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muhtelit!. 

Hitler yenı • bir • 
temınat veriyor! 

.,. tttttt'tt't t'tt •••• tt ..... ,, • , , ,,,,, t ..... t tt' ... 

Almanya artık bir çok almanları kendi sınırlarına almaktan vazgeçti! 

Türk Tarih Kurumu asb(lfkanı Profesör Alet 
Profesör Pitar'la beraber 

Kültür hayalı 

Fransız edebiyahnda 
üç kadın 

- Madam Pita r'ın konferan~ı -

Evelisi gün Ankara kız lisesinin 1 . 
geniş ve !erah ders odalarından bi- 1 ......................... 11 .. " .. , .................................................... , .............................. ı 

~kddle:b~~ddt;n'nlşek~;~~:~k;f;l~~i;li~;ed~: ""'"'"~'~'~'~'~'~'~'~"""'"" 
ra ı ır ı eyıcı a ı esı onun e e-
debi bir musahabe yaptı. Sözden fiile 

1 
Çekoslovakyaya gelince: 
• • • , ,. ,... •• • •• , t • • .,, , t •• .. , • ' ••• ,,.,, •• , •• , •••••••• 

Südel almanları yeni 
se(im istiyorlar 
~ . .;_· . 

Çekoslovak hükümeti millt ekalliyetler 
için hukuk müsavatı tesis etmek istiyor 
Berlin, 26 (A.A.) - Hitler bu ak

şam Laypzig'de söylediği nutukta bu 
günkü Avrupa hududlarından hiç bi -
rinin milletlerin ihtiyaçlarını karşıla-
madığını anlatmış ve demiştir ki : 

Almanya birçok almanları kendi 
hududları içine almaktan vaz geçmiş· 
tir. Ancak bunun için bir şart kO§U
yoruz: Kan kardeşlerinden ayrı kal. 
mak felaketlerine bir de tazyik ve zu
lüm inzimam etmesin. 

H enlayn yeni seçim iRtiyor 
Prag, 26 (A.A.) - Südet alman 

partisinin merkez bürosunun toplan -
tısında bir nutuk söyliyen Hcnlayn 
demittir ki: 

"-Devletin ve çek milletinin men
faatlerine dayanarak yeniden umumi 
seçim yapılmasını istiyorum.,, 

(Sonu 8. inci sayfada) Südet almanlan §efi Henlayn 

Yüzbaıı Ata tarafından yapılan yağ gemimiz denize açılırken 

Gölcükte temamiyle türk 

elinden çıkmış bir eser: 

Atak mayın gemisi 
dün denize indirildi 
Galctilıte yapılacak 5 inci gemimis olan· 
Dalgıcın illı civata•ı Jan tiJrenle atıldı 

lzmit, (Telcfon-
Profesör Pitar'ı, en mühim ve en 

parlak hakikat mevzularından biri ü-
_., ..... "'9 .... -:1 .. ......... ~. U"llU~·-·-'l-·- NJ?;.~n\tl':~::ı~wn\:e~~~~4ifeı-~~--==~-~ -.c:;....---....-.~---...... - ........ _________ :ı1a) - Göklik de-
8aat sonra onun can arkada1mı zen• 
gin bir his ve hayal mevzuu üzerinde 
dinleyebilmek benim için c:idden bü
yük bir kazanç olmuştu. Madam Pi· 
tar'ı mümtaz bir kalem iahibi olarak 
tanırdım: fakat onu edebi bir mevzu, 
bir tahlil ve tenkid mevzuu üzerinde 
dinlememiştim. Madam Pitar'ın o gün 
için intibah etmiş olduğu musahabe 
zemini hayli nazik ve çetin idi; bize 
üç fransız kadın edibinden bahsede
cekti. Kendisi de bir kadın ve bir mu· 
harrir kadın olmak itibariyle bu saha· 
da ne dereceye kadar bitaraf kalabile· 
ceğine merak ediyordum. 

Konferans kürsüsünde ilk sözü 
Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Pro
fesör Afet aldı. Profesör Afet bize 
profesör Pitar'ın aynı zamanda bir 
çalışma arkadaşı olan Madam Pitar'ı 
edebi ve içtimai sahada tanıttı. İlmin 
temiz ve faziletli çerçevesi içinde bu 
iki yüksek varlığın nasıl bir ahenk 
ile çalıştıklarını, fransız edebiyatına 
otuzdan fazla eser hediye eden Ma
dam Pitar'm, aynı zamanda mesela 
Dobrice türkleri üzerinde antropolo
jik tetkikat yapan kocasına nasıl yar
dım ettiğini, nihayet türklüğe tahsis 
ettiği iki kıymetli eserle türk dostlu
ğunu, türk sevgisini, türklüğe alaka 
ve irtibatını nasıl tesbit etmiş oldu
ğunu anlattı. Bayan (Afet) in bu ha
kiki ve samimi sözlerinden sonra 
Madam Pitar "genç türk kızlan ö
nünde bir musahabe yapmak vazifesi
ne davet edilmiş olmaktan çok bahti
yarım; çünkü ben genç kızları ve 
türkleri pek eskiden, onları tanıdım 
tanıyalı, yani siz daha henüz dünya-
• da yok iken severim,, mukaddemesiy-

le musahabesinin mevzuuna girdi. 
Mevzu, üç fransız kadın edibine 

aid idi: Matmazel Skuderi, Madam 
dö la Fayet, Madam dö Sevinye. 

Madam Pitar, bu üç kadının fran
sız edebiyatındaki rollerini izaha baş
lamadan evet on altıncı asrın sonla
rında ve on yedinci asrm iptidal.uın
da edebiyat lisanının nasıl başıboş, 
çiy ve hatta kaba olduğunu, bundan 
çok müteessir olan Markiz Rambuye
nin Paris'teki ikametgahının muhte
şem salonlarında o zamanın fikir ve 
kalem sahiblerinden müteşekkil bir 
sosyete teşkil ederek fransız lisanının 
temizliğine ve edebiyatın ilerlemesi
ne nasıl çalıştığını anlattı. Bu me
yanda kadın ediblerden bazılarının 

içtimai ve edebi rollerini izah etti. 
Bu salonda toplanan yüksek seviyeli 
insanlar, erkek ve kadın, fransız li
san ve edebiyatına ilk hizmeti salon 
muhaverelerinin tarziyle yapmışlar

dır. Eski kaba, dürüşt, çıplak ve ba-
( Sonu 8. inci sayfada) 

vazifesini muvaffakıyetle bitirdik
ten sonra Ankaraya dönüyor. Ce. 
nevre anlatmasına göre, Hatay hal
kmın seçim serbestliği hiç bir müda
hale ile ihlal edilmiyecek, Sancakta 
oturanların vatandathk hak ve hüri
yetleri, tecavüzden maaun olacak. 
tır. Cenevre'den aldığımız bu haber. 
ler, maatteeasüf, Türkiye gazeteleri
nin sütunlarında Hatay'dan gelen 
bir takım aksi havadislerle buluşu
yor: Yüce komiserin Hatay ziyareti, 
sanki yeni Cenevre itilaflarını tek. 
zib eden bir nümayiş olmuştur. Ati -
kar haksızlığa uğrayan bir ha. 
taylıyı müdafaa eden türk gazete&i, 
keyfi olarak kapatılmıştır. Nihayet 
halaylı olmak hakkından istifade et
mek üzere Sancakta bulunan türk. 
lerin oradan sürülmek ve koğulmak 
istenildiklerini öğTeniyoruz. 

Ankara kız lisesinde 
Profesör Pitar ve refikası şerefine 

Bir çay ziyafeti verildi 
Ziyafet çok samimt :geçti. Misafirler türk 
gençli§inden bilyOk takdirle bahsediyorlar 

Türk Tarih Kurumu aabafkanı Prole1ör Alet ve Bayan 
Pi tar Ankara Kız lisesinJ e • 

(Yazısı 8. inci sayfada) 

Cenevre ve Berut birbirini hali. 
nakzediyor: Öyle zannedilebilir ki 
Suriye ve Sancakta, sanki kendileri
ni hiç bir tarafa kdl"fl mesul addet
miyen bazı kimseler~ hataylıları is
tedikleri rejime kavuf1Daktan, Tür
kiye ve Fransayı birbirile anlat
maktan menetmeğe ahdetmişlerdir. 
Kısaca söylemek lazım gelirse, Pa. 
risle Berutun bu meselyi ayrı düşün
dükleri, bizim murahhaslarımızın 
kon~tuğu fransız dıt bakanlığı me
murları ile Sancakta hizmet eden 
fransız koloni memurları arasmda 
telakki ve hareket gayrılığı olduğu 
tarzındaki tereddüd ve telkinlere 
Türkiye'de inanacak hiç kimse kal. 
mamııtır. Böyle bir şey, kafi derece 
münakaıa edilmiyen, fransız hükü • 
metini doğrudan doğruya meşgul et
miyen, iki devlet arasmdaki müna
sebetleri tayin edecek ehemİyette ol. 
mıyan ikinci derece itler için bahis 
mvzuu olabilir. Hatay böyle de
iild~: lskenduu~daveya Sıniye- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

de, doğrudan doğruya veya vasıta 40 d 1 
ile Franaaya bağlı olan her memur, va g on o usu 
:~eıü:~~=:~::.~in ı:::::::l~:: 
sadece, aiyar.i hava ve hadiseler hak. • d e 
kmda Paris'i aldatmakta ve oradan Japon cese 1 
istedikleri emir ve direktifleri ge-
tirtmekte olabilirler. lıte o kadar! 

Söz safhasmdan fiil aafhaama ş h yaklaııyoruz. Edebiyat yapmaktan a n g a t • • ı d • uaandık. Hatay anlqmazlıiı aulh ya g e 1 r 1 1 
müdafaasının hususi bir ebemi yet al
dığı tiu zamanlarda, derhal ve ka.ti 
olarak nihayet bulması gereken bir 
davadır. Ve bu dava, ancak, bize ve· 
rilmiı olan sözün tutulması, yani 
taahhüd, hak ve adalet prensipleri. 
nin adi politikacılığa galebe çalmuı 
ile hallohanabilir. 

Cinliler büyük bir taarruza geıtiler 
[Çin taarruzuna Jair gelen haberler 8. inci •aylamızdaJır]ı 

niı fabrikalarında 
yapılan Atak ma
yın gemimizin de
nize indirilme tö
reni bugün büyük 
bir sevinç tezabU
rü ve heyecanı İ· 
çinde yapıldı. 

- -· --
Törende İzmit 

valisi B. Hamid 
Oskay ve refikala· 
rı, general Mürsil 
Baki, amiral HulU- Yeni mayin gemimizin bir ıeması 
si, _deniz fabrikaları müdürü albay 1 cük halkı hazır bulundular. 
~.aım Arnel, emniye~ müdürü, Göl- Tören başlamadan evel, misafirler 
cuk kaymakamı, denız. ~omutanl~.ğı şerefine deniz mahfelinde mükellef 
subayları ve sayısı bcf hını bulan Gol- (Sonu 8. inci sayfada) 

Atatürkle Irak 
krah arasında 

telgraflar 
Irak kıralı Majeste Gazi'nin doğum 

yıldönümü münasebetiyle aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Majeste birinci Gazi 
Irak Kıralı 

Bağdad 

Majestelerinin doğum günlerinin 
yıldönümü münasebetiyle samimi teb
riklerimi ve şahsi saadetleriyle dost ve 
kardeş Irak milletinin refah ve ikbali 
hakkında halisane temennilerimi arze
derim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans K. Atatürk 

Türkiye Cumhur Başkanı 

Ankara 
Yıldönümüm münasebetiyle Ekse

lanslarr taralrndan irsal buyurulan 
tebrik telgrafından dolayı pek ziyade 
mütehassis ıolarak ,samimi teşekkürle
rimi ve şahsi saadetleriyle asil türk 
milletinin ikbali hakkındaki en iyi te
mennilerimi arza müsaraat eylerim. 

