. 

Direktörün kalbi iıe yalnız aktris
lere açıktı. Küçük bir kalbde büyük 
bir aktrisin yanında bir de zavallı 

daktilo yaşayamaz mıydı? İşte bunu 
bir türlil anlayamıyordu. Ah, bir defa 
kendisi o kalblerin içine girebilseydi 
Ne yapar, yapar bir kolayını bulup 
rakibini oradan kaçırırdı. 

Telefon çaldı. 
Şımank bir kadın seıi direktörü a

rıyordu. 
- Geldiler - dedi - ve direktörün 

telefonunu verdi. 
Düşünüyordu. Bu kadını, bütün ka

dınları yer yüzünden kaldırmalıydı. 
O zaman kendisi yalnız kalır, karşı
sında hiç bir rakibi olmazdı. 

O, burada üzüntüden kıvranırken 

Sedlak sakin, sakin çalıııyoıdu. J4a-

kineyi kaldırıp kafasına atmalı, baş
ka çare yok! 

Direktör çağırıyordu. Bloknotu, ka
lemi eline aldı ve içeri .kOftu. 

Direktör pencerenin önünde dur. 
muf, dışarıyı seyrediyordu. Yüzünü 
bile çevirmeğe lüzum görmeden emir 
verdi: 

- Yazınız, Lili ... 
Yazınız Lili, tıpkı bir odacıya ve

rilen emir gibi... şuradan bir paket 
sigara almız. 

Bu kadar kuru, bu kadar yabanct bir 
sese tahammül edemedi. Evvela göz
leri sulandı, sonra birden hıçkırdı .... 

- Ne oldu Lili, af hyor musunuz? 
- Evet ... - kollarının üzerine ka-

pandı. İçini çeke, çeke ailamağa bat
ladı. Hayatında, şimdiye kadar hiç 
bir zaman böyle güzel atlamadığını 
hiısediyordu. 

- Birdenbire ne oldu canım? Bir 
şeye mi üzüldünüz? Mühim bir fCY 
mi? 

- Mühim .•• çok mllbiım. •• 
Direktör cebinden mendilini ~ıkar

dr. Kızm gözlerini sildi. 
- Böyle güzel gözleri olan bir kıza 

hiç ağlamak yakışır mı? Yoksa çirkin 
olmak mı ietiyor sunuz? 

- Hayır." 
- O halde ... f imdi bana güzel, gU-

zel anlatınız bakayım. Ne derdiniz 
var? ... Beraber bir çare bulalım •.• 

- Ben ... ben... çok betbahtım. .. 
- Tahmin ettim. Bir aşk meselesi 

deiil mi? 
- Evet. 
- BlSyle güzel bir kızm aşkını an-

lamıyacak bir erkek var mı? 
-Var. 
- Kimmiş bu budala? 
Siz diyecekti. Fakat bunu IÖyliye. 

medi. 
(Sonu var) 

~ehir tiyatrosu 
artistlerinin turnesi 

Heyet Konyadan Mersine ae<li 
oradan Bağdadı gidecekler 
Memleketin sahne ihtiyacını kar

şılamak ve halkımızın sahne edebiya
tıncJan faydalanmalarını temin etmek 
üzere Cumhuriyet Halk Partiıi kıy
metli artistlerden mürekkeb bir he
yet teşkil ettirerek bu kıt Ankarada 
temsiller verdirmişti. 

Ankarada rağbet gören bu heyetin 
sahne faaliyetini tetmil için bir de 
turne tertib ettirildiğini evelce yaz
m:ştık. Geçen hafta içinde turneye 
başlayan heyet ilk temsillerini Kon
yada vererek büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Şimdi Mersinde faaliyette bulun. 
makta olan artistlerimizden oradan 
Adanaya geçecekler ve sonra Bağda
da giderek temsiller vereceklerdir. 

Dönüşte bazı vilayet merkezleri
mizde de bu temsillere devam ede
cekleri haber verilmektedir. 

,Şehir tiyatrosu artistleri 
Konya' da 

Konya, (Husuıt muhabirimizden) 
- Bir turneye çıkan Ankara tehir ti
yatroıu artistleri fe}ırimizc gelerek 
biribirinden güzel birkaç temsil ver
dikten sonra Mersine hareket etmi•
lerdir. Belediye tiyatrosu bu münase
betle birkaç gece çok kalabalık olmuı 
ve konyal.ılar artiıtlerimizi alkıtla. 
mışlardır. 

Halkevi &Ölterit kolu artiıtler şe
refine Halkevinde bllyilk bir çay •i· 

uı:us 

ı;K•Jll•Z•Iml 
Nöbetçi Eczaneler 

: Allbra Eczanesi Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci ecsaneleıi 
: Halit n Sakarn .. 
: Eğe ve Cankan Eaaneled 
: Sebat ve Y eaitchir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez • 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

H~r•ÜIJ 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartni 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
11.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi rGnlerinden baıka 
H A L K sinemumda bercllD ballc 
matineleri: 12.15 

Film değİime rünleri: 
P a z a r t e a i ve C a m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra• 
caat, tehir: (1023-1024). - Şebirlerara· 
&ı: (2341-2342). - Elektrik ve Havapzı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Jılesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Tak• i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan cin
n: (2806, 3259). - Yenitebir, Havazba
ıı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbqı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah Alrpm 
İlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus il. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus il. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 Ul.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Uluı il. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Kec;i6ren'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. aa 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 --As. fabL dan Cebeci'ye .-.- 17.00 

Yeniteb\r'den Ulu M. na 7.00 23.00 
S. puarı'ndan Akköprü'ye 6.4S ' 7.30 
Akköprüden S. puan'na 8.00 9.45 

~ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
bot dakikada bir sefer olup tren za
maıılan seferler daha aıkur. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazan araaında saat s 
den 20 ye kadar vasati ber bq dakika
da; IUt 20 den 21 e kadar her on da
ldbda: saat 7 den 1 e ve 21 den 2J e 
bdar ber 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüıleri ıinemaların daitlıı 
saatlerine tlbidirler. 

' Po•ta Saatleri 

Poıta saat 19 ı kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Hay~arpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 

ak~am 19.15 ve 19,45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Herıün 9,35 (Ka)'Se
ri, Sıvaa, Amaıya bu 
hat Wıerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9,40 
Zonruldak hattı : 15.00 
Kmldrale'ye rayotobllı .. 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Muharrem: 21 

S. D. 
Güneı: 5 56 

Rumt - 1354 
Mart 11 

S. D. 
Akpm: 18 25 

Transit yolu için 
..... program 

Türkiye • İran anlatmasının yedin
ci maddesi mucibince Trabzon - İran 

hududu transit nakliyatı hakkında 

bir program hazırlamak üzere Dış 
Bakanlıkta kurulan komisyon çalış

malarına devam etmektedir. Komia. 
yon İç Bakanlıktan emniyet dördün
cü şube direktörü BB. Tevfik Besim, 
ekonomi bakanlığından Türkofis 
başkanı Nihad, dış bakanlıktan dıt ti
caret şubesi direktörü Feridun Ce
mal, bayındırlık bakanlığından D. D. 
Y. tarifeler dairesi reisi Naki, güm
rük ve inhisarlar bakanlığından güm
rük i9leri direktörü B. Fazıl'dan mü
teşekkildir. Komisyonda her bakan. 
hk anlatma ile bakanlığına ait itler c-.. 
rafında aldığı tedbirler ve bafardığı 
itleri izah etmektedir. Hazırlanacak 
programda, vapurların tranıit eıya
sını tahmil ve tahliye tekilleri, nav
lunları, kara nakliyatı, gümrük mua
meleleri ve transit muamelelerinin 
basitleJtirilmesi için alınacak tedbir
ler ayrı ayrı hükümler halinde birleş
tirilecektir. 

23 Niaan 

Çocuk bayramı laaltaının 
ilk günüdür. Y aurulannuı 

bayram için hazırlayınu. 

yafeti vermiştir. Ziyafette vali Bay 
Cemal Bardakçı ve ileri gelen memur
lar, Halkevi memublan bulunmu9lar
dır. 

kanunundaki Kamu tayda hayvan • • 
vergısı 

tad i 11 er müzakere ve kabul edi idi 

At, katır ve eşek artık 
vergiden muaf olacak 

( Baıı 7. inci sayfada ) 
730.000 dir. 

Katır iki misline yaklaşmıştır. Eşek 
de üçte bir kadar artmıttır. İki tarih 
araıındaki hayvan sayısı arasındaki 

artı9 10 milyona yakındır. 1929 da 28 
milyonu biraz 3faI1 vergiye tabi hay
van mevcudu, 1937 de bu mikdar 38,5 
milyona çıkmıştır. 1929 da alman ver
gi 22 milyon liraya yakındı. 1937 ver
gisi 17 milyonu biraz aşıyor. Şimdi 
yüksek huzurunuza sunulan liiyiha ile 
hüküanetin hayvanlar vergisinde ya
pılmasını şimdiye kadar teklif etmi~ 
olduğu tenziller ve muafiyetler, bugü
nün mali şartlarına göre hakikaten ke
malini bulmuş bir derecedir, denilebi
lir. 