GAZtl 

(a.a.) 

Topyekun harb 
Yazan: 

Necib Ali Küciika ... 

2 inci aayf amızda 

Fon Papen Ankara 
büyük eı,111ııne 
tayin edlllyor 

Bertin, 26 (A.A.) - Yakında Al
manyanm hariçteki mümessilliklerln -
de bazı tadilat yapılması bekleniyordu. 

Londra büyük elçiliğine Varşova 

büyük elçisi Moltke, onun yerine de 
eski Moskova büyük elçisi Fon Derşu
lenburg, tayin edilecektir.Moskova bü 
yük elçiliği bir maslahatgüzara bırakı· 
lacaktır. Hariciye müsteşarı fon Ma· 
kenzen Roma büyük elçiliğine gidecek· 
tir. 

Almanyaya yaptığı fevkalade biz • 
metlerden dolayı geçenlerde Hitler ta· 

rafından nasyonal - sosyalist partisinin 
altın madalyasiyle taltif edilen eski Vi· : 
yana büyük elçisi fon Papen de Anka· 

ra büyük elçiliğine tayin olunacaktır. 

B. Tevfik R. Aras 
nisan ayı içinde 
Mısıra gidiyor 

Kahire, 26 (A.A.) - Salahiyetli m> 
kamlar Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Aras'ın ziyaretini tehir etmiyerek ni
san içinde Ankaradaki Mısır sefiri ile 
Kahireye geleceğini, ziyareti esnasın
da bazı muahedelerin akdini ,ezcümle 
ticaret muahedesini görüşeceğini sö~ 
lcmektcdirler. 

~. . 
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Bugünün meseleleri 

Topyelron harb 
Fransız parlamentosunun, "Topye- tında bulunacağından istih~al ~~eti 

kim harp kanunu., liyihasını önümüz- derhal azalır. Buna. mu~ıl ı~tıhl~~ 
deki hafta içinde müzakere edeceğini, artar .. Cihan harbı ıst~t~t~le~ıne go
birkaç gün evelki gazetelerde okuduk: re, elbıse ve ayak kabı ıst~l.akı nonnal 
Her memleketin mevzuaları arasındakı zamanlara nazaran beş mıslı artmıştır. 
ana kanunlardan birisini tctkil eden Maden aanayiinde ise, istihsal Al
bu kanunun hangi hükümleri ihtiva et- manyada yüzde 40 ve 1ngilterede yüz
tığini, demokratik prensip ve sistem- de 20 azalmıştır. Zirai istihsal ve is
lerle idare edilen fransız idare maki- tihlik muvazenesi, diğerleriyle kıyas 
nesinin bu kanunu nasıl tatbik edece- kabul etmiyecek derece bozulmuıtur. 
ğini müzakere neticesinde öğrenece- Cihan harbında ~ğer Amerika Avrupa
ğiz. O vakit bu meseleye ayrıca bir ya- ya fazla mikdarda zirai maddeler gön
ı:ı ile temas edeceğim. Fakat, mevzu, dermemiş olsaydı, harbın yarattığı fa
mahiyet itibariyle, her millet için en cialar bugünkü ile kıyas kabul etmiye
hayati meselelerden biridir. C~h~n cek derecede müthit olacaktı. İşte bu
harbının ortaya attığı en karakterıstık nun için harp ba9lar baılamaz, hükü
hakikatlerden biri de tudur: "Mubare- met ve halkın vaziyetin icap ettirdiği 
be, aıkeri bir mevzu olduğu kadar, iç- tekle intibak etmesi için muhtelif te
timal ve iktıaadi bir vakıadır.,, şekküllerin önceden, en esaıh hesap-

Artık, harp llyada destanında oku- lara göre hazırladığı kadrolar içinde 
duğumuz gibi, yalnız (Atil) ile (Hek- derhal fevkalide vaziyete uyması, bu 
tor) ün boğupaaiyle yahut on doku- yeni taazzuv içinde çahşmağa baflama
zuncu asrın sonlarına kadar olduğu ıı ve bu suretle fevkaltde vaziyeti fev
gibi sivil halkın seyirci vaziyette kala- kalide tedbirlerle kartılamaaı gerek
rak yalnu iki taraf ordularının ~rpı~- tir. İtte (topyekWı harp) kanununun 
muiyle halledilecek derecede baııt vatanda,a yilldediği vazifeler, &f&ğı 
bir it olmaktan çıkmıttır. Cihan har- yukarı bu çerçeve içindedir. 
bmda Almanyanın hududlardan ziya- Batka memleketlerdeki yeni cere
de içtimai ve iktıaadi yüzlerce sebep· yanları yakından takib etmekte olan 
lerin tesiriyle içinden yıkıldığını he- hükümetimizin bu hususta icab eden 
pimiz hatırlarız. C~han har:bının dev~ tedbirleri göz önünde tuttuğu muhak
ettiği ııralar?a Hınde~u~.g, harb~ ~ır kaktır. Bununla beraber bir harp zuha
ıinir meselesı olarak go~uttil .. Kımın runda, bütün milletin tayyare hücum
ainiri kuvve~li ise hari>ı o k~~~ ları karfıaında alacağı tedbirleri bil
diyordu. İhtıyar ~re~al.ın bu goruş- mesi gibi, it sahasındaki faaliye
lerinde fÜphe yok kı bır ısabet vardır. ti 0 zarurete uygun bir hale koy
Sinirin kuvvetli olabilmesi için, mad- masını da kendiliğinden bilmesini 
dt ve manevi bütün kuvvetlerin bir a- istemek bir memleket borcudur. Fran
benk i~inde ta.nzim edilmesi i~abeder. sa gibi en liberal memleketlerd~ bile, 
Manevı kuvvetın sarsılmasında ıç hayat devlet, yeni izdivaçlarda verilecek 
taki anarşinin çok büyük tesiri görülür. cihaz araımda bakır kap ve kacakların 
Umumi harpta scf erber edilen inaan- tercih edilmesini para yardımlariyle 
ların yekunu 70 milyon kadar tahmin tefvik etmitti. Bu.gün, bunun tabii bir 
edilir. Bu, Avrupadaki umumi nüfu- hal aldığı görülmektedir. 
aun yüzde 20 sidir. Eğer tali ve mu- 1naanlı&ın bant ve ıükun içinde in
kadderat devletleri yeni bir cihan bar- kitaf edebileceğine aaraılmaı: bir inan
bma aevkedecek olursa artık harbın la bağlı bulunan biz Kemalist rejim 
çehresi 1914 dekinden çok farklı ola- çocukları, bunu bir akide olarak tanı
caktır. rız. Ancak daima realiteye kıymet ver-

Muzaffer olmak, davayı kazanmak i- mek ve ondan ilham almak ta en temel-
çin ~~r ~llet bütün maddi ve manevi 1i prensiplerimizdendir. Dünyanın en 
kabı~ı~etıle ~~aşa atılacaktır.l.şte bu· nikbin insanlara bile itimat vemıiyen 
nun ıçın yenı bır harpta, askerlık yafı yeni gidiıi karşısında hepimizin uya
dı9ında bulunan ihtiyarlarla, kadınla- nık bulunması ve hükllmet bir taraftan 
rın, ~ukları.n, ~iftçiler.in: sanatkar)~- vazifesini yaparken, diğer taraftan da 
fın ve herkesın ıradelerıııın yalnız bır muhtelif kültür müe.eaelerimiz vası-
nok.taya ı:nutev~cih ol~k tanzim ~e tasiyle bu maksat etrafında .daima tel-
9ekıllendırilmesı zarurid~r. H~p mı~- kinler yapılmasının en muvafık oldu
letlerin hayatında fevkalide bır ?*dı- , tu kanaatindeyim. 
aedir. Harp ile beraber memleketın en • • " .. 
zinde ve muataı.il uzuvları ıilih ba Necı6 Alı Kaplıa 

General Dirik 
dün gitti 

Bir müddettenberi ıehrimizde bu • 
lunan Trakya umum milfettifi General 
Klzım Dirik dün akt1mki ekspresle ı ... 
tanbula hareket etmiıtir. Sayın General 
iıtaayonda, İç Bakanhk ileri gelenleri, 
mebualar ve phai dostlan taraf ındaıı 
11prlanmı1tır. 

General Dirik, Trakya kalkınması-

Su mahsulleri projesine 
yeni hükümler 

Ekonomi Bakanlığı, su mahsulleri 
kanun projeaine yeni hükümler ilave 
etmektedir. Bu hükümlere göre !stan
buldan baılamak üzere türlü ihraç •e
bıirlerlmizde balıkhaneler kurulacak 
ve balık tuzlama transit mahalleri ay
rılacaktır. Bu transit mahallerine tuz
lanacak balıkların kullanılacatı kap
lar ihraç edilmek üzere resimaiz gi
recektir. Tranılt yerlerinde tuzlana
cak balıkların tuzları yabancı memle
ketlere satılan tuzların aatıt fiatı ü
zerinden alınacaktır. 

ULUS 

Sinan günü 
Ankara Halkevi büyük türk mima

rı Koca Sinan'ın 9 niıan 1938 cumar
tesi gUnllne rastlayan 350 inci alüm 
yıldönilmü törenini birkaç aydanberi 
hazırlamaktadır. Halkevi bu törenin 
mimarın bilyüklüğiyle ölçülü olması
na J>ilhassa itina ediyor. O gün saat 
15 11e törene Sinanın hayatına aid kı
sa bir musahabe ile bqlanacak, Bunu 
Sinanı yetf ~tiren muhit hakkında bir 
konferans takib edecektir. Bundan 
sonra büyük mimarın Trakyayı süs
leyen fa}ıeserlerini kendi tabii çerçe
veleri içinde gösteren bir ıinema göa
terilecektir. 

Halkevi bu münasebetle 80 parça
ya yakın eserden mürekeb bir Sinan 
sergisini de hazırlamaktadır. Bu ser
gide Sinanın belli batlı eserlerinin 
büyük ağrandismanları, röleveleri 
dopyapozitifleri te§hir edilecektir. 
Aynı gün törenden sonra serginin de 
resmi kUpdı yapılacak ve ıer.gi bir 
hafta devam edecektir. 

Ankara Halkevi o gün törene ge
lecek olanlara Sinanın en güzel eser
lerinden ikisinin tabedilmit fotoira
filerini hatıra olarak verecektir. 

Bugünkü ko~ser 
Bugün saat 11 de Cumhur Bqkan

lığı Flarmonik orkestrasına bağlı n
lon orkestrası Halkevinde bir konser 
verecektir. Orkestra B. Necib A\lkın
.n idaresindedir. Program şudur: 

1 - Orpheuı in der Unterwelt 
Ouverture - Offenbach 

2 - Satz uaa der Sinfonie Nr. 3 
Felix Mendelsaohn Bartholdy 

10 dakika dinlenme .. 
3 - Der Nuıknacker, 

Tıcbakowsky 

4 - Sinı, Sing, Sing Vögelein 
Paul Preil 

5 - Zweite ungariıche Rhapsodie 
Franz Liszt. 

İstanbul da 

Et aabıı bir . 
ıniıli yttkaeldi 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bugün 
İstanbul mezbahasında kesilen ve ke
Mlmlt ...... tMn ... tlrilen hamın -
ların cinsini ve mikdarmı bildiriyo -
rum: Karaman 1028, dağlıç 56, kıvır
cık 97, kuzu 2797, keçi 30, oğlak 4, ıı
ğır 75, dana 21, manda 8. 

Bu auretle bir günde ıehrimizde 
4116 bat hayvan aatılmıı olmaktadır. 
Geçen senenin aynı gününde 695 ika
raman, 104 il dağlıç, 12 si kıvırcık, 

1746 aı kuzu, 35 i ıı&rr, 5 i dana, 6 ıı 
manda ve 3 U malak olmak iizere 2606 
ba§ hayvan keailmiıti. 

Belediyenin kurduğu ıeıekkül 
ticari mahiyette olacak 

İstanbul, 26 (Telıefonla) - Şehrin 
kasaplık hayvan ihtiyacını temin et
mek üzere belediyenin kurduğu yeni 
teıekkUle aid talimatname ve proje 
tasdik için bakanlığa gönderildi. Be
lediyenin 'V'el'diği malGmata ıöre ku -
ru1an tirkete mllıt bankalardan hiç 

RUımlarlı ıibki~~ ... "" "I 
Sağlamlar - sakatlar 
Biz aailam bir milletiz, ıöriinür 

kuıurlanmız azdır. Bilhaua TÜcad
da iz bırakan salım halinde buta· 
Irklarla bugün eaaah bir aavq yapıl
dığından, barb ve kazalar harici, sa
kat vatand.qmıız pek kalmıyacak 
demektir. 

Türkiyede kaç vatandaım sağ· 
lam, kaçmm sakat olduğunu merak 
ettiniz mi? On binden fazla nüfualu 
yerlerde oturanların yekiinu, 2 mil
yon 734.732 dir. Bunlardan 1 milyon 
431.536 11 erkek, 1.303.196 11 ka
dmdır. Erkeklerden 1.404.741 i sağ
lam, 26.795 i aakattır. Kadmlarda 
iıe sağlam miktan 1.285.724; ıakat 
17472 dir. 

N üfuau 10.000 den az olan yerler
de, bilbaaaa köylerde, ıakat niebeti, 
tehirlerden fazladır: on binden az 
nüf uılu yerlerde 6.449.524 erkek, 
8.806.354 k-admdır. Erkeklerde aa -
kat 160.022; kadınlarda 111.388 
dir. Nüfusu on binden fazla olan 
yerlerde aağlam yüzde 98.4; ıakat 
yüzde 1.6 dır. Nüfuıu on b::ıd~n az 
olan yerlerde iı., aağiam oıan 98; 
sakatlar yüzde 2 dir. 

Bir de bütün Türkiye nüfuauna 
bakınız: 16.157.450 vatandaıtan 
315.677 si aakattB". Bu mikdarm 
186.817 si erkek, 128.860 ı kadın
dır. 100 erkekten 2.4 ünde; 100 kadın· 
elan 1.6 sında görünür sakatlıklar var· 
dır. 

Kadmlardaki aakat niıbetinin, 
erkeklerden mühim mikdarda az ol
duğunu görüyor musunuz? Şüphesiz 
ki bunun belli batlı acbebi barb ve 
aak•lik vaaiyetleridir. Fakat ka· 
dınlarm erkeklerden daha çok Y•ta
ma.larmı ne ile tef &ir edebiliriz? Er
k:k vücuduna göre daha nazik ve 
narin oldujunda hiç ıüphe etmediği. 
miz k.adm vücudu, her zaman. erke -
ie cöre daha iyi ve müabot vaziyet -
te oluyor. 

Acaba tabiat da kadm vücudu
nun mukavemetaizliiini bildiiinden 
onlara kartı daha centilmence mi 
davranıyor derainiz ? 

Devlet k1rtasiye eşyası 
dııarıda kullantlmıyacak 

Finans Bakanlığı, Türkiye cum• 
huriyetl llWdbaetl lıbunlnl tafıyan 

her tilrlü kırtasiyenin hari~to l>uJuz 
nan §3llıılar tarafından kullanılması
nı önleyecek tedbirler almıttır. Bu 
tedbirler Bapkanlık tarafından bü
tün devlet dairelerine tamim olun
muftur. Bu tamime göre ellerinde 
devlet kırtasiyesi yakalananlar hak
kında derhal kanuni takib yapılacak
tır. 

biri dahil değildir. Belediye tetckkü
lü kurarken, lstanbul kasapları türk 
anonim tirketi ile, 9irketin dııında 
kalan ve toptancılığı öteden beri ken
dilerine meılek edinen diğer toptan
cılarla iş birliği yapmayı dilJünmüt
tür. Şirket kurulduktan sonra kaaap
lık hayvanların yalnız bu tirket tar~ • 
fından getirtileceği de doğru değıl
dir. Ticaret ıerbe1tliii tamamen bakl 
kalmaktadır. 
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Prof. Pi tarın beşinci konferansı 

Preistorik sanat eserleri 
Sayın bilgin dün balkevinde, bu 

buauataki ketifleri anlatb 
Profesör Pitar dün saat 16 da halk

~inde betinci konferansını vermiı
tir. Seçkin bir dinleyici kütlesi tara
fından takib edilmekte olan bu ıeri 
konferanslardan dünkünde profesör 
Pitar tunları aöylemittir : 

yiz. Bundan bafk& hayvanların istira
hat halinde resimleri yapılmamış ol· 
maaı da ayrı bir hi.diaedir. Bu resim 
lerde Ren geyikleri otlarlar, koşarla. 
veya ölürler, hiç hareketsiz deği!dir • 
ler. Atlar dört nala giderler. 

Harikulade bir sanaı 
Preistorik sanatın ilk defa olarak 

keşfi tarihinin yüzüncü senesini pek 
·d k ,_ab. 1 __ ,_ "Altamira,, mağarasındaki bizon-yakında teaı etme a ıl o aııoaatır. 

Bu kıetif Cenevre civarındaki Fran lar sıçrar vaziyette reamedilmiıler
sa topraklarında Veyrier'de vaki ol- dir. Süsledikleri efya Uzerinde grup 

halinde resimler ve sahneler nadiren 
mu~ur: t rik sanat eıerlerl bakımın- görillmektedir. Maamafih bazı atlar 
dan ~y~ın en zengin memleketi o- ve Ren ıe~ikleri grupları gibi, hep 
1 F d O··nceleri ne bu ilk ke.. hareket halınde olmak üzere, fevka-
an ranaa a, , .,, ll d 1 . ·1 • . 1 d 

fin ne de bunu takib eden diter ke- de sa e efdtırı b~ıt rek aım .~~'l e v~kıı. 
"fl · f k arılmadı dır. Bunlar an ırço mı.u er zı • ıı erın ar ına v • la · 

Orinyaaiyen'lerin heykeltr&flıfı ve retmck lbımdır. Bunu çok terım. 
gravürü keıfetmiı olduklarmı söyle- Fakat bu baha~ ayırabilditim ko~fe· 

· t"k Fakat b nların sanatları mq- ranı mUddetinın darlıfı dolayıııyle 
:'ı~~i~en'lerde u bulduklarımız kadar ı~zlerimi kııaltmak mecburiyetkıdo-
kemale varmamııtır. Y m. 

Dofruıu mataralar sanatı harlk~ 
ilk ife yarar keıi/ler ilde bir ıeydir. Hele bu aanatklrların 

İlk ite yarar kıeıifler 1871 - 1875 ta- ne kadar güç tartlar içinde çal1Jtık· 
rlhleri arasında olmuıtur. ları dUtilnillUnce, bunların yaptıkları 

BuıUn preiıtorik - mobilier - resimlerdeki ıekil ve vaziyetleri na
mobilye aanatmı en iyi gösteren ko- ııl hakikate bu kadar mutabılc olarak 
lekıiyonlara malik olmak 14=refini iki yapabildikleri ıuall varit oluyor. 
müze paylap1uı bulunuyor. Bunlar 
Paris civaruıclaki, Senjermen, müı:eai 
ile Britiı müzesidir. 

Senjermen müzeıi, öbürkünden 
kıyas kabul etmez derecede zengin
dir. 

l ki huaıui vaaıJ 
Preistorik sanatta mağaralar sana

tı, mobilier sanatı olmak üzere iki hu
susi vasıf farkolunur. 

Bilhassa kendilerinden bahsetme
miz icabeden - Magdalaniyen - ler 
perdah ve cila taşları, kargılar, ok 
fırlatıcıları ve hançerler... gibi kul
landıkları bütün ıeyleri süslerlerdi. 

Oyma ve kabartma bir takım zinet 
eıyuı icad ettiler ve bunları pantan
tif olarak kullandılar. Aynı zamanda 
taıtan, tahtadan, Ren geyiği boynuz· 
!arından ve fil ditiııden de bir takım 
oymalar ve kabartma itleri yaptılar. 

Fakat bunlar ne birer iletti. Ne de 
müaeyyenattı. 

l ki türlü eaer 
Mağaralardaki magdaleniyen r-e

sim ve gravürlerinin en kuytu yerler
de ve ekseriya bu mağaraların methal 
terinden 500-800 metre ~erlerde ya
pılmlf olduğunu unutmıyalım. 

Sanatkarların küçük kandillerle 
etraflarmı aydınlattıkları tahmin o
lunabilir. Fakat tatılacak 9ey, onların 
bu kadar az ııık veren vasıtalarla yap
tıkları resimlerde hayvanların tabii 
nisbetlerini muhafua etmeye muvaf
fak olmalarıdır. 

Mağaralar içindeki sanat eserleri 
iki türlüdür. Bunların bir kısmı çizi· 
lerek yapılmIJ eserlerdir, diğerleri 
de boyanarak yapılmıt olanlarıdır. 