Bu tenzil türk cumhuriyeti büdce
sinde 2,5 milyon lirayı aşan bir vari
dat kaybını icab ettirmektedir. Fakat 
arkadaşlar, bu yeni tenzil istihsali ko
ruyup teşvik edici ve köylünün ge
çiminde bir genişlik teminden ibaret 
değildir; her çiftçi ailesini bir çift 
hayvan sahibi etmek ve atla ziraati 
yurda yaymak ve yerleştirmek gibi is
twal vasıtaları üzerinde büyük bir 
inkılap yapmak kararının icabıdır. Bu 
itiıbarla müstesna bir kıymeti haizdir. 
Bu yeni hareketle, Türkiyenin çetin 
kazanç hayatında çalışan 13 milyon in
sana kurtancı bir direktif verilmek
te ve bu direktifin koruyucu ve kolay
la9tırıcı şartları da birlikte sunulmak
tadır. Bence millet ,tarihi kararların
dan birini vermektedir. 

Süleyman Sırrı lçözün Jikri 
Sırrı ıçöz, (Yozgat} - lVıuntcrem 

Halil Menteşe arkadaşımız çift öküz
lerinin tahsısen resimden istisnasını 

teklif ediyorlar. Her rençbcrin çift ö
küzU olduğu gibi sağılacak ineği ve bir 
iki tosunu vardır. Her rençberin bey
giri, o yoksa, tohumunu taşıdığı mer
kebi verıiden istiana edilmiştir. Ökü
zün tahsiaen sayımdan 1-tisnası encü
mende uzun boylu müzakere edildi. 
Fakat yapılan tecrübeler göstermiştir 
ki, öküz vergiden istisna edildiği va
kit çifte girmemiş olan hayvanlar bile 
öküzdür diye iddialar vaki olmuftur. 
Gene çift ha~ istianuı ha
linde üç çift öküzü olan adam bir çif
tini kendisinin olarak göstermekle be
raber diğerlerini de oğluna veya akra
basına mi.lctmeğe çalı1D1ıştır. Binaen
aleyh mutlak olarak sığır namı altında 
tenzilat yapılması yerinde görülmüş

tür. Bir çiftçinin dört öküz iki ineği 
oldufunu kabul edersek altmışardan 

360 kuru§, 35 şerden 210 kurut yapar. 
Burada köylü lehine hasıl olan 150 ku
ruıtur. Bu 150 de üç öküzün vergi be
deli demektir. Sayım hakkında kanu
nun emrettiği tekil tudur: Heyeti ih
tiyariye nisanın birinci günü bütün 
köylüyü köy odasına toplar. Sıraaiyle 
her şahsa, koyunu kaçtır, keçisi kaç
tır, 11ğırmın cinsi nedir, bunları ayrı 
ayrı sorar ve defterine yazdırır. Sonra 
mühürünü alır mühürler. Köyün de şu 
kadar sığırı ve fU kadar koyunu o1du
ğunu yekun ederek köylüde fU kadar 
koyun, fU kadar sığır fU kadar keçi ol
duğu tasdik edilir, denir. Bu halde 
tahıiıen öküzü iatiına etmeğe kalka
cak olursak memurlar bütün hayvanla
rı acaba öküz Illüdür, sığır mıdır diye 
araması lazım gelecek ki bu da her iki 
taraf için büyük külfeti mucip olacak
tır. Binaenaleyh teklif yerindedir. Za
ten hükumetin kaadi de bu vergiyi ile
ride büsbütün kaldınnaktır. Bu sene 
için bu kadarı kafidir. Bendeniz kanu
nun aynen kabulünü ri~ ederim. 

Hükümetin encümenimizde verdiği 
izahattan anlqıldığına göre, bu tenzi
lit hayvanlar vergisinde yapılacak son 
tenzilat değildir. Hükümct imkan bul
dukça daima bu tenzilata gidecek ve 
günün birinde hayvanlar vergisini me
deni memleketlerde olduğu hadde in
direcektir. O halde bu acne kabul edi
lecek olan ve teklif edilen bu layiha 
bu programın bir kısmıdır. 

Müzakereler 
Halil Menteşe, söz alarak, noktai na

zarını tekrarlamış ve çift öküzlerini de 
vergiden muaf tutarak alelıtlak sığır
lardan yapılan yüzde yirmibeş tenzi
litın yüzde onbeı olarak kabulünü ile
ri sürmüştür. 

Raportörün cevapl.arı 
Bundan sonra büdce encümeni maz

bata muharriri Raif Karadeniz ıöz a
larak demittir ki: 

- Hakikaten köylüye tealliik eden 
bu verginin ve köylü yükünü tahfif e
den herhangi bir tadilin Yüksek Ka
mutayda takdirle kartılanm&ml§ olma
sının imkanı yoktur. Bu sene mali im
kinlar bulundukça, köylünün yükünü 
tahfif edici tedbirler almağı progra
mında tetbit etmit bulunan hükümet, 
bu aene mali imkin ni.betinde bu pro-

gramını tatbik etmiı ve 2 milyon 600 
küsur bin liralık tenzili icab eden bu 
tahfifi hayvanlar vergisinde yapmış 
bulunmaktadır. 

Raportör, layihanın büdce encüme
ninde uğradığı tadilleri izahtan son
ra, Halil Menteşe'nin sözlerine cevab 
vermiş ve demiştir ki: 

''- Biz hükümetin verdiği izaha
ta göre tecrübeye müstenid ve bu tec
rübeden alınan netayice göre bir a. 
henksizlik tevlid eden gerek öküz ve 
gerek sığır üzerinde tenzilat yapmak 
ve birini diğerinden ayırmanın müna
sip olacağı neticesine vardık. 

Arkadaşımız müsavatsızlık yapı

yorsunuz, diyorlar. Biz at, katır ve 
merkepleri çift hayvanı telakki edip 
bunlar muaf tutuluyor, deseydik o 
zaman bu iddia varid olabilirdi. Fa· 
kat ne onları ve ne de diğerlerini çift 
hayvanı diye mevzuubahs etmiyoruz. 
Bir tarafta büyük, diğer tarnfta kü
çük hay,·anlar vardır. Büyük h.-ıyvan
ları ilk safa alıyoruz. Diğc:-lerini de 
senelik program'.\ tabi tutuyoruz. Tef· 
rik mevzuubahs değildir ve program 
da tedricen tatbik edileceğine göre 
bu şekilde bir adaletsizlik müşahede 
etmemekteyiz. ,. 

General Şefik Türsan (Denizli) 
- Bir şey soracağım. Hükümetin bir 
sorgu teklifinde koyunlardan indiril. 
mekle varidattan bir milyon 640 bin 
lira eksiliyor. Bu tenzilat sığırlardan 
olunca bu eksiliş da.ha mı az; daha 
mı çok olacak? 

Raif Karadenjz - Koyunlardan o/c 
10 indirmekle büdce U::erinde yapaca
ğı tesir 1.642.000 lira kadar oluyor 
Sığır hayvanlarından yUzdc 25 tenzil 
edilmekle bu::ıun da büdcede yapaca· 
ğı nisbet aşağı yukarı aynı, hatta bir
az da fazla. İmkan olsaydı bu mikdar
dan biraz daha tenzilat yapmağa ça
lışacaktı, fakat yapılamadı. 

Koyundan 10 yerine bet kuru' ten
zilat yapsanız da sığırdan daha az ya. 
pılsaydı müsavat olmaz mı idi, dedi
ler. DüşUndüğümüz şudur: Koyun ve 
sığır için tenzilat yapmak lazımdır. 

Maliyede 
tayinler 

Ankara muhakemat memuru BB. 
Naim İstanbul hazine avukatlığına, 

hukuk müşavirliği eski muavini Ar

kun hukuk müşavirliği muavinliğine, 
gümrük ve inhisarlar muhasebesi me. 
mur vekili Ali Suad aynı muhasebe 
memur namzedliğine, İstanbul sıhi 
müesseseler muhasebeciliği vezneda
rı Sırrı İstanbul Levazım Amirliği 
muhaaebe kitibliğine, İstanbul Leva
zım Amirliği muhasebe katibi Arif 
üçüncü kor muhasebe kitibliğine, mu 
hasebe umum müdürlüğü memurla
rından Ali Rıza İstanbul sıhi mües
seseler muhasebeciliği · veznedarlığı
na, Serik malmüdürü Necmeddin Sus
ğırlık malmüdürlüğüne, Mardin dai
mi encümen katibi Sırrı Şirvan mal. 
müdürlüğüne, varidat umum müdür
lüğü ikinci mümeyyizi Cemal terfian 
varidat birinci mümeyyizliğine, Kay
seri tahsilat şefi Halis Samsun tah
silSt kontrol memurluğuna, zat işle
ri memur vekili Süleyman zat işleri 
memur namzedliğine, Akseki kazası 

avukatlarından Halil Akseki hazine 
avukatlığına, Niğde sıhat katibi Ali 
gümrük ve inhisarlar muhasebesi me
murluğuna, Bodrum gümrük mesul 
muhasibi Akif gümrük ve inhisarlar 
muhasebesi tahakkuk memurluğuna, 
Eminönü muhasebe katibi Refik A
yaş malmüdürlüğüne, gümrük ve in
hisarlar muhasebesi tetkik memuru 
Cemil terfian Bodrum gümrüğü me. 
sul muhasibliğine, İstanbul tahsilat 
müdürlüğü memuru Feriha tahsilat 
müdürlüğü memurluğuna tayin edil
mişlerdir. 