Bazan ıravürlerin üzerine boya ail· 
rülerek bunları daha parlak bir hale 
getirmitlerdir. 

iki ıürlü boya 
"ft .... - ~.- .. ... .e _. __ .,. ___ ..... ___ ._ 

Ehemıyeıu pıyescer tarını gezip dol._.tım. Doğrusu insaıı 
Meydana çıkarılan bu son piyaler bunlara hayran olmaktan kendisini a

preiatorik aanatm izahı noktasından lamtyor. Hele bu mağaraların içinde 
çok ehemiyeti haizdirler. Temsil cdi- bulunan sanat eaerlerinin çok eski o
len reıimler hemen tamwnile hayvan- luıları, onları vücuda getirmek huıu· 
lardır. Pek az olarak nebat reami yap- ıunda çekilen güçlükler ve bu kaya-
mıılardır. larda yazı ilham ettikleri esasları dil· 

Hele insan reami enderd.ir.. ıünUlUnce insanın takdir ve hayran• 
1naan resimlerinin bu ckaıklıii, lıiı bir kat daha artmaktadır. 

ideta hemen hemen yok cibi oıu,u be- Renkli resim yapmak için aanat
teri, sanatkar olmaya aevkeden esbabı klrlar ancak iki boya tedarik edcbil
anlamak, daha doğrusu anlamara ça- miflerdir. Biri "peroksit dö manp
lıpnak bakımından da ayrıca dikkate nez madeninden elde ettikleri ıiyah 
pyan bir vikıa arzcder.. . il bo,;, ikincisi de qı boya dedilimis 

Eğer bu unatı ~~ti ~~l~~~.1 e diğer bir nevi madenden ~ıkardıklan 
tedkik edecek oluı.-a, .,ÇAi eı '".ua t k boyadır 

d 'kL_... · rırnan ıey bu sa uruncu ren • 
nazarı ı ~ımıze ~..-- • . • Bunların kimyevi tahlilleri yapıl· 
natkirlarda ınutad olan realizmdır. 
Onlarm bu sanatları o kadar kuvvetli mı9tır. 
idi ki, yaptıkları hayyan resimlerini 
tayinde hiç tereddüde dUpmekte-

Sim.ali lapanya'da 
na aid meaeleler etrafında Baıbakaru -
mızla ve bakanlrla temaslar yapmış, bil
yük muvaffakiyetlcrle tatbik edilmek -
te olan pllnlarmm yeni cepheleri üze
rinde izahat vermiıtir. 

Generalin, bu memleket parçası üze
rinde baprmaya cittiğl bUyUk mesele
ler ve bugUne kadar olan verimli çalıı -
manın bir billnçosu mahiyetinde olan 
enteresan bir konutnıa11111 yannki sa -
yunuda okuyacaksmız. 
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müddeti de yatbiı için, Hl'beat ba. 

Şimalt bpanyada dilnyada etl ol
mıyan çok güzel bir aanat eseri var
dır. Bu freskin 14 metre uzunluiu 
vardır " bu.nun Uzerinde birçok cins 
hayvan reımi muhtelif vaziyetlerde 
göaterllmittir. Bilhassa bunların için 
de, blsonlar barikulidedir. 

Kamutay çatnlan 
X Dahiliye encümeni 28.IIl.1938 pa

zartesi günU saat 10 da toplanacaktır. 
X Maliye encümeni yarın umumt 

heyet lçtimaından 90nra toplanacak
tır. 

X Arzuhal encümeni yarın ıaat 10 
da toplanacaktır. 

Bahar ba~ladı 
DUn tehrimizde hava bulutlu ve ha

fif rUzgirh geçmiştir. GUnUn en dU
tük ısısı ııfır, en yüksek ısısı da 17 de
recedir. Yurdun Trakya, Kocaeli, Ka
radeniz kıyıları bölgelerinde hava çok 
bulutlu, diğer bölgelerinde hafif bu
lutlu ıeçmittir. 24 aut içinde yağııla
rın karemetreye bıraktığı au mikdarı 
Dörtyolda 14, Adanada 2, İslahiyede 1 
kilogramdır. 

Erzurumda karın kalınlığı 9 santi
metreye inı:niıtir. Yurdda en düfiik ıaı-

la f m altında olmak üzere Buna 
r ar ır . h" y . hl 
Af da 1 Eakııe ır ve enıte r-ve yon • 

de 3 Van ve Kiltahyada 5, Erzurumda 
10, Kant& 15 derecedir. En yükae~ ısı
lar da Diyarbakırda 16, Batıkeaırde, 
Antalyada ıs. Bodrum ve Adanada 20 
derecedir. 

Bir ordu ve bir demet gül 1 
Baharı, kışın soğuk ve kasvetli 

gilnlerinden sonra geldiği, b~ze ~r· 
lak gQne1i ve renkli ç~çe~J~r~l! bır· 
az huzur ve saadet getırdıgı ıçın se: 
veriz. Kıım fazla olmadığı, icar. yag
madığı senelerde otların ve çıçek
lerin de fazla büyümediğini hatırla· 
yacak olursanız, ana tabiatın da ba
harla kııı &temek istediğine bDk
medersiniz. 

Nasıl baharı kıJtan sonra özli· 
yorsak, renkten, kokudan ve giJzel 
ıekillerden doğan baf if ıiiri de sı· 
krntı ve ıstırab çektikten sonra ara
rız. 

Avrupa, korkunç hareketler için
de ve tehlikeli ararlar arifesinde
dir. Kulağınızı ve giJzünüzQ aynı 
günde Çine, ispanyaya, Viyanaya, 
Prag'a, Litvanyaya, Lebistana, Dan
zigle, Memel'e çevirmek mecburiye
tinde bulunuyorsunuz. 

Siyaset cilvelerinin uyandırdı· 
ğı bu kadar teli§ ve heyecan içinde 
biraz ıiir ihtiyacı duyarnnız bir 
Avrupa gazetesinin yazdığı şu sa-
tırları okuyunuz : . . . 

Viyanada Nazi şefle~ınde~ bırı· 
si, biJyilk kabristanda kımsenın bi~· 
mediği ve anlıyamadığı meçhul bır 
mezara bir tl•met rll bırakarak Al· 
manyaya dlSnmllftür. 

Şu balde Nesiler Anstu~yaya 
koskoca bir ordu ile birlikte bır de
met giJJ de bıralcmıı oldular. - T. I. 

Bir çisginin cezaaı / 
SilYiya Reynold isminde Wr Ü· 

tril, ludif Wr .ta altD k•·- ... 

. 
ıae •.•• 

Olümün çareai, öliime care ! 
btanbuı cazete&erınat:n o&ri. 

sinde ,öyle bir makale batlıiı rör
düm ı "Çocuk ölümlerinin aebeb •• 
çareleri.,, 

Bu iki terkibi parçalarsak fÔJ· 
le olur: "Çoc1* ölümlerinin ,.be. 
bi''' "çocuk ölümlerinin çaresi". 

''Ölümün sebebi,, dotrudur; 
fakat "ölümün çareai,, denmez, 
''ölüme çan,, denir. 

içtimai•• 11hi bir meael.mizi •· 
le alan bu makaleyi yazan. bir he
kimdir. 

- Siz onun ne dediiine balan; 
diline bakma'JID 1 diyemezsiniz. 
Çüalril hekimler bile Wr hut&TJ 
muayene edfll'ken en önce diline 
bakarlar. 

Para qleri H ldcreı I 

y ahaclilmi pek tazla lftlllediti 
halele, her Dedeme, l...U oiulla
nnm, tarihine mwak ....dll'IDlf bir 
cloetmn, IOll taadiaeler dola,...ıle 
clecH ki ı 

- Y ahudilwin 'biitiln ha7atma 
bakınız, onlan ya hicret eder, ya. 
had para •• maliye itlerile utra· 
fll' rörününüz. Bu iki hal, iki l1ra
il peygamberinden kalma iki yadi
gardır : 

Hicret, peygamber Muaa'nm on. 
lan Mıaırdan abp çıkannuile 

batlanuftı; hlla devam ediyor. 
Maliye itl.-ile utratmak da pey· 
gamber Yuauftan kalma bir yadi
gardır. Malmn ya, Yuauf, Mısırda 
Firavunun bir riiyaamı tabir ettik
ten 10Dra orada maliye nazın oL 
muttu .••• 

Cüce Simon aerbeaı / 

Beyotluada bir cece ceeantin· 
den deiil de, korku.undan cebin
deki tabancayı çıkarıp kartıunda
ki hayalete sıkan cüce Simon'un 
muhakemesi bitti. 

lltanlnal• • ima boylu adamı 
boyu ile miitenuib bir ceza yemif, 
23 IÜD laapae 11111lııldim obaat, bu 

ralulmqtır. 

Serıbeatlik iyi ama, fU söz, bun
dan aonra, ciice Simon'ma imla· 
fmda küpe olmabclr ı 

- Bir daha boyundan hiyik it
lere karqma 1 

Mardik ı 

Eter rahmetli Ahme~ • .a ......... ..uu
dııuzsa ve Kadköyünil Wliyoıraana 
mutlaka Mardik'ia pzinoeuna da 
afrum111mzdır. Mardik, Aım.t Ra
sime ifık bir adamda. Onun ölümün
den aonra da pzinosuada Raaimin bir 
nükteainden bahuıtmıden; onan ha· 
yabna dair bir habn ulatmaclan 
ıün ceçirdiiini ....... m. 

lıte Kacbköyüniin bu koaman ... 
kallı, rind, derpdil, ve hotaobbet ıa
zinocusu ela bayata ıöz 1UIDmUf .,. 
Ahmet Raaimle bqbyu bir devrin 
bir balamdan IOn yaprajı da kapan. 
DDfbr. 

Doıtam Ercümend Ekr.nin an
lattıima ıöre Mardilc, eon dalrikala
nncla ıu vuiyette bulanmaıtur: 

- Ahmet Ruimin maannclan INr 
teneb toprak getirip._..,... dö
lriiniz 1 

Mardik, timdi, 6-rincle Mlyfik 

doıtunun mnannclan ı•tirilmit bir 
teneke toprakla örtülü olarak ebe
diyet UJkuıunu a~. 

Olünce1e kadar ıiren Wr MYIİ• 
nin ölümden IOD1'a da devama ne 
süze! bir misal delil mi 7 

Aynı devrin ispanyol ve franaı: 
boyalı resimleri mukayese edilecek 
olursa bunlar arasında pek vazıh fan 
lar görülür. Burada bir iıpanyol r-e· 
ılm sanatı ile bir f ranıız tenim sana· 
tından bahsetmek miimkUndUr. 

Dordogne'da küçük bir vadi için
de bir kaya ıığınağı vardır ki, bunun 
içinde de ötekiler kadar harikulide 
bir eaer bulunmaktadır. Bu eıer kal
ker üzerine iri kabartma halinde it' 
lenmiı bir 11ra at - gravürü· dilr. Bu· 
na kaplan atları diyorlar. • 

Maıdalenyen periyodu bitince bu 
aanatm da tamamlyle ortadan kalktı
ğı glSrillilyor. Bunu takib eden Peri
yotta bunlara ait hiç bir iz bulunma
maktadır. Ne olmu9tur? içtima! ve 
ıiyut h&diaeler mi? Zihniyetin de
iitmeal mi? Yoksa kendi hayat tar· 
arını, ruhi tellkldlerini icbar eden Y• 
ni bir halk mı ortaya çıkmıttır? 

Şlmdillk bu buauıta bir eser kaı 
9ıamdayıs. 

Düzeltme 
Evelki &ilnkU sayımızda on milyon 

lira sermayeli bir bufday ofiabıln ku· 
rulacatı hakkında bir haber nctret• 
mi9tik. Bu ofis aermayeıinin oıı mil· 
yon ve icabında on bef milyon Ura o
labileceii metinde tasrih eclilmi,ken 
bir yanhthk olaraık bapık "bir milyon,, 
teklinde çıkmıftu. Özür diler, tashih 
ederiz. 
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f ........ ~·;·ş· .... ı·c·;A·~ ......... I 
.................................................... 
Akdeniıde İngiltere Ye İtalya 

lnsiltere ile ltalya anumda Roma• 
da bqlıyan müzakereler tahmin edilcli
ii ıibi, ıelip Akdeniz meeslesme da
yanmııtır. Bir defa her iki tarafın da 
IMa ıörütmeleri müsbet bir neticeye 
vardırmak noktasmdalô arzulannın 
Nmimiliiinden ula ıüpbe edilemez. 
lqiltere bu arzusumın ıiddetini Edeni 
feda etmekle ıöstermiıtir. I talyaya ge • 
lince; Eden'in iıtifuından beri lnıilte
reye kart• san radyoaiyle yapılan pro
pqandaya nihayet verilctiti ıibi, 1 tal • 
7& Trabluı wı Biquideki ukerlerinin 
Wr kıımnu seri çektinniıtir. Halbuki 
serek bu ukerlerin ıeri çekilmesi, P
rek propqanda meselesi, lqiltere ile 
ıirifilen müzakerelerin iki ebemi:retli 
menıuunu teıkil edecekti. Anlatılıyor 
ki İtalya, iqiliz kamoyunun basaaai • 
~ni rencide edecek tartları ortadan 
kaldırarak, ıörüımeleri kolylaftınmk 
iıtiyor. lqiliz ıuetelerinin neıriyab· 
na bakılacak olursa, Muaolininin bu jes
ti her halde lqiltere kamaya üzerinde 
Wr akiı uyandmnaktan ıeri kalmMIUt· 
br. Filhakika habet barlmun beflanp
andanberi iki devlet araamclaki müna • 
aebetler o derece sersin bir safhaya 
sirmit bulunuyor ki, her 191den evvel, 
söriifmek için sakin hir atmosfer ya
ratmak )ipmch. Edea'in iıtifau l talya
Uld asabiyeti uıkinl-.tircliii gibi, pro
pqandaya nihayet verilmesi ve Trab
lustaki aıkerlerin ıeri çekilmeli ele ln
siltereyİ sakinleıtirmiıtir. Almanyanm 
A vuıturyayı ilhakı da bunlardan ayn 
olarak, her iki tarafı tatırtac:ak kuvvet· 
li bir tok olmuıtur. 

Müsaid atmosfer hazırlamak tarafı 
iyi. Hatta Habetiıtanm ilhakını tam • 
mak tanlı da yolunda. Fakat ıöriifme
ler Akdeniz ..... leaine gelince; bu aa
hada ileriye doira adim atmanın pek 
ziyade zor oldiıiu aalaplmaktadır • Ak· 
dem meaeleei, ,..ima Akdeniz ..ı.aıı
na da münhaıır kalmıyan çok dallı bu
Uldı hir meaelectir. Bu, Kwldenizin 
methalinden bqlıyor. Süveyı kanalını 
ıeçtikten lnailtereye aid Kıbnı ve bal
yaya aid Leroa aclalarma, lqiltereye 
aid Malta 1 talyaya aid Santellaria ada· 
luma atradıktan aonra Balw adalan • 
na Cebelüttarıka " battl Atlas okya
naaunda Porteldze aid adalara kadar 
uazmp pdiyor. Yani lnsiltere wı ltalya 
Priifmeleri büıımnclan Akdeniz me • 
..a.i, Babiilmenclep boiazmdan bqla-
71P Atlas okyanusunun orta11nda ni • 
• - .• ... .... 91.....,.. .... -· 
~ devletinin mmfaatlerini telif et-
mek kolaJ dejildir. 

Akdenizde emniyetiı İtalyanlar öte
deaberi hayati bir mesele telikki et
mitlerdir. Fakat İtalya Habeıistanda 
imparatorluk kurduktan sonra impara
torlujua yollan da Jtalya için bayab 
bi rmeaele halini almı9br. lnıiltere Ha
ı..p.tandaki ltalya imparatorlatunu 
tanıdıktan aonra, italyanlann iddiaları
na söre, bu yolların l talya için bayati 
eh.myetini ele taımmk mecburiyetin -....... 

Akdeniz lnsiltere için bir 
7ol İM, ( ltalyanc:a yol "Yİa" 
dır.) Jtalya için hayatbr (bayat 
da "Vita" dır) diyorlar. Hakikaten ber 
teJclea önce ehemiyetli olan bu pren -
aipin halli lizwndD': Akdeniz ltalya 
IÇID lllİ, yolua (qiltere İçin 
mi daha ehemiyetlidir? Görütme • 
ler baflarken ve hatta bqladıktan aoa
ra bir müddet, her iki taraf da Akdeni • 
:acle müaavattan bqka bir ıey iste
meclitini tekrar edip durnHqtu. Fakat 
Akdenia meaeleıi denilen küllü tetkil 
eden cüzülerin birer birer tetkikine p
lince; müaavat prenıipinin nazariyat • 
ta çok elveriıli fakat tatbikatta faydası 
obmyan prenıip olduiu anlatıldı. Bu 
puarbkta hw iki tanıfın da elinde bir 
tala. kifıdlar Yardır: lqiltere lnıY. 
wtli bir kifıd olarak Hicazı ortaya at
ycr .Filhakika Hicaz ile lnRiltere ara • 
Iİndaki cloatluk çok aımimiclir. Ve ıe
çenlerde lnciltere kralmm dayı11 Dük 
ol Athlon'un reımi ziyareti ile daha zi. 
yade kuvvetleımiıtir. Dükün bu ara
lık Hlcaza yaptıiı nümayitkir ziyaret 
her halde manaıız değildi. ltalyamn bu· 
na kartı Yemen üzerinde kunnaya ça -
lıttıiı n&fuz vardır. Akdenizin en ehe
miyetli ıeçicli olan Süveyt kanalına ıe
lince; hurada lnıilterenin çok ebemi • 
yetli menfaati olan Mıaır vardır. Şarki 
Akdenizde 1 talyanm Leroı adaıma kar
tı lnsiltere Kıbriaı ileri sürüyor. Bura-
7& kadar ln111tere daha kuvvetli- vazi • 
yettedir. Fakat ltal:ra yarım aclaaiyle 
Afrika sahilleri aruındaki dar ıeçidle
re selince; ltalyanın elindeki kaiıcllar 
kuYYedeniyor. ltalya yanın adau, Şiı
til:ra aclaıı müıtahkem Pantellaria ada-
11 ve Trablus sahilleri, Akdenizi timal
den cenuba kadar ikiye bölüyor. lnıil
tere iki ıeçicle sahib olsa dahi, orta yer
deki bu seci, ..,...üaeferin emniyet albn
da yapdmaaına manidir. Bu İtalyan ail
aile.i kartıımda Malta lnıilterenin e -
linde ayıf bir kijıddır. 

Cart. doiru ıeçince, lnsilterenin va 
llİyetİ kuYVetlqmelde laeraber, burada 
da ltalya lapanyaya müdahaleaile ıtrate 
jilr elaemiyeti hai:a mevkiler elde etmit
tir. Franko ile yaptığı anlatma ile lnıit-

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Yeni Rayhttag 
Viyanada toplanıyor 

Avusturyada bugüne 
tevkiflerin yekunu 

kadar yapdan 
1600 ü buldu 

Berlin, 26 (A.A.) - 10 nisan se
çimlerinden çıkacak Rayi§tag'ın ne 
zaman ve nerede toplanaca&nıa dair 
henüz kati bir karar verilmemittir. 
Maamafih ilk büyük Almanya parla
mentosunun sembolik olarak Viyana
da ve Hitlerin yıldönilmü olan 20 ni
ıanda toplanması muhtemeldir. 

Tevkifler 
Viyana, 26 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre antlus'un tatbikin
den beri 1600 ki'i tevkif edilmittir. 
Bunlardan 300 U serbest bırakılmı' -
tır. Geri kalanlardan birçoğu 10 nisan 
dan önce serbeıt bırakılacaktır. 

Amerikanın mülr,eciler hak
kında bir r,eıebbwü 
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Tunada bir 
alman filosu! 

Romanyada olduk~a 
büyük heyecan var! 
Bükreı. 26 (A.A.) - Alman hüktl • 

metinin Tuna üzerinde bir harb filotil
lbı teıkili hakkında verdiği karar Ro -
manya halkında heyecan uyandırmıttır. 
Son zamanlarda Almanya'ya taraftar -
hk eden gazeteler bile bu karan pro -
teıto etmektedirler. 

Universul diyor ki: Ne Macaristan 
ne, Çekoslovakya ne Yuğoslavya ne de 
Romanya Almanyaya taarruz fikirleri 

Hatay aeçİın 
komisyonunda 

Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti genel ıekreterliğinden teblif e -
dildiğine göre Hatay ıeçim komiayonu 
reisi ingiliz Reid iıtifa etmittir. 

Bu istifa, kendisinin hazırlamıt ol
duğu ıeçim nizamnamesinin değiıtiril 
mi.f olmasına atfedilmektedir. İkinci 
reis isviçreli sekreterin reisliği deruhte 
etmesi muhtemeldir. 

Seçim komisyonu Hatay'a 15 ni • 
sanda varacktır. Seçim mahkemeli de 
komisyonla aynı zamanda ife bqlıya -
cak ve seçim neticelerinin ilanından bir 
ay sonra vazifeeine nihayet verecektir. 

Pariıteki grev 

Patronlar 
gündelikleri 
arttırmıyorlar 

Vaıington, 26 (A.A.) - Amerika 
hükümeti aayısı 33 ü bulan muhtelif 
devletler nezdinde, Avusturyanrn il
hakından ıonra bu memleketten çıka
cak mültecileri barındırmağı ve bun
lara yardımda bulunmağı temin için 
bir teşebbüste bulunmu,tur. İhtiraz 
kayıdları dermeyan eden İtalyadan 
batka diğer bütün devletler bu teıeb
büsü müsaid surette karşılamı,lardn. 

beslemekle itham olunamaz. Binaena • Pariı, 26 (A.A.) - Dün öğleden 
leyh Tuna filotillilı tedafui bir mahi • sonra maden endüstrisi patronlarının 
yette olamaz. delegeleri ile Venaan - Oryol aruın-

8. Hiıler plebiaiı mücade
le11ini açıı 

Königsberg, 26 (A.A.) - Hitler, 
10 nisanda yapılacak olan biiyilk ple
bisit mücadelesini dün akf&m '' Avus
turya evi" nde söylediği bir nutukla 
açmıştır. 

Curentul de §Öyle yazıyor: Alman • da Pariı maden endüstrisinde başla
ya 1917 de Tuna vadisinin neye yara- yan grev hareketi hakkında yap:lan 
dığınr isbat etmittir. Bugün ise Alman- görüşmeden sonra maden endüstrileri 
yanın Romanya petrollanna ihtiyacı grupu ıu beyannameyi neıretmi§tir: 
her zamandan ziyadedir. "Müesseseler i'çilerin iıgali altm
• O O 7 7 7 O - - - ? O - - 7 7 7 O da bulunduğu müddetçe '-i degele-awu ıı.n 

Romanya 
kabinesinde 

ri ile hiç bir MU"etle müzakere etmeie 
, imkan yoktur. Muvakkaten olsa dahi 

gündeliklerin yeniden artırılmasına 

imkan yoktur ... 

Bugün vaziyet öğleye kadar değit
memiştir. İşgal edilen fabrikalarda 

Mumaileyh ezctımle demittir ki: 
"- Bazı phsi menfaatler dolayı

ıiyle Avuıturyaya bir iatiklll tahmil 
edilmekte idi. Aranılan ba•lıca gaye 
Almanyanın zayıf kalması idi. Hatta 
Almanyayı sefalete duçar etmek bile 
istediler. Alman kıtalarr Avuıturya
da vahlm kargaphklara engel olmak 
için bu memlekete girmftlerdfr. Za
ten bbden yardım iıtiyen kardq bir 
memleketten bu hizmeti eairgiyemez
dik. Avuıturyaya kartı cebir kullan -
dıl:1'.zı söylemek do&ru de~ildir. 