Kocaeli hazine avukatı Hilmi, güm
rük ve İnhisarlar muhasebe memur
larından Aziz, Nimet, Ziya, htanbul 
varidat kontrol memurlarından Fazıl, 
Emin, Esad, İrfan, Azmi, Ali, lhıan, 
Kadri, İzmir tahsilat kontrol memu
ru Mehmed Ali, Hocapa,a tahsil §U

bcsi tefi Süleyman, tahsilat müdür
lüğü memurlarından Keınııt Repd, 
İzmir müstahkem mevki muhasebe 
mümeyyizi Necmi, garb hudud livası 
muhaaebeti kltibi Süleyman, süvari 
tümeni muhasebesi katiblerin':len Rı
za, Eletkird malmüdürü Mehmed, E. 
dirne varidat müdürü Avni, munta
zam borçlar umum müdürlüğü me
murlarından Rifat terfi ettirilmi9ler
dir. 

Çünkü bu tenzilat, hükümetın progra
mında da yer tutmuştur. Kısmen bun
dan, ~ısmcn ondan tenzilat yaparak 
köylü üzerinde cüz'i bir tahfif tesiri 
yapmak istemedik. Yapıldığına göre 
hissedilecek bir tahfif olsun, dedik. 

Fazıl Ahmed Aykaç, raportörün 
sözleri arasında "memleketimizi me
deni milletlerde olduğu gibi .. .,, cüm· 
lesini hatırlatarak, muhterem hatibin 
yurdumuz için hassasiyet ve dikkati
nin her zaman uyanık bulunduğunu 

tebarüz ettirmek maksadiyle bu cihe. 
tin zabıtlar içinde tashihini, hatibin 
ve meclisin noktai nazarına tercüman 
olmak üzere rica etmiştir. 

Raif Karadeniz, "diğer medent 
memleketler,. demek isterken medent 
kelimesinin kullanılması memleketi
mizin mutlak onun aksi olduğu mana
sını tazammun etmediğini işaret ile 
fikrini izah eylemiştir. 

Halil Menteşe, raportörün izahın
dan bahisle; - "Müsavatsızlık kuru
yorsunuz, müsavatsızlık yapıyorsu

nız., dediğimi söyledi. Ben ne encil· 
mene ne de hükümete karşı bu yolda 
itham kasdiyle bir şey söylemedim. 
Yalnız çift öküzleri bir nisbete tabi 
olduğundan dolayı bir müsavatsızlık 
manzarası veriyor. Bunu kaldıralım 

dedim. Ve kaldırmak için de alınacak 
tedbirde bir mahzur tasavvur etme • 
dim. Yalnız bu vesile ile söylediğim 
şey, yanyana tarla üzerinde çalışan 
iki vatandaş arasında, bu vergi muafi. 
yeti noktasından, bir teessür doğura
cağını söylemekliğim, bu vatandaşları 
tatmin edecek surette birçok izahatı 
tahrik etmiş oldu, bundan dolayı mem 
nunum, demiş ve hükümetin gelecek 
yıllar için de tenzilat düşündüğünü 

öğrendiğinden takririni geri aldığmı 

söylemiştir. 

Bundan sonra maddelere geçilmif. 
Hüınü Kitabçı';ıun bazı suallerYıe ra
portör Karadeniz tarafından cevablar 

verilmiş ve kanun büdce encümeni· 

nin teklifi şeklinde kabul olunarak 
toplantıya nihayet verilmişir. 
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Soldan sata ve yukarıdan aşağıya: 

1- Esas cevher, ic; - Denizde ve karada 
dar rcçid. 

2- Büyiimtlş kuzu. 
3- Genç koyun. 
4- Bozulmuş - Dökmekten emir, 
5- Kovuk - Küçük orman. 
6- İri tüy 
7- Küçük Aıya. 
8- Örkmekten emir - Çok deiil. 
9- Uyku uyumayan. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Örnek bir hapishane 
Holivudun modern hapishanesini gezen bir 

fransız muharriri burayı gezdikten sonra 

"neden mahpus değilim? 11 diye esefleniyor 
Hotivudun ortasında, kalabalık so-

kakların üzerinde çaprazlaştığı bir 
caddede, büyük binalar arasında yirmi 
katlı adalet sarayı yükselir. Bu dört 
köşe kütlenin en üstünde, son beş kat
ta 1600 mahpus yerleştirilmiştir. 

Entransijanda 
F. Eabianonun 
yazısından Rehberimiz bir başka polis memu

rundan bir anahtar istedi. Kendi ce
binden de bir başka anahtar çıkararak 
bu ikisinin yardımiyle bir kutuyu açtı Öğle olmuştur. İmtiyazlılar mutfa
ve içinden üçüncü bir anahtar aldı. Ar- ğa koşuyorlar ve mahpuslara portakal 
tık hapishane odalarının ve mahpusla-' şurubları, kaymaklar, nefis yemekler 
rm arasındayız. Sağlam birer demir dağıtıyorlar. Neden ben de mahpus de
parmaklık ortasında odaların kapıları ğiliın. 
görülür. Burada her şey mükemmeldir. Ban-

Her tarafı demir parmaklıklarla çev- yo, piyano, konserler, radyo, ayağa ge
rili küçük odalar bana üçüncü mevki tirilen yemek. Bütün bunlar bulunmaz 
vapur kamaraları hissini veriyor. nimetler<iir. Ve 1600 mahpus böyle ya-

Yataklı ve çarşaflı iki yatacak yer şamaktadır. 

kamaralarda olduğu gibi üst üste ko- Kadınlar hapisanesi 
nulmuştur. Soğuk ve sıcak sulu bir la-
vabo, bir kalörifer radyatörü, abdesha- Rehberimiz bizi gürbüz bir hasta ba
ne, bir iskemle, bir masa bütün mobil- kıcı kadına tevdi ediyor: Bu, kadınlar 
yeyi teşkil ediyor. Bir raf üzerinde, kısmının müdiresidir. Beyazlar giyin
kutular ve şahsi eşyalar dizilmiştir. miş olan bu kadın, bir güzellik ensti
Bize rehberlik eden subay, hapishane- tüsünc;len çıkmış gibi pudralanmış ve 
yi bir kadının gezmekte olduğunu ön- saçlarım öndüle ettirmiştir. Erkekle
ceden haber vermiştir. Yataklarına ve- re benzeyen odalar.da iki yüz kadın 
ya yere uzanarak iskc:mbil oynayanlar mahpus var. Fakat kadm elleri burala
ayağa kalkıyorlar. Aralarında geveze- rını süslemiş, halılar, yastıklar, çiçek
lik edenler susuyorlar. Mahpuslar lerle bezenmiş_.. Burası adeta bir perü
grup halinde toplanabilir, biribirlerini kar salonu gibi muhtelif kokularla do
ziyaret edebilirler. Ancak akşam saat Iu. Mahpus kadınların ekserisi sarışın 
6 dan sabah sekize kadar odalar oto- ve saçları öndüleli. İçlerinden biri ba
matik bir şekilde kapanmaktadır. şında şapkası, omuzlarında tilkisi ile 

Her taraf temiz ve sessiz. Her yirmi avukatının yanından dönüyor. Ve o
mctrede bir telefon makinesi. Odalar- dasına girince, ttbkı bir salon bayanı 
da her mahpus için konulan tabeUida cdasiyle eldivenlerini yatağının üstü
hapishaneye girdiği tarih, ceza müd- ne atıyor. Bu kadın ne suç işlemiştir? 
deti, eğer her hangi bir sebeble yerin- Bir madenciyi bara götürdükten sonra 
de değilse bunun sebebi yazılıdır. sarhoş etmiş. 