BükrıP.a, 26 (A.A.) _ Lihe- tam bir sükunet hüküm sürmektedir. 
-:ı Nizamı temin etmek için tedbir almak 

ra) partisi uzun müzakereler - lüzumu hi11edilmemittir. Grevciler 
den sonra kabineye dahil bulu- tarafından ikame edilen nöbetçiler • 
nan bq nazınn çekilmesini ka- tölyeleri itgal ve fabrikalara girenle
rarladnontııtbr• Bunun hiikü- ri kontrol etmekte~irler. 1936 1e~l 

Y-.... bulranında ilin edilen ırw esnasın-
mette na11ıl bir aids 
belli değildir • 

yapacalı da oldufu gibi çok mlkdarda lıhtilll 

-~ .. 119 ..... 
yerde görmediğim kadar büyük bir 
sempati da~ıı ile kartılandım. A
vuıturyayı fetheden hoyrat bir kuv
vet değil, fikir kuvvetidir. Birkaç 
gün içinde vücuda getirilen eser en 
büyük .zaferle kazanılan harbların ne
ticesinden daha büyüktür. 

Ylyonada 
Viyana, 26 (A.A.) - 10 nisan ple

bisiti için ıeçim mücadelesi dün dok· 
tor Burkel tarafından açılmıttır. 

S-urıyede ianll 
bir çarpışma 

Haleb, 26 (A.A.) - Trak mıntaka-
11nda Rakka civarında Enez kabile
ıinjn reiıi F.mir Mllfhem tarafından 
tllhıil edilmekte olan himaye re1mi 
yüzünden Valde kabilesi aruında 

kanlı bir ihtilaf çrkmıttır. Her iki ta
rafı aid yüzlerce muharib çarpıJIDllk· 
tadır. Her iki taraftan da birçok 610 ve 
yanlı vardır. Hükümet anyi•i iade i
çin derhal askeri kuvvetler ıeyketmft
tir. 

bayrakları çekflmemiıtir. 

, !ssı:al hareketine pek az grevci it ,, __ 
iıgal eden itçiler ile evlerinde oturup 
hidiselere intizar eden itçiler araıın
daki irtibatı ıüratle ve ekseriya mo
totıikletle temin etmektedirler. 

B. Korben Fransayı giHI 
Londra, 26 (A.A.) - Franu. ıefirl 

Korben, Hariciye nezaretinde Van 
Sittar ile uzun bir mUllkat yaptıktan 

ıonra dün aktam ıaat 22 de Par~se ha
reket etmi,tir. 

B. Göring yakında alınacak tedbir· 
terin Avusturya ekonomisine yepyeni 
bir çehre vereceğini bildiımittir. Ya
pılacak itler aruında büyük alman 
nehirlerinin ve bilhana Ren nehrinin 
Tunaya bağlanmaıı da yardu. 

B. Göring: "Bu huauıta o kadar ça
buk it göriilecektir ki, amerikan ça· 
bulduğu bunun yanında sümüklü bö
cek aürati gibi kalacaktır.,. demittir. 

B. Görlng' in nuıku 

Frankistler Akdenize 
65 kilometre mesafede 

Viyana, 26 (A.A.) - Maref&l Gö
ring bu akfam burada s()ylediği nutuk· 
ta Şuşnigin vaktiyle tertib ettiği ple· 
bisitin bir uhteklrlıktan batka bir fey 
olmadığını kaydetmit ve bu ıahtetdr
hk hadiaeıinin mahkemeyıe tevdi edi
leceğini •öylemi,ıir. 

Bujaraloz şehri de düştü 

terenin Cebelüttanktaki vaziyetini aar· 

Hükümetçilerin cephesi yirmi 
kilometre genişliğinde . yarıldı 

ııyor. Filhakika insillzler Cebeldttarı- Sarqoaa, 26 (A.A.) - Franlmocular 
ka aahibtirl~r. Fakat Franko da Cebe- ileri yürüyiitlerine ıikatle devam ede
lüttarılan karıısınclaki Afrika sahiline, rek Kutellon villyetine ıirmlflerdir. 
Söta'ya aahibtir. Sonra Baler adalan Hunka cenup prkmda Frankocular 
buaün ltalyanm itıali albndadır. Sariemenayı kuptmıflardır. 

fqilterenin buıün arhk İtalyan Ebre nehrini ıeçen kıtaat Lunjua· 
müttefiki olan ispanyaya kartı tuttuiu lozdan yirmi kilometre öteye gitmifler 
devlet de en eski müttefiki olan Porte- ve Lerida yolu üzerinde JCandapaıı 
kizdir. Portekizin, Cebelüttank açıkla- zaptetmlflerdir. Alkaııu mıntakum
nnda strateji balamandan son derece e- da .Frankocular Guad&larapa nehrini 
hemiyetli hird takrm adalra sahib oldu- birçok ,erlerinden geçmiılerdir. 
ğu bazan unutuluyor. Az.or IJ'UPU, Ma- Kuatellono viliyetine giren kıtaat 

ile AWenb sahillerinden ancak 65 Jr.i
dera ve Yeıil adalar, Atlas okyanuıu lometre mesafede bulunmaktadır. 
tarafından gelen Akdeniz yollanna ha-
kim vaziyettedirler. Geçenlerde bir in- Rami ıebUj 
ailiz donanması Portekizi ziyaret etmit Sa1amanka, 26 (A.A.) - Reemt teb-
ve eıki inailiz - Portekiz doftluiu te • iğ : Aragon cebbeeindeki ileri haıeke
yid ve takvi1e edilmiıtir. Görülüyor ki timiz devam etmittir: 
Akdeniz üzerindeki ıörütınelerde her Hueska'nın timal bölgesinde fran
iki tsrafmda elinde kuvvetli lriğıdlar kistler Flumen nehrini muhtelif yer
vardır. Bugün vaziyete ıöre, lnsiltere lerden geçmit ve birkaç köyü ve bil
ltalyaya Akdenizi kapayal>ileceti pbi, hassa Santa Ölalia Lamayor'u i!Jgal et-
1 talya da lngilterenin Akdeniz yolunu mitlerdir. Hueıka civarının temizlen
kesebilir. Görüımelerin bütün afırbiı. mesi ifi tamamlanmıt düpıan köyden 
her iki tarafa ela emniyet verecek bir çok uzata atılmı9tır. 

Bbre'niıı cenubunda, Alkoriza böl
psinde, düpwun bir kaç hücum te· 
febbU.il kmlmıftır. Hüldimetçiler 
kaçmı,ıar ve Guadalop ve Berkant• 
nehirlerini tekrar geçmete mecbur 
kalmıflardır. Düpnan 200 den fazla e
ıir vermittir. 

Bujarolag da diiftii 
Saragoa, 26 (A.A.) - Havu ajansı

nın muhabiri bildkiyor: Franko kıta
ları dün saat 17 de Bujaraloz'u zaptet
mitlerdir. Saat 17.30 da bir frankist 
kıtalı tehre girmittir. 

Hükümet cepbni 20 kilometre ge
niflilinde yarılmıttır. FranldM:ler ay
nı zamanda Torralba dö Aragon'u da 
işgal etmitlerdir. 

Bujalaroz'un zaptı oldukça kolay ol
mu,ıur. Şiddetli bir topçu ve tayyare 
bombardımanından sonra frankiatler 
önlerinde tanklar olduğu halde üç is
tikametten taarruza geçerek kısa bir 
muharebeyi mtüeakip •~hre ginnifler 
ve derhal irtibatı temin etmitlerdir. 

Taarruz devam ediyor form&I bulmak noktumda toplaıumı • Hueska'nin cenub bölgesinde Fran
br. Fakat lnıilterenin emniretten an - klıtler ilerlemit ve 453 esir almıılar -
ladıiı, ltaJ,.anrn bu yollan keaecek ..,_ dır. Baraelon, 26 (A.A.) - Reamt teb
ziyette bulunmmna11, ltalyanm na:aa • lki &{in önce Ebre'yi geçen kıtalar· liğ: DüflD&n taarruza devam etmit ve 
nnda da emniyet, lngilterenin bu yol - dan bir kısmı doğuya doğru iterliye- Hueaka bölgeıinde San Hulyan, De
lar üzerinde tehlike olmaktan çılanau - rek Apilar de Ebro ve Userayı itgal banzo, Barluenga ve Monflorite'ye ka
dır. BiriWriae zıd olan bu iki noktai suretiyle dliflD&n cebheıini yarmıt ve 1 dar llerlemi,tir. Buharaloz bölgesinde 
"azar telif edilebilir mi? bu ıuretle Hueaka'nın cenub b8l1esin- dUınıan suvariıinin tiddetli bir hilcu-

A. S. ESMER deki kıtalarla temuı temin etmitıtir. mu defedilmlstlr. 

Yunan kıralı S. M. Jorj 

Atina radyosunda 

Krai Jorj bir nutuk 
verdi 

Atina, 26 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: Kıral, Atina radyosunun 
açılması dolayııiyle yunan milletine 
apğıdald hitabeyi netretmittir: 

.. _ Atlna radyosunun açılması ba-
na. milli iıtiklil yıl dönümü tenlik
leri hakkındaki intibaı aziz tebeama 
bildirmek fırsatını verdi. Önümde ya 
pılan askeri geçit, memleketin silih
lı kuvvetlerinin tensikinin tam bir 
baprıya doğru gittiğini, generalden 
nefere kadar orduyu tetkil edenlerin 
ıarsılmaz bir diıiplin ve vazife aşkiy· 
le muttasif bulunduklarını ispat etti. 
Bu suretle, sillhlı kuvvetlerimizin 
icabında yurdun Umidlerine liyık ol
duklarını göstereceklerinden emin o
labiliriz. Diğer taraftan mekteb genç
liği de, yeni neslin sağlam esaslar ü
zerine yetittiği ve kendilerine bağla
dıfımız ümidlerin yerinde olduğunu 
gösterdi. Nihayet, halkm bütün Yu
naniıtanda bu tenlikler eınasında gös 
terdiği pvk ve heyecan kuvvei ma
neviyenin ne kadar yükseldiğini ia
bat etmektedir. Memnuniyet ve heye
canınıza tamamen iftirik eder ve 
mütterek gayretimize Allahın yardı
mını dileyerek hepinize en candan ıe
llmlanmı gönderirim.,, 

B. Cemberlôynin 
nutkunun akisleri 

devam ediyor 
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Türk tarihi 
CUMHURIYET'tee y UDUI Nadi 

batayh Faik Türkmenin neırettiji bi
yük Hatay tarihinden bahMClerek, Ata
türkün yüksek irtadlariyle aon zaman. 
)arda türk tarihi hakkındaki bilaileri • 
mizin ne kadar deiiıtiiini ve genİfle • 
difini anlabyor ve diyor ki: 

" Geliti pzel uydurulan eıki tari • 
be ıönı türkler küçiik Aayaya ancak 
bin bu kadar ~I önce ıelmiı olmalıdır
lar, ve f&l'ki Anadolu iizedinden. O.. 
manh tarihi Kayı kabileainin hic:ntiyie 
beflatıhr ki, nihayet reeli yüz .... ·• 
bir müddete racidir. O tarihlerde Orta 
Aıyadan o yollarla ön Aıyaya tiirlde • 
rin ıelclilderi yaubt deiiJdir. Fakat 
türlderin ön Aayaya, küçük Aıyaya, 
yani umumiyetle Akdeni:ain fark ıa,.. • 
larma kadar ıelitleri ne ilk defa nld 
ohıyordu, ne de yalnız tarki Anadolu 
yollariyle. Vaaati Aıyaclan eneli ön 
Asyaya sonra da ti Mıaıra kas nld 
türk ıöçlerinclen bir fikir edinmııık içia 
bu son memleketin hiç olmazsa Hiluoee 
1ar tarafından iıtiliama kadar çıkmak 
linmdır. OllDUllı devleti Mıun tok 
yeni bir hidiae · olarak diğer bir tiril 
hakimiyeti demek olan IMIDIUlder W.. 
:reainde bulmuıtur. Hakikati halde t6rk 
lüğün ön Aıyaya ıeliti ve orada ,....._ 
terek YPJ'lll tarihin bile bilmediii m 
eski zamanlara kadar uzanır Ye ilk 
türkler küçük Asyaya fU'ki Anadol .. 
dan değil. Avrupaclan ve Trakya in• 
rinden geldiler. 

Geldiler, buralarda medeniyetler 
kurdular ve bu keaafetlerin parçal "I 

Anadolu aahillerinden adalara athyr.
rak cenubi Avrupaya ıeçtil•. Dah:l 
dün denilecek kadar yalan bir :aamanclr. 
prki Anadolu üzerinden lraka ve Afa. 
doluya gelmiı Ye ta Suriyeye kadar ra
yılmıı olan türlder ancak buralarda 
çok eaki zamanlardan beri Jer1etmit o• 
tokton türldiijii takviye etmifı.clir. 
Türk - yunan ahali ıniiWelelİnde Ya
nanistana giden ve türkçeclen bqka dll 
bilmiyerek batta kiliselerinde ftalan
m bile türkçe okuyan orta Aaadoha 
rumlan hakikatte türk ortodolulardaa 
batka kimseler miydi? Seyyah lbni aa. 
tutanm Antalya aahillerinclua Karade • 
ni:a layılanna kadar mütemacliy• aıi
ufirleri ollırak - ...... birkaç .... ,... 
bk medeaiyetl.uü inta n tafail .ıttiil 
Ald • Ed türld.-iaia onlara daha tlia 
ıelmit ıöçelte imanlar o1nw .... ....,. 
yoktur. Hele küçük Asya, Janİ A..-. 
................ ittetirlctariWM 

Cenevre, 26 (A.A.) - Çemberlayn- höyle bir senginlilde" böyle Wr • • 
ın nutku, bilhuu nutkun milletler rinlilde girilir• 
cemiyetine aid olan kıamı burada el- Anadolunun tarihini okmmlı 1Pa 
vıeritll bir telıDllde kartılanmıftır. onun tatma topnima ainmit olan drlla 

İngiliz bqvekilinin, milletler cemi lüiü kitahlardan ziyade o tatlanla ft 

yetinin rolü hakkında franııs Ye ingi- o topraklarda pnneli, dalla dofrata 
Us hükilmetleri aramda bir görüt hayran hayran temqa etmelidir. Hatay 
blrliti mncud oldufuna dair beyana- bu ezeli ve ebedi t6rk camiumclan Wr 
tı, Cenevreye ıükOnet Termit •• .ay. parçadır." 
lendiğine göre, beynelmilel tctriki OTOMA TIK TEAHHODLER 
mesainin yakında yeniden batlamaaı 

huıuıunun daha büyük bir itimadla TAN'da Omer Riza Doinl in,uls 
derpif edilmesini mf1mkün kılmııtrr. bafvekilinin son nutkundan ............ 

1- ...:1: • 11 _ • nda L-. rek, İqilterenin, herhaqi bir twavb 
•-s ... .ı lfçıaerıanuı ·-..,ecan halinde derhal miidahalelini ic.Jt etti• 

Londra, 26 (A.A.) - İtÇi milll recek otomatik teahhüdlere ıiraıelctım 
konseyinin toplantıaından aonra dün ne kadar çeldncliiini kaydetlyor " cli
alrpm qağıclakl rcemi tebliğ nep yor ki: 
dilmiıtir: 

"ltÇi hareketi, batvekllin dün a
vam kamara11nda yaptığı beyanattan 
pek ziyade heyecana diltmUttür. Bat· 
vekil, bizzat kendiıi tarafından ta1Vir 
edilen tellt verici vaziyet içinde, Av· 
rupayı yatııtıracak ve yahud harbin 
önüne geçecek mahiyette yapıcı hiç 
bir politika bildirmemit ve bizi 1914 
de barba münou olan politikanın ayni 
bir politikaya döndürmüıtür. Ba1ve-
0kil fqist diktatörlüklerin taarruzunu 
durdurmak için derhal milletler ce· 
miyetinden ve kollektif emniyetten 
istifadeyi reddetmittir. İngiliz iıçi 
hareketi, Mrhal milletler cemiyeti a
aambleainin toplanmasını ve cemiyet 
azası ve bilhassa Franıa, İngiltere ve 
Sovyetler Birlili tarafından orta Av
rupa ve ispanya yatıpıaıı için alına· 
cak tedbirlerin tedkikini istemekte· 
dir ... 

Beyannamede, ispanya hükümeti
ne kartı olan ıilfilt utııı ambargosu
nun derhal kaldırılması istenmekte
dir. 

B. Çörçilin Paris 
seyahatinin gayesi 

Pariı, 26 (A.A.) - Jur gueteli, B. 
Vinıton ÇCJrçil'in Pariste politik vazi • 
yet hakkında aydınlanarak ingillz bil • 
kilmetinin franaız iç vaziyetinin iıtik • 
rarını arzu ettiğini ve bu iıtikrann in
giliz dıt politikaaı üzerinde müsait a
kisler husule retirmekten hlli kalımya
catmı franıız doatlanna anlatacapı 
bildiriyor. B. Çl>rçil, BB. Leon Blum, 
Daladiye ve Pol • Bonlrur ile gCSrUıe -
cektir. 

B. çarçll bu sabah f ranau hariciye 
nesami ıenel sekreteri Leje ile harici 
ye nezaretinde usun bir mWlkatta bu
lunmuftur. 

" lnsilterenin &u yazİyeti alacala 
eaaaen malUındu. O halde bqka çan • 
leri düıiinmek mümkündür. Meseli ... 
çenlerde Sovyetler Birliii hariciye lro • 
miaeri B. Litvinof bir teklifte bul...., 
muı, Milletler Cemiyeti içinde "Y• o 
ımcla sulhçu devletleri birlettirmek ft 

tecavüze kaı'.tı selıMyİ teklif etmitti. 

Fakat lqiltere bqvekili IMa teklifi 
de muvafık ıönnii1or. Çünkü bu teklif 
kabul olunduiu takdirde, deYletlw 
l'J'llplara aynlacak ve lnı IJ'UPlanma 
yeni harb cepheleri hazırlamaya miia • 
cer olacak. 

O bide lqilterenin Avrupadıa aul • 
hu korumak yolundaki yardıma nedea 
ibaret olacak? Miıter Çwıberleya 11111 
ıuale cevab veriyor n Çeka.lovakya ile 
Almanya arasmdaki ibtiliflan lmıt i
çinde bal için her yardımda bulumm • 
ya hazır bulunduğunu anlabyor. 

Bu arada bahiı mevzuu olmamaa 
icabeden bir ıe:r varsa, kuvvettir ft 

kuvvetin iıtimalictir. Çünkü Mister 
Çerr.berlayn'e söre en son kulJ.ndaak, 
en son müracaat edilecek naıta lnrnet
tir. Kuvvet, en batta kull•nı .. cak na. 
ta delildir. 

Miıter Çemberlayn'm bu son .cm.. 
ri bilhuaa dikkate değw. Çünkii laıY • 
vet en son kullanılan Yuıta olduju _. 
hakkakbr. Fakat onun h• ..,. ... n • 
ve1 hazırlanan, ,,. yanıtı her ..,..._ n-

.. ı biıaeclilen vuıta oldui uılphe sö • 
tfiriir mü? 

Netekim Mi.ter Çemberlayn UW.. 
lanma prosrarnmın tatbikini çabuldq
tınnak ve aeniıletmek isteclitini söyle. 
melde bu vaııtamn ebemiyetini teb.riia 
ettinnittir. Fakat bu Yautamn kulla • 
nılmau nerede hatlar, onu tayin etmek 
cidden mütkiildür. Belki bu yuıfa her 
vautaclan nvel bilkune k•Daaılnwlr,. 
tadır. 
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lflllf deYlellerl (ınakkaleye 
neden saldınn,ılardı 

Denizaıırı uzak karalara asker 
çıkarıp harbetmek, muharebenin en 
güç ve en az muvaffakiyet vadeden 
bir §eklidir. itilafçılar bunu çok gü
zel bildikleri halde ve diğer cephe
lerde bir hayli me§gulken Çanakka
leye donanma ve ordu yığmaları, 
Çanakkalenin büyük harb ve bütün 
insanlık tarihinde oynadığı rolü iyi
ce anlamalarmdandır. 

Büyük harb nedir? Avrupanrn 
garbını kaphyan bir sürü devlet 
manzume:ıiyle (İngiltere, Fransa, 1-
talya, Belçika, Yugoslavya) §arkı -
nı kaplıyan çarlık Rusyası arasına 

dü§en Almanya ve müttefiklerini 
(Avusturya, Bulgaristan, Türkiye) 

' ezip arzularını kabul ettirmek için 
yapılrnı§ hareketlerden ibarettir. 
Almanya ve müttefikleri Üzerine 
iki yandan yapılan bu tazyikin ç.ok 
kısa zamanda ve çok müessir olma
aı iç.in bu iki yan kuvvet arasında 
bir birle§rne hattı, adeta bir kıska • 
cm mafsal vazifesini görecek bir 
irtibat noktası gerekti. 

iki yan kuvvetin birlepnesi üç 
yol üzerinde olabilirdi: 

1 - Şimal bu zdenizi üzerinden 
2 - Baltık denizi üzerinden, 
3 - Boğazlar ve Karadeniz Üze

r.inden. 
Birinci yolu senenin on ayında 

tabiat kapalı tutuyor. Diğer iki üç 
aylık muvualada, buz denizi sahi -
linde büyük rus limanları ve muva· 
sala yollan olmamasından pek fay· 
dalı olamıyordu. 

ikinci yolun Üzerinde uzun Al
ınan sahili ve hayli kudretli Alman 
donanması vardı. Bu yol da açıla
mazdı. 