Hapishane müdürü bizi odasında 
lmtiyazlıfor bekliyor: 

Mahpuslar arasında tavır ve hare- "Ben adil fakat ciddi hareket ede-
-ketleri memnuniyet verici olan 250 si rim ve bütün memurlarım da ayni sis
bakım işlerine nezaret etmektedirler. temi tatbik ederler. Dikkat ettiyseniz 
Beyazlar giyinmiş olarak, bunlar ka- hiç biri silah taşımaz. Bir gardiyan i
tib, berber, kütüphaneci, çamaşırcı çin silah bir tehl~kedir. Eğer bir teca
hizmctlerini görürler. Çalıştıkları için vüze uğrar ve mağlub edilirse kendi 
diğerlerinden daha iyi beslenen bu tabancasiyle öldürülebilir. Fakat bura
mahpuslar günde üç sefer müşterek da isyan korucusu yoktur. Şu düğmeye 
bir salonda yemek yirler ve okuma o- basınca bütün methalleri kapayabilir, 
daları vardır. Hepsi çok dürüst kimse- su ve gaz fışkırtabilirim. Eğer elekt
lerdir. Biri bir banka müdürüne ben- rik telleri kesilirse, ışık işaretleriyle 
.zemckte, öteki altın gözlükleriyle bir haberdar edilir. Biraz sonra iôiz a
operatörü andırmaktadır. Yoksa ha- şağr inerken, istediğim noktada asan
pishanede bulunan üç milyonerden bi- sörünüzü durdurmak elimdedir. İşte 
rimldir bu? Rehberim bu hususta ba- hapishanenin bir ışıklama planı. Me
na cevab vemıiyor, sadece tebessüm et- murlarmıın devriye gezmelerini bura
mekle iktifa ediyor. Fakat hepsinde dan kontrol edebilirim. Yangınlar ve 
ıncsud birer adam hali var. hatta zelzelelerden bile otomatik au-

Burada apaş kılıklı adamlara rastla- rette haberdar olurum. Bütün bunlar 
ınıyoruz. Fakat fena ruhlu adamların için zil kullanılmamıştır. Her sene bu
bu hareketlerini yüzlerinde ve tavırla radan 24 bin mahpus geçer." 
rmda taşımaları daha iyi değil midir? Sokağa çıktığım zaman içimde 
Halbuki bunlar, dürüst görünüşleriy- bir başka dünyadan dönüyormutum 
le daha tehlikelidirler. gibi bir his var. 

1 S P O R 
Alman-Macar milli takımlar1 1 · 1 

berabere kaldllar 
Nürnberg, (A.A.) - Pazar gü

nü Macar milli takımı ile 50 bin se
yirci önünde karşılaşan Alman milli 
takımı 1-1 berabere kalmıştır. 

Bir futbol artisti olan Macar milli 
takımına karşı en mükemmel oyuncu. 
ları olan Sepan, Jenes, Kupfer ve 
Gelleşsiz olarak bu neticeyi almış ol
masına rağmen, Alman milli takımı
nın, dünya futbol şampiyonasının are
fesindeki bu son maçları Alman fut
bol alemini endişeye düşürmüştür. 

Bu son karşılaşmadan Alman mü
dafaa ve haf hattı, mükemmel işledi
ği halde, hücum hattı galibiyeti te
min edebilecek müessir ve kombine 
bir oyun oynamamıştır. Macarlar 
ikinci haftaymda gerek teknik ve ge. 
rek sahaya hakim olmak bakımından 
Almanlardan çok üstün bir oyun oy
namışlardır. 

Birinci haftayımın ilk yarım saati 
zarfında maç mütevazin bir cereyan 
takib ettiği sırada Almanlar 31 inci 
dakikada Macarların aleyhine verilen 
bir korneri Kuzorronun bir kafa vu
ruşu ile gole tahvil etmişlerdir. 

İkinci haftaym başladıktan dört 
dakika sonra Alman kalesi önündeki 
bir kargaşalıktan istifade eden Toldi 
beraberlik sayısını yapmış ve maç bu 
suretle 1-1 berabere bitmiştir. (Alman 
milli takımı bundan bir kaç hafta ev
vel Kolonyada İsviçre milli takımı 
ile de 1-1 berabere kalmıştır.) 

Vuppertal, (A.A.) - Pazar gü-
nü burada 20 bin seyirci önünde ya
pılan Lüksemburg - Alman milli ta
kımları maçı AlmanJarın 6 mcı defa 
galibiyetiyle neticelenmiştir. 

Almanlar bu maçı 2-1 galibiyetle 
bitirmişlerdir. Fakat Alman milli ta
kımı kendisinden beklenen oyunu 

gösterememiştir. Almanlar birinci 
haftayımı penaltıdan yaptıkları bir 
golle bitirmişlerdir. 

!kinci haftaymda büyük bir enerji 
ile hareket eden Lüksemburglulara 
sağ içleri beraberlik sayısını kazan
dmnış ve bir müddet sonra da Gavşel 
uzaktan çektiği bir şutle ikinci golü 
de kayda muvaffak olmuştur. Kısmen 
genç oyunculardan terekküp eden Al
man milli takımı bu suretle Lükscm
burgu yenebilmiştir. 

İrlandalılar Gali yendiler 

Belfest, (A.A.) - İrlanda milli 
futbol takımı ile Gal milli futbol ta
kımı arasındaki maç İrlandalıların 
1-0 lehine bitmiştir. 

Bulgar milli takımı perşembe 
günü Fransızlarla kar§ılaşıyor 

Faris, (A.A.) - 24 martta yapıl
ması mukarrer iken eski Avusturya 
federasyonunun istinkaf etmesi üze
rine yapılamamış olan Avusturya -
Fransa maçı yerine Fransız federas
yonu Bulgaristan - Fransa arasında 
bir karşılaşma yapılmasını temin et
miştir. 

ünümüzdeki perşembe günü Park 
dö Prens stadında yapılacak olan 
maçı İngiliz hakemi Levington idare 
edecektir. 

Tosya halkevinin gezisi 
• 

Kastamonu, (Hususi) - 1 ·,.ya 
Halke"vi köycülük kolu üyeleri ·'11 

hafta Çitler köyüne kadar bir gezin
ti ;rapmışlar ve köylü yurddaşlarımı
zın dertlerini dinlemişlerdir. 

Londra mektubu 
( Başı 5. inci sayfada ) D iğer romancılar arasında Ev-

lin Vog vardır ki bunun "çe
kilme ve düşme", "fena insanlar", 
"Bir avuç toz" isimli romanlarında 
harb - sonrası sosyetesine hücum 
edilmektedir. 

Bundan başka "Satılık top" müel· 
lifi Graham 'Grin, Konrad'm, Vels'
in, Kipling'in gençliğinde görülen 
istidadlara benzer bir istidad gös
teren genç bir romancımızdır. Çarla 
Morgan, "Sharkenbruk" ve "Çepe .. 
romanlarında muvaffak olmuştur. 
Naomi Miçison, hem edebiyatta, hem 
politikada temayüz etmiş bir çehre
dir. 

Bir de üç genç şairden, Sesil Dey 
Levis, Stefen Spender, V. H. Oden'
den de bahsetmeliyiz. Bunların naz
mı tabii ve samimi güzellikleriyle 
süslüdür. Üzerlerinde zoraki süsler 
yoktur. 

E. M. Forster, romancılarımızın i
çinde en ziyade şair ve ince olanıdır. 
Rolf Beyts, işçi sınıfının hayatına 
dair güzel romanlar yazan, tarihi 
tenkid yapan ve musiki ile uğraşan 
bir muharrirdir. 

Rolf Foks da "Cengiz han" ın ha
yatını yazmıştır. Vircinya Vulf, 
"Seneler" isimli romanında güzel 
bir sonbahar manzarası tasvir eder. 
İ ngilterede hayat değişiyor. Fa-

kat bütün bunların altında İn
gilterenin değişmiyen bir tarafı kal
maktadır. Biz her zaman faydalı a
ristokratlar çıkarmışızdır. Bunlar 
resmi ve sosyal işlerin yükü altında 
nadiren artistlik taraflarını göste
rebilmişlerdir. Fakat onlar, artistle
ri hazırlamışlardır. 
Onların mektubları, nutukları, 

hatırları bizim irfan ve debiyatımız 
için faydalı bir malzeme olmuştur. 
Mesela, bugün Harold Nikolson bü. 
yük bir sefir olan büyük babasının 
hatıralarından faydalanarak yazılar 
yazmaktadır. Bu zatın son kitabı o
lan "Helen kulesi" eseri bu bakım
dan enteresandır. 
Zamanımızda yetişen dikkate de

ğer bir ingiliz muharriri de Peter 
Fleming'dir. Oksforddan mezun o
lan, hassa zabitliği yapan, cenubi A· 

Yeniçerilerin son devrini 
g~ren bir kod'n 

Bir bufuk asırlık hayat, hisarın tarihi kalesine belini dayamı§ bu 
eski eiı de •öndü. 

(Ba~r 7 inci sayfada) 
rma bakılırmış. Bir zamanlar da bu 
kapıyı açanlar, şehre öte beri sat
mak için gelenlerden birer akçe baç 
alırlarmış. 