Kala kala boğazlar yolu kalryor
llu ve onun için de büyiik harbin 
Claha bidayetinden itibaren büyük 
Clenizlere hakim olan itilafçıların 
gözü bu yola dikilmi§ti. Sanayice 
geri olan Rusya ail&h idhalini bu 
yoldan bek}iyordu. Sonsuz ham 
madde kaynağına malik Ruayanm 
buğday ve petrolünü garb devletle
ri bu yoldan ümid ediyorlardı. Bu 
yüzdendir ki Çanakkalenin açılma • 
amr hükümetinden İstiyen Petreıı

burgdaki franıız ııefiri Paleolog 1914 
aeneai ikinciteşrininin 17 ve 18 inde 
Parise yazdığı t~zkerelerde "Rus 
orduları başkwnandanı Grandük 
Nikola Ruıı topçusunun kafi dere. 
cede cephaneye malik olamamasın
Cian taarruz harekatını idame etti
remiyeceğini bana söyledi. Bu sa
bah da rus piyadeııinin kafi tüfenk 
bulamadrğma muttali oldum'' di
yordu. Halbuki bu sıralarda Alman· 
lar Fran&anm §İmalini işgal etmİ§ 
~e Pariıı tehlikeye girmit bulunduğu 
jçin nısların Almanya tarkına yap· 
tıklarr taarruzun idamesi için Fransa 
her türlü malzeme yardımını yap· 
maya hazırdı. Fakat arada irtibat 
yolu yoktu ve türkler Çanakkaleyi 
kapamıştı. 

Gene bu sebebdendir ki Osmanlı 
devletinin Sevr muahedesini imza
ya göndermiş olduğu heyete karşı 
Fransız başvekili Milran duyduğu 

• 

ULUS 

Yazan: M. Şevki Yazman 

" y 4 
\) 

q.. 

!f.tv 

'• 

1915 senesinde merkezi devletleri (Almanya ve Avu.turya - Ma
caristan) ku§atan garb ve §ark cephelerinin gerisini bağlayan 

biricik deniz yolu boğazlardan geçiyordu 

e~k.i hü~r~.nı yenemiy~rek "~evl~ti- j bebden 3 ağustos 914 de Fransaya 
nızın buyuk harbdekı mesulıyetı o j ilanı harb ha.berini alan ve 4 ağua-
kadar büyüktür ki, bunu yalnız ıi- t d C · bili • • bombard 

k k 
. _ . • oı a ezaır ıa erını unan 

ze arşı sev ettıgırnız orduların fe-
dakarlıklariyle ölçemeyiz. Çok mü- eden Alman harb genıilerinin arka-
him bir deniz yolunu kapamakla ııiz sma takılan lngiliz filoıu onu Adri
Rusya ve Romanya ile garbdeki yahğa gidecek biliyorou ve kömür 
müttefiklerinin muvasalalarını kes- almak için Mesina limanına gelen 
tiniz ve harbi en az iki sene uzata- gemileri kendi hallerine bırakarak 
rak bizi milyarlarca zarara soktu-

A vusturyaya giden yol üzerinde, 

Otrant boğazında toplandı. Alman

lar evveli Adriyatık yolunu kapa

yan lngilizlerden kurtulamıyacak-

larını biliyorlardı, sonra da Adriya
tığa girip iş yapamıyacak halde atıl 

kalmaktansa, Marmaraya girip drı 
siyasetinde henüz tereddüdler ge-

çiren bir devleti kendi taraflarma 
çekmeği daha doğru buldular. Bil
haasa bu devlet lngiltereye aiparit 
ettiği ve diıinden tırnağmdan artı
rarak parcuım .l>demii iki zırhlıya 

harb tehlikesiyle beraber lngiliz· 
lerce ambargo konulduğunu gör-

Kayseri bez fabrikasında 

Bir yıl içinde 20.224.947 
metre bez imal edildi 

Bet yıllık endüstri programımızrn en ehemiyetli başarıların • 
dan birini teşkil eden Kayseri Bez Fabrikası, çalıımaya başladı
ğı l 1935 yılındanberi kuvvetli bir tekamül ve inkitaf ıeyri içinde 
faaliyet ve randımanını arttırmakta devam etmiştir. 

Vilôyetler 
büdceleri geliyor 

Vilayetler umumi meclislerince ka
bul olunan 1938 vilayet hususi idare 
büdce projeleri İç bakanlığa gelmek
tedir. 

Gelen büdce projelerinden Yozga
dın varidatı 550.508 lira, masrafı 333 
bin 483 lira, fevkalade büdcesi 217 .025 
liradır. Diyarbakırm varidatı 520.996 
lira, masrafı 366.782 lira, fevkalade 
büdcesi de 154.213 liradır. Afyonun 
varidatı 740.333 lira, • masrafı 489.063 
lira, fevkalade büdct:Si de 251.269 lira
dır. Kırklarelinin varidatı 396.019, mas 
rafı 320.813 lira, fevkalade büdcesi de 
75.206 liradır. Ankaranın varidatı 
2.547.560 lira, masrafı 1.701.925 lira, 
fevkalade büdcesi de 845.635 liradır. 
Manisanın varidatı 1.358.240 lira, mas
rafı 1.027.142 lira, fevkalade büdcesi de 
331.098 liradır. 

Türlü bakanlıklar delegelerinden 
mürekkep vilayet hususi idare büdce
leri tetkik komisyonu önümüzdeki 
günlerde büdce projelerinin tetkikine 
başlıyacaktır. 

Adliye tayinleri 

1 
32.500 iğle yalnız Türkiyenin de

ğil, yakın şarkın da en büyük pamuk
lu ünitesi olan Kayseri bez fabrikası 
1936 da 3.766.325 kilo pamuk satın al-
mışken ham pamuk mübayaasını ge -
çen sene 4.246.830 kiloya çıkarmıştır. 
Bu pamuklar fabrikaya geçen sene i
çinde vasati 45 kuruştan mal olmuş
tur. 

171:000 iğden ibaret olan Türkiye 
pamuklu endüstrisinin gece gündüz 
çalışmak suretiyle senelik pamuk sar
fiyatı ancak 17 milyon kiloya baliğ 

olduğu göz önünde tutulursJ, tek ba
şına Kayseri fabrikasının, milli fab
rikalar pamuk istihtakinin dörtte bi
rini teşkil ettiği farkedilir. 

1936 yılında yalnız '1.910.850 met
re sipariş almış olan Kayseri bez fab
rikası 1937 senesi iç:r.de devletten ve 
piyasadan 11)Üştereken 32 milyon met
re bez siparişi aim:ştır. Aradaki nis
bct farkı tebaciiz ettirilmeye hacet 
bırakmıyacak :.Cıd~.r be!iğdir. İiçile
rin teknik ka:.ıiliyetlerinin artınasile 
fabrikanın ranrlımanı da yükselmiş 
ve bu sayede iplik ımalatı 1936 da 
2.716.390 kilodan 1937 de % 18 arta
rak 3.215.997 !(iloya ve ht-z imalatı % 
10 artarak 18.353 57'l metreden 
20.224.947 metreye yükselmiştir. Bü
tün iğleriyle geceli gündüzlü faali
yette bulunan Kayseri fabrikasının 
umum imal~tı b..ı suretle bir sene i-

30 lira maaşlı Of Hakim muavinli- çinde 5.195.850 kilodan 6.078.000 kilo
ğine Hukuk mezunu Emin Günoy, 30 ya çıkmıştır. 
lira maaşlı Muş Hamik muavinliğine 1937 senesinde vasati olarak 2452 
Hukuk mezunlarından hapishaneler işçi 765.000 saatlik iş çıkarmışlardır. 
müdürlüğü tetkik memuru Galip Yü- Fabrika mamullerinin satışları da 
cel, 30 lira maaşlı Foça sorgu Hakim- aynı yükseliş seyrini takibederek 937 
liğine Hukuk mezunu Hüsnü Saydut, de bir sene öncesine nazaran % ,35 
30 lira maaşlı Gülnar Hakim muavin- artmıştır. 

liğine ?duş eski hakim muavini Hayri Fabrika imalatının standard tiple
Ateş, 30 lira maaşlı Samsun aza mua- re inhisar ettirilmesi ve bu tiplerin 
vinliğine Hukuk mezunu İbrahim ö

alıcılar tarafından tecrübe ile kalite 
zengicioğlu, 3Q lira maaşlı Divriki sor 
gu hakimliğine hakim namzedi Kazım ve kıymetlerinin benzeri mallardan 
Bayer, 30 lira maaatlı Antalya Mkim yüksek olduğunun anla,ılmı' olınası 
muavinliğine Hakim namzedi Mustafa Kayseri mamullerine karşı rağbeti 
Dinekli, 30 lira tnaaJh Cebelibereket c:ok ıorttınnıstır. 'F~hrika ,,.,~ıı:ı ........ 
Aza muavinliğine Hukuk mezunların- fiatları ecnebi benzerlerinin ithal fi
dan İstatistik umum müdürlüğil tet- atlarına .göre hesabedilmiş olduğun
kik memuru Şekip Undurcu, 30 lira dan bu sene fazla mikdarda yapılan 

nuz" demiıti. V a.kıa bu belki Fran
zıs bakımından böyledir. Fakat bir 
de türk bakımından görünen bir te· 
kil vardır ki o da; bu kahramanca 
müdafaanın mahsur kalan koca çar· 
lık rusyasını içerden göçerttiği ve 
bu suretle de Istanbulu ve boğazları 
çarlık istilasından kurtararak türk
Jüğü ihya ettiğidir. Eğer Çanakka
le müdafaası bu kadar kahramanca 
yapdmamı§ ve bu deniz yolu o va· 
kit itilafçılara açılmı§ olsaydı nıı 
ihtilali ya hiç patlak vermez, verae 
bile ilk anda Franaa ve lngilterenin 
yardımiyle bu ihtilal boğulabilir ve 
müttefikleriyle beraber muzaffer o
laca.k çar orduları kendilerine daha 
bidayetten itibaren vadedilen bo
ğazları ve lstanbulu İşgal ebniş bu
lunurlardı. İ§te Çanakkalenin cihan 
tarihi bakımından ehemiyeti ve son
radan itilafçıların İ§galine rağmen 
bu tarihte oynadığı büyük rol bu
dur. Bunda bugün herkes müttefik
tir. 

mekle de incitilmiı ohıraa. Böyle maaşlı Giresun sorgu hakimliğine Hu- idhalat Kayseri fabrikasının mamul
düıünen Alman hükiimeti ve &mi- kuk mezunu Muammer KöprülU, 30 leri üzerinde makQs bir tesir yapama

lira maaşlı Pınarbaşı hakim muavin- mıştır. 1937 senesinde G.1.R. rejimi-
rallığı kendi harb gemilerine Ça- · b"k" h' • 

liğine hakim namzedi Memduh Bül- nın tat ı ıne ve ımayeyı arttırıcı 

nakkale yolunu tutmalarını emr· blil, 30 lira maaşlı Artvin hakim mua- mahiyette bir değişiklik olmamasına 
etti ve muazzam İngiliz filosu Ot- vinliğine Hukuk mezunlarından Ad- rağmen satışların bu kadar ehemiyet. 
rant boğazında beklerken Alman tiye Zat işleri mümeyyizi Pertev A- 1i nisbette artmış olması, fabrika ma-

l d · rat, 30 lira maaşlı Ordu hakim mua- mulatının müstehlikler arasında ne gemileri rota arını eğittirdiler, fı-
vinlig~ ine Hukuk mezunlarından kadar büyük bir itibar ve itimada 

mal yerine tarka döndüler ve Ada-
itilafçıların Çanakkale macera. Suphi Umut, 30 lira maaşlı Birecik mazhar olduğuna en açık delildir. 

b h b lar denizini tuttular. 7 • .. f d sının a§langıcını iki Alman ar hakim muavinliğine Hukuk mezunu 193 senesı son uç ayı zar ın a 
gemisinin boğaza girdiği 10 Ağus- (Sonu var) Ulvi Balaban tayin olunmuşlardır. stok