Anlattıkları arasında en tuhafı 
pırpıt giydikleri zamandır. Pırpıt, 
herkesin kendi eğirdikleri bir yün 
elbise imiş. Baştan nihayete kadar 
bir tek elbise halinde giyilirmiş. 
Herkes bunu kendi evinde hazır
larmış. 

merikada ve Asyanın bir çok taraf
larında seyahatler yapan bu adam, 
gördüğü harikulade manzaralar kar
şısında itidalini kaybetmiyerek yazı 
yazmı~tır. 

Kendisi, cemiyet hayatından kaç
mak istiy~:ı.lerden değildir. Bu gen
cin yazıları Taymis sütunları:ıda da 
yer bulmuştur. 
Şunu söylıyebiliriz ki İngiltere 

ne kadar değiş.irse değişsin yine o, 
neyse odur. 

Bir şeye körü körüne saplanıp 
kalmak hiç bir zaman, ananelerimiz 
arasına gimıomiştir 

Sonra size, belki bugün inanmıya
cağınız ve her zaman, Hisarın boş, 
çorak tepesine bakarak söylediği 
bir şeyi anlatayım: Hisar, bir ıa
manlar çam orman ·imiş. Arslanha
ne civarı, ağaçlık imiş. Kendisi, ço
cukluk zamanında Hisar tepelerin
de çam ağaçları altında eğlenmiye 
ve serinlemeye gittiğini anlatırdı. 

Ankaraya geldikleri zaman, şim
diki Ulus meydanının bulunduğu 
yerde bir evde otururlarmış. Orası 
Belkis camiinin avlusu imiş ve şim
di İş Bankasının kurulduğu yerde 
tek katlı bir küçük ev varmış. İş 
Bankasının önünden geçerken, şu
rada bir kayısı, bir de vişne ağacı
mız vardı, diye söylenirdi. 

Ömrünün son senelerinde, bele
diye ayda iki buçuk, evkaf iki bu
çuk lira maaş bağlamışlardı. Onun
la geçinirdi. Kendi yaşını hesablar, 
on parmağını birden açar: 
"- On beş defa böyle yıl yaşa

dım. Artık dünya benim neyime 
derdi." 

Anta,ılan ölüm, onun ıesını an
cak dün öğle il.zeri duyabilmişti. 
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İzmitte meyvacıhk 

Halka binlerce fidan dağıhldı 
İzmit (Hususi) - Vilayetin en 

mühim ziraat serveti meyvacıhk ve 
bağcılıktır. Bunların inkişafı için ba' 
!ayan çalışmalar müsbet esaslar üze
rinde ilerlemektedir. Vilayet fidan
lığı halka yararlı olmak yolunda ileri 
hareketler yapmıştır. 938 senesi için
de, cüz'i ücretlerle 14857 aşılı armud, 
5780 elma, 4727 kiraz, 5808 vişne, 4523 

1 şeftali, 2357 kays1, 2900 erik, 330 akas. 
ya, 200 gül, 120.000 amerikan asması, 
35100 ahlat, 1000 yabani elma, 8900 id
ris, 6250 Gladiçya, 1018 aşısız akasya 
halka ve köylüye dağıtılmış ve fenni 
meyvacılığın tamimi kolaylaştırılmış
tır. Aynı zamanda meyva ağaçların

daki hastalıklarla da mücadeleye b~
lanmıştır. Vilayet fidanlığında yeni· 
den 180.000 dut ve 12.180 çam fi. 
danı yetiştirilmiştir. Vilayetin servet 
kaynaklarından biri olan Zeytin ağaç
ları, hastalıktan kurtarılmı' ve zeytin 
ciliğin tekrar ihyasına kıymet ve ehe. 
miyet verilmiştir. 

Kandıranın meşhur ketenleri de 
aynı faaliyetle ıslah edilmekte ve in
kişafına çalışılmaktadır. 

Boluda başarılan işler 
Bolu, (Hususi) - Şehrin güzelleş

mesi ve modern vasıtalara kavuşması 
için yapılan çalışmalar meyvalarını 
vermektedir. Parti kurağı önüne 5.000 

, lira sarfiyle halkın eğlenmesine mah
sus havuzlu, ağaçlı, çiçekli bir park 
yapılmaktadır. Bir de Cumhuriyet 
meydanı vücuda getirilmektedir. Mey
danın ortasına Büyük Şef'in bir anıtı 
dikilecektir. Meydan etrafına bir tay
yare binası kurulmaktadır. Büraya bir 
de modern otel yapılacaktır. 

53 bin liralık bir de hastahal)e yapıl
maktadır . 

Bunlardan başka Gerede, Düzce, 
Mudurnuda halkevleri binaları yapıl
maktadır. Vilayet sporcuları için A
bad gölü kert.mnda Çamlar arasında 
bir kamp kurulacaktır. Bu kampta 60 
sporcu barınabilecektir 
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Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden :, 

• 
1. İst~kli çıkmamış olan nafıa veka-

leti lokantasının mutfak kısmında ya
pılacak tadiHit ve sıhhi tesisat işi yine 
ayni §eraitle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli .. 4311 lira 13 kuruştur. 
2. Eksiltme 30.3.938 ~rşamba günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı işleri ek
siltme komisyonu odasında pazarlıkla 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tef erri evrak 22 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 323 lira 33 kuruşluk muvakkat 
teminat v~ eleri ve yapı işleri um~ 
müdürüğünden bu iş için alınmış hu
susi vesikayı haiz bulunmaları lazım. 
dır. (756) 1574 

<· . M. M. bakanlığı 

Paviyon yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Harb okulu civarında telsiz istas
yonu yanında yapılan erat pavyonu 
ikmali inşaatı açık ekslltmeye konul
muştur. 

Keşif bedeli 3499 lira 95 kuruştur. 
Eksiltme 4·4.938 pazartesi günü saat 
11 de M. M. V. satın alma Ko.da ya
pılacaktır. İlk teminat 262.5 liradır. 
Kc~if ve şartnamesi 18 kuruşa inşaat 
şubesinden alınır. Eksiltmeye gire
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve saatında M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (735) 1531 

Ambar tamiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 

Kayaş mühimmat deposundaki 28 
No. lu saç ambar pazarlıkla tamir et
tirilecektir. Keşif bedeli 245 lira 98 
kuruştur. Teminatı 37 liradır. Pazar
lığı 30. 3. 938 çal"§amba günü saat 
10,30 dadır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin temi
natlariyle birlikte muayyen gün ve 
vakitte M. M. V. satın alma komisyo-
nunda bulunmaları. (778) 1620 

. . . Den1i,Yolları 
Galvanize Tirfon 

ah nacak 
D. Demiryollan Sabo alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli yerli olduğu tak

dirde 105.950,46 ecnebi olduğu takdir
de 78.540 lira olan 1.190.000 adet gal· 
vanize trifon 9. 5. 938 pazartesi günü 
tıaat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli o1 

duğu takdirde 6547,52 ecnebi oldugu 
takdirde 5177 liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (763) 1614 

: .'. .. ~ . . .Jc~a ... ·. ;.-__ . .... ·. 
Ankara icra Dairesi Gayri Men

kul Satı§ Memurluğundan : 

Ankaranın özgen mahallesinde ta. 
punun 35 pafta 242 ada 15 parsel numa
rada kayıdlı ahşab evin 1536 hisse iti
bariyle 256 hissesi aşağıda yazılı şart
lar dairesinde satılmak üzere açık ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 
Cümle kapısından girilince genişce 

bir avlu solda bir hela merdivenle bi
rinci kata çıkılınca zemini tuğla tavan
sız bir antire solda bir oda sağda harab 
bir oda ile bir mutbah tekrar merdi
venden çıkılınca bir çatı arası odası 
vardır ki alt katta ufak bir aralık üze
rinde bir oda ve yine alt kısmın diğer 
bir tarafında bir sofa üzerinde bir kö
mürlük bir oda vardır. Evin heyeti u
mumiyesi harab bir vaziyettedir. Bir 
odası da mahza harabdır. Elektrik ve 
su tesisatı yoktur. Heyeti umumiyesi 

1520 lira kıymet takdir edilmiştir. 
Satış şartları: 

IJ. - Satış peşin para ile olmak üzere 
28.4.938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14. 16 ya kadar Ankara icra 
dairesi iflas memurluğu odasında ya
pılacaktır. Talihler gayri menkule 
takdir edilen kıymetin yüz de 7 .5 ğu 
nisbetinde pey akçe&i veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ve yahud 
teminat olarak kabulü lazım gelen 
tahvil vereceklerdir. Tapu ve dellali· 
ye müşteriye aiddir. Binanın mütera
kim vergi ve resimleri satış bedelin
den ödenecektir. Arttırmada teklif e
dilen bedel gayri menkule takdir edi
len kıymetin yüzde yetmi!i beşini bul
duğu takdirde üç defa nida ettirildik
ten sonra en çok arttıran müşterisine 
ihalesi yapılacaktır. 

Teklif edilen bedel mala tayin edi
len kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en yüksek teklifte bu
lunan müşterinin teklifi baki kalmak 
şartiyle 13.5.938 tarihine müsadif cu
ma günü saat 14 - 16 yapılacak ikinci 
bir arttırmada üç defa nıda ettirildik
ten sonra en çok arttıran müşterisine 
ihale edilecektir. Her iki arttırma so
nunda ihale bedeli derhal ve yahud ta
leb üzerine verilecek müddetin hita
mında verilmediği ve kendisinden bir 
evelki müşteri de teklifi veçhile alma
ğa razı olmadığı takdirde 15 günlük 
bir ilan neticesi yapılacak arttırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. Ve 
aradaki farklar evelki müşteriden tah
sil edilecektir. 

2 - Şartname 10.4.938 tarihinden i
tibaren herkese açıktır. Talihler art
tırmadan evel gayri menkulun hususi 
vaziyetlerini ve satış şartlarını görmüş 
ve okumuş ad ve itibar olunur. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer a

lakadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbitele· 
riyle 20 gün içinde iflas memurluğuna 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalacaklar
dır. Alıcıların 937/53 dosya numara
siyle müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1613 

Ankara Belediyesi 
: 
ı 

uı:us 

lstanbıjl DC!ıiiz Lv. A. 

56000 kilo et ahnacak 
Deniz Levaznn Satm Alma Komi 

şyonundan: 

Beher kilosunun 
Mikdarı Fiyatı 

Cinsi Kilo Kuruş --Sıgır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 41 
Koyun eti 22,000 38 

1 - Cins ve mikdarlariyle beher 
kilosuna tahmin edilen bedelleri yu
karıda yazılı olan üç kalem et, 30 
mart 1938 tarihine ·rastlayan çarşam· 
ba günü saat 14 de kapalı zarf usu
liyle alınmak üzere münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 - İşbu üç kalem etin muvakkat 
teminatı (1557) lira olup, şartnamesi, 
parasız olarak komisyondan her gün 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektublarını belli 
gün ve saattan bir saat evveline ka· 
dar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbu~ mukabilinde 
vermeleri. (1347/695) 1456 

-

Defterdorhk 

Memur ahnacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Defterdarlık Milli Emlak servisin. 
de münhal bulunan 70 lira ücretli tes
bit memurluğuna lise veya muadil 
mekteblerden mezun ve memurin ka· 
nunundaki şeraiti haiz talihler arasın
da müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

İmtihan 28. 3. 938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de yapılacak
tır. Askerlik hizmetini ikmal etmiş 

ve adli vazifelerde bulunmuş olanlar 
tercih edilir. 

Ali mekteblere devam etmemek şar
tiyle taliblerin sözü geçen gün ve sa. 
atte Defterdarlığa müracaatları. 

(777) 1619 

A. Levazım Ami rliği 

50,000 kilo koyun eti ahnacak 

Vilôyetler 
Malatya meyvecilik istasyonu 

binaları eksiltmesi 
Malatya Meyvacıhk htasyoou 

Direktörlüğünden : 
İsteklisi çıkmaması yilzünden bu 

kere 44783 lira 81 kuru' keşif bede
line çrkarılan Malatya Meyvacılık is
tasyonu binaları 12-3-938 tarihinden 
itibaren on b~ gün zarfında kapalı 
zarf usulü eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 28 mart 1938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de Ma
latya ziraat direktörlilğilnde 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 Vekfileitnden müteahhitlik ve
sikası ve ticaret odası vesikalarını ha
milen Malatya meyvecilik istasyonu 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (730) 1515 

Köprü yaptırılacak 

Antalya Vilayetinden : 

1 - Antalya - Burdur yolunda 
Krrkgöz köprüsü inşaatı 15,047 lira 
64 kuruş keşfi üzerinden 25. 5. 938 
çarşamba günü saat ıs şe kadar ka. 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Teklif mektublarının o günü 
saat 14 de kadar vilayet makamına ve
rilmiş veya gönderilmiş olması ve 
2490 sayılı ihalat kanununun 32 inci 
maddeaindeki tarif dairesinde tanzim 
edilmesi ve 1128 lira 58 kuruşluk te
minatın yatırıldığına dair olan mak
buz veya banka mektubunu ve ayni 
zamanda Nafıa vekaletinin umumi 
milteahhidlik vesikasını da ihtiva et
mesi lazımdır. 

3 - Talihlerin istedikleri evrakın 
·suretini 75 kuruş mukabilinde Nafıa 
Müd. den ve sair izahatı encümen 
bleıninden alabilecekleri ilin olu-
nur. 1617 Muhtelif inşaat 

ve tesisat 
Ankara Levaznn Amirliği aatm al

Ankara B.elediyesi imar Müdürlü- ma komisyonundan: Kazalar 
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra mezarlığında büyük namazgah, fu
kara mezarlığı, başlanan köprünün ik
mali, yol, kuru dıvar, toprak işleri, 

muvakkat gasilhane, telörgü ve pis au 
tesisatı olup keşif bedeli 29113 lira 50 

kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve saire 

evrak şunlardır. 
a. Eksiltme şartnamesi. 
b. Mukavelename. 
c. Hususi şartname. 
d. Fenni şartname • 
e. Keşif cetveli. 
f. Planlar. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı 1 lira 50 kuruş mukabilinde Anka
ra belediyesi imar müdürlüğü muha
sebesinden alabilirler. 

3. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltme 25 mart 938 cuma gü
nü saat 17.5 da Ankara vilayeti içti
ma salonunda yapılacaktır. 

5. - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2183 lira 51 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve bundan baş· 
ka nafıa işleri şeraiti umumiyesinde
ki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna 
dair nafıa müdürlüğünden vesika ge• 
tirmeleri lbımdır. 

6. - Teklif mektublan yukarıda 3 
üncü maddede yazlı saatten bir saat e
vveline kadar Ankara belediyesi imar 
müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektublarn nihayet 3 üncü maddede 
zikrolunan saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumiyle iyice 
yapıştırılmış olamsı lazımdir. Postada 
olacak teehhür kabul edilmez. (627) 

1323 

Alakadarlarm nazara dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara şehri civarında çıkan ve 
menba suyu namı altında satılan su
lar mevzuatının 1. 4. 938 tarihinden 
itibaren yeni kapsullarla damgalana
cağından bu tarihten sonra kurşun 
mühürlü kaplarla su sattırılmıyocak
tır. Satanlar cezalandırılacaktır. 

,(776) 1618 

ı - Ankara garniZQn müeeseseleri 
için 50.000 kilo koyun etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 30 mart 938 ıaat 15 
de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 Ura ilk 
teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektubları
nın saat 14 e kadar komisyona verilme-
si. (676) 1448 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden al -

dığım 600 No. lu araba plakasını zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan olunur. An
kara Dua tepe mahallesi Yoldaş sokak 
No. 9 Ahmet Eskiavcı 1621 

Zayi - Ankara Memurlar Koope
ratif şirketine hissedar olduğum yir -
mi beş liralık 5273 hisse ve 821 cüz -
dan numaralı senedimi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. Divanı muha -
sebat Ş. ı mukayyitlerinden 520 sicil 
sayılı Hasan Basri Akgün 1625 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

= KART ACA MUHAREBELERİ E 
§ Tarihi ve muazzam harb filmi : -., ....................... ..............• ~ 

Baytar aranıyor 
Ayvalık Belediye Reiıliğinden : 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 
mezbahası baytarlığı münhaldir. E
mekli baytarlarımızdan talip olanla
rın vesaikile müracaatları ilan olu-
nur. 1622 

KANZUK 

En hoı meyva tuzudur. lnkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczaner-i 

Elbise ve şapka diktirilecek 

Cinsi 
Resmi elbise 
,, şapka 

Mikdarı 

444 takım) 
444 adet ) 

İhale 
5/4/1938 salı : 

Beher takım resmi 
elbise ve bir adet 
fCipkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 
Lira Kuruı 

5 00 

günü 
Saat 15 de 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Teminat 
Lira Kuruş 

167 00 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı elbise ve şapkanın dikimi 19-3-938 tari
hinden 5-4-938 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin yukarıda yazılı gUn ve aaatt~ kanuni belgeleriyle birlikte Em-
niyet müdürlüğünde toplanan kamiıyona müracaatları. (738) 1533 

KDçOk ilan JQrtlar1 
Dört satırlık kilçlilı: illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kunıı alııur. 
Devamlı küçük lllnlarm her dcfap 
için 10 kuru& almır. Meseli 10 defa 
ne&redilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak Uıere, her utır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıtes
na SO harf itibar edilmiıtlr. Bir küçlilı: 
illn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. 

Satılık: 

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

ACELE SATILIK EV - Yenişe

hir onurluk ıokağında 5 oda 680 M2. 
arsalı ev ehven :fiatla verilecek. Te-
lefon: 1538 1510 

Acele satılık evler - Yeni şehirde 
Devlet Şura&J aırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M. 
evler satılıktır. Ti. 1538 1547 

Satılık aparbman - Y enişehirin 
tam merkezinde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanr 4 Ti. 2181 

1552 

Sahlık arsalar - Karanfil ıokak Se
lanik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımanı 
Tl. 2181 1553 

Kelepir ıatılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve baıka yerlerde ü
zümlü bahçeli bağlı H . Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımaru TL 2181 1554 

Satılık - Devlet Şurası arkasında
ki asfaltta 600 M. arsa ile Bomonti 
Bahçesi üzerinde Üstün sokağında 900 
M. arsa satılıktır. Tele. 1256 1567 

Sablık - İstanbul Göztepe Bahari -
ye caddesinde elektrik, ıu 2 bostan ku
yusu ve havuzu, grizme edilmiı 25 dö
nüm fidanlık ve bağ yapılır arsa satı
lıktır. Ankarada Ziraat Bankası şefi 

Hadiye İstanbul Tl. 52 : 153 1576 

Satdık kamyon - As kullanılımı 
Şevrole 937 modeli satılıktır. Tabakha
nede 4 N o. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

iş arayanlar: 

Piyano derıi - Macar beıteklr pi
yanisti Feri Boks piyano derai verir. 
Ulus'ta N. Artam'a müracaat. 1609 

İş verenler: 

Bayan öğretmen aranıyor. Ana mek
tebinde çalıpm.k iıtiyenlerin çocuk 
yuvaaına müracaatları. Telefon 1983 

1591 

- ı1--. 

Az kullanılmış fevkalade lüks kapalı 
payton satılıktır. Telefon (1856) ya 
ınüracaaL 1606 

Satılık - lsmetpaşa mahallesinde 
gayet güzel hava ve manzarayı ve 
3.000 metre murabbaı ağaçlı araziyi 
havi bulunan ve beş oda bir hizmetçi ve 
bir de küçük eşya odasını mutbak, ki -
ler ve saire gibi bütün tertibatı, su, 
elektriği havi bulunan gayet metin ya· 
pılmış kargir bir ev satılıktır. Arzu e
denler ı 771 numaralı telefona müra • 
caat etmelidirler. 1607 

Kiralık: 

Kiralık ev - Cebecide asfalt üstü o
tobüs durak mahalli No. 27 her türlü 
konfor mevcuttur. Telefon 1979 1612 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a milracaat. 1246 

Kiralık mutbaksız üst katta geniı 

müstakil iki oda - Yenişehir Tuna 
caddesi Balk sokak 2 numaranın üstün-
de • İçindekilere milracaat. 1581 

Kiralık - Çocuk sarayr karşısında 
3 oda, 1 hol, ve 2 odalı 2 daire kiralık • 
tır. Ankara eczanesine müracaat. Tel~ 
fon. 1315 1583 

Kiralık daire - 3 geniş oda, banyo, 
havagazı, elektrik, su, fevkalade man
zara, müsait fiat. Yenihamam apartı-

manı Tel: 3714 1545 

~lütcferrik : 

Bü{e masa ve altı sandalyadan mil· 

rekkep bir yemek odası takımı satın a-
lınacaktır. Telefon. 3011 1558 

7 - 9 odalı ev veya aparbman - Bir 
ecnebi tarafından senelik tutulacak. 
Kalorifer §art. Ulus gazetesine F. T. 
rumuzuna müracaat. 1584 

Bir bay şehirde veya Yenişehirde 

mobilyalı temiz bir oda arıyor. Saat 
10 - 12 15 - 17 arasın.da 1659 a te-
lefon. 1624 

... 

HAKiKi YALDA 
PASTİLLERİ SİZİ 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVİ 

1155 

Ankara memurlar kooperatif şirketinden : 
1937 aeneıine aid % 10 niıbetinde kazanç payı ve o/o 7 ~ 

yaat ristunınu tevziatına batlanılmı,tır. 
Ankaradaki ortaklarımızın hisse senedleriyle istihlak cüzdan

larını tirket muhasebesine, lstanbulda bulunanların lstanbulda 
Sirkecide Mühürdar zade hanında 32 ·numarada irtibat büromu
za ibraz ile istihkiklannı almalarını dileriz. 

Diğer mahallerdeki hissedarlarımızdan, yeni hisse aenedi al
mıt bulnanların 2 numaralı kuponun arkasını imzalayarak y&lnız 
kuponu, yeni ıened almamıı olanların da muvakkat makbuz veya 
cüzdanlarını Ankarada Şirket müdürlüğüne irsal ile muvazzah 
adreılerini bildirmelerini rica ederiz. 1616 
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ZiRAAT BANKASI 
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Emniyet sandığından: 
Galatada yeni yapılan yolcu sal onu karşısında kıymetli bir irad 
Galatada Kemankeş Karamust afapaşa mahallesinde Kılıcali 

paşa caddesinde 

Eski paket postahanesi binası 
Şimdi Tütün deposu 

Sekiz taksitle satıhktır 
l - Muhammen kıymeti 45.000 liradır. 
2 - Arttırma 18-4-938 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 de yapıla

cak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üzerinde kalacaktır. 
3 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin o/o 10 u nisbetinde 

pey akçesi yatırmak lazımdır. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede, se. 

kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler senelik % S faize tabidir. 
5 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci der~ede 

ipotekli kalır. (1482-753) 1615 

Umumt heyet toplanhsı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
Türkiye Cümhuriyetı Merkez ban

kası idare meclisi hissedarlar umumi 
heyetini 28 nisan 1938 per~embe günü 
aaat 15 de Ankarada Banka idare mer
kezinde fevkalade içtim.aa ve onu mü
teakip alelade içtimaa davet etmeğe 
karar vermiştir. 

Hissedarların bankadan gönderil
mekte olan davet varakalariyle birlik
te toplanma saatinden evci bankaya 
gelmeleri rica olunur. 

Fevkalade umumi heyetin mii:zakere 
ruznamesi: 

ı. - Nizamnamei esasinin 15 inci 
maddesine şu fıkra ilave edilmiştir: 

(Bu on sene zarfında eski banknot
ların mecburi tedavül müddeti Maliye 
vekaletiyle bili~tirak bankaca tayin o
lunur.) 

2. - Nizğamnamei esasinin 16 ıncı 
maddesine şu fıkra ilave olunmuştur: 
(Eskimiş veya yıpranmış veya kıs

men zayiata uğramış banknotlar ban
ka tarafından 8 hazıran 1929 tarih ve 
1514 numaralı kanun ahkamı dairesin
de ve bu hususta Maliye vekaleti ile 
Merkez bankası tarafından müştere

ken yapılacak talimatname mucibince 
değiştirilir. 

M übadeleten alınan banknotlann i
tibari kıymetleriyle esnayı mübadele
de tesviye olunan bedelleri arasındaki 
farklar işbu maddenin birin~i fıkra

ıında yazılı esas dairesinde Maliye 
vekaleti ile banka arasında taksim olu
nur.) 

3. - Nizamnamei esasinin 32 inci 
maddesine müteferri a, Ç I, H bendle
rı berveçhi ati tadil edilmiştir: 

a) Devletin gerek dahilde gerek ec
nebi memleketlerdeki tahsilat ve tedi
yatını ve bilcümle hazine muamelatını 
ve memleket dahil ve haricinde her ne
vi para nakli işlerini ifa ve temin eder. 

ÇI) Banka borsada mukayyet Dev
let tahvilatını veya tediye edilmiş ser
mayesi akalli dört milyon türk lirası 
olan milli bankaların tahvilatmı alıp 

r.atmak hakkını haizdir. Ancak bu işe 
merkez bankasının tediye edilmiş ser
mayesiyle ihtiyat akçeleri mecmuu
nun yüzde 50 sinden fazlası tahsis e
dilemez. Aynı zamanda alım muame
le:ainin icrası için idare meclisi azasın
dan asgari beşinin ittifakı şarttır. 

b) Banka mikdarı, sermayesiyle ih
tiyat akçeleri mecmuunun yüzde 50 si 
nıs.betinde olmak ve faizi yüzde iki bu
çu gu ge~memek üzere hazineye bir a
vans hesabı açacaktır. 

4. - Nizamnamei esasinin 32 inci 
maddesi ( d) bendinin birinci fıkra
ımdan sonra şu fıkra ilave olunmuş· 
tur: 

(Ancak Banka muteber addettiği i
ki imza iJe de istisnaen iktifa ede· 
bilir.) 

5. - Nizamnamei C6asinin 32 inci 
maddesine Dl baş.lığı ile ~u bend ila
:ve olunmuştur: 

~Banka devlet sermayesiyle müte
wekkil olup ticari usullerle idare olu· 
nan sınai, ticari ve zirai teşebbüsler ve 
demiryolları gibi işleri iktısadi mahi
yet arzeden hükmi şahsiyeti haiz idare 
ve müesseselerin hazine kefaletini ha
iz bonolarını iskonto eder ve mukabi
linde avans verebilir. Kezalik bu idare 
ve müesseselerin hazine kefaletini ha
iz tahvillerini ve sermayefii dört mil-

yon liradan aşağı olmayan Milli ban
kalar tarafından aynı vasfı haiz olarak 
ihraç edilen tahvilleri alıp sata.bilir 
veya mukabilinde avans verebilir. lş
bu bendde zikri geçen bone>larla avans 
ve kredilerin vadeleri aşağıdaki 6 nu
maralı bendde yazılı müddetleri geçe
mez. 

Bu bendde bahsi geçen muamele mu
kabili olarak bankaca yapılacak emis
yon limiti tediye edilmiş sermayeleri 
dört milyon liradan aşağı olmayan 
milli bankaların mümessiJiednden 
mürekkep bir komite tarafından tayin 
ve tesbit olunur. 

6. - Nizamnamei esasinin 32 inci 
maddesi (d) bendi ikinci fıkrasının 
(bundan başka hitamı vadesine ........ ) 
ibaresile başlıyan cümlesinden itiba
ren nihayetine kadar olan kısmı ber
veçhiati tadil olunmuştur: 

(Bundan başka vadesinin hitamına 
azami üç ay kalmış olan ve bir banka 
tarafından ibraz edilen hazine bonola
rı da ticari senedler hükmünde iskon
toya kabul edilir. Yalnız bu nevi sene
datın yekOnu Merkez bankasının tedi
ye edilmiş sermayesiyle ihtiyat akçe
leri mecmuuna muadil mikdarı tecavüz 
edemez. Şu kadar ki Maliye vekaleti
nin talebi üzerine meclisi idare bu 
mikdar ve vadeyi azami üç misline ib
l!ğ edebilir). 

7. - Nizamnamei esasinin 32 in
ci maddesi (K) be.o.dine şu hükümler 
ilave olunmll§tur: 

Yukaiıki (d) bendinde mevzuu ba. 
his Hazine bonolan ile ( d I) bendin
de mevzuu bahis idare ve müesseseler 
senedleri üzerine yapılacak muamele
ler için Bankaca tatbik edilecek faiz 
veya iskonto nisbeti Maliye Vekale
tiyle Banka İdare Meclisi arasında 
takarrür ettirilir. 

Kezalik bu muameleler için nizamna 
mei esasinin 39 uncu maddesi tatbik 
olunmaz. 

8. - Nizamnamei esasinin 43 üncü 
madde.si berveçhiati tadil edilmiştir: 

İstıkrar kanunu meriyete girinci
ye kadar 32 inci maddenin (d) ben
dinde mevzuubahis zirai ve ticari se. 
nedlere müteallik muameleler muka
bili olarak bankanın ihraç edebileceği 
banknotlar yek\lnu tediye edilmiş ser
mayeleri dö,rt milyon türk lirasından 
aşağı olınıyan bankaların mümessil
lerinden mürekkep bir komitenin mu
tabık kalacağı azami mikdar ile tah
dit edilecektir. Banka tesbit edilen a
zami mikdarın dununda kalmak üze. 
re mükerrer iskonto muameleleri yap
makta tamamen serbesttir. 

Alelade umumi heyetin müzakere 
ruznamesi: 

l - Bankanın 1937 yılı idare mec
lisi raporunun tetkiki, 

2 - Mürakabe komisyonu raporu 
üzerine Bilançonun tasdiki ve temet
tüatm teklif veçhile tevziinin tasvibi, 

3 - İdare meclisinin ibrası, 
4 - Müddetleri biten mürakipler

den: 

1) B ve C sınıfı hisselerine sahip 
bankalar ile şirketler tarafından bir 
mürakip intihabı, 

II) D sınıfı hisselerine sahip his . 
sedarlar tarafından bir mürakip inti. 
babı. 1263 

Toplantı [----=== ·- =\\ 
• 

K11llay Cemiyeti Ankara Merkez Heyeti Baıkanhğmdan: 
Kızılay Cemiyeti An.kara vilayet meclisi 26 mart 1938 

cumarteıi günü ıaat 15,30 da Yeniıehirde Kızılay genel 
merkez binasında toplaaacaktır. 

1937 yılı üye yardım akçesini ödemit bütün üyelerin 
toplantıya gelmelerini saygı ile rica ederiz. 1626 

1 I aya 
•' 
o 
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H A s A N 
Yarım yağh gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız 

18 

Kar Kremi 

YAGI 
EMl 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1445 

12 - 27 nisan 938 zarfında İtalyada 

Milôno Enternasyonal Fuarı 
İçin Yugoıo.lavya trenlerinde % 25 v~ İtalyan trenlerinde % 50 

tenzilat yapılacak ve deniı: yolculuğunda kolaylıklar gösterile
cektir. 

Tafsilat için Beyoğlunda Tepebaşında İT ALY AN TİCARET 
ODASINA ve zirdeki adrese müracaat olunması: 

Ufficio Propaganda Della Di Milano, Via Domodossola, Milano 
(İtalia) Ente Provinciale per il Turismo - Milano 1504 

"' 1111111111111 eni hir (Oeu ' yuvası 111111111111 it.. - -- ----Modern Mr • meklehidir ---- -- -- -: Kayıd ve kab\tl her gün 9 - 16 Y enifebir Kt.lalip aokak _ - -E numara 15. Telefon: 1983 1161 E - -=111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Uyaıuf·Servetifünun 
1891 

Bafyazan: A. Ihıan Tokgöı: 

47 senedir durmadan çıkmakta olan b\l haftalık resimli gazetenin 
Ankarada aatıf yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

1166 

YENİ 

lil - s - r.988 

Başağns1, di.şağrısı 
NEVRALJi 

G R l l N 
Bilhassa bunlara kartı müeeMrdtr. 

lt baımda, seyahatte, evde her zaman yanım:ıda bir Jre.te 

Bulundurmayı 1Blutınayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yomıaz. 

ICABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İsim ve markaya dikkat. Ve her yerde :ıısrarla Gripin İ$teyiniz. 1144 

~ I•,. • • ' .. ~ '.\ ı • , • . ' , - ' ' ' • -
Baı, d4, nezle, grip, romatiı~a ve biiliA IQlılarmııı deılıel 

keser, kabında ginde üt kaJe affMIMfir. ııu 

1 nŞGGt sahiblerinin nazan d~atiM 

IREC 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahtr ve civada.rmda 

imal ettiğim kireçleriıni Ankarada Yeni Kütahya Pazarına aa-ım.lt
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu ldr~Juin 
iyiliğini bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa maUarımı kamilen Ankarada Mcwim Sonk Arif Ç'\l
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Mtiıeeyin O·ı::ıa.k, Teh
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde ICaraköy Pu&rı aahibi lamaU 
Ozar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankmlı Tuğlacı Hasan T~efon: 14+6 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 va.ıtac.iyle 
sattırmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müeeeeeeler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün müşterilerime u.:ygl'hwmı
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığmda Kire~çi Mehmet Çnuş 

' ' ',ı. j • ~ • ~ • • • • ~ • • • •• ••• 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler 
ağız temin 

ve gü.zel 
eder 

N / O • r ~ 0 < • .... J, ,. ' ' "' 1 •' • < > • 1 ~ 0 , ' .. ·ı O ' • 

SİNEMALAR HALK 

ULUS -19. uncu yıl - No.: 5978 

İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 

BU GECE 

Mükemmel bir mevzu - İspanyol 
dansları. Aşk - Musiki - Neş'e ve 

heyecan filmi 

.,,11 llh .. - --
--

BUGüN· BU GECE 

Lorel ve Hardi'nin en son çevirdikleri 
muazzam ve ~alsiz komedi 

LOREL HARDt FAKA BASMAZ 

Yan İtleri Mildiirü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: An.kara 

o il, c 

ATEŞ BOCEC:İ 

B~ rollerde : 
Janette Mac.Donald - Allan Jone6 

Gündüz seanslarında: 
LÜKS HAYAT 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 g-e.ce 21 de 

- -- -- -- -- ----- -- -- -- -- --- -- --~ ..... ,.. 

Türkçe sözlü 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 - gec~ 21 de _ 

Halk Matinetıi 12,15 de: ~ ... 
KORONOF İNCİLERİ 

sıg rta 1 ar 1 Ya P 111 r Kalil Kaci Mmeı<>i~. Telefoa: 1118 

Aaakrtak.r ced. Mo. 111 Tel.: lC>M 

• "~" Aınlııat-a acenkllil llM 
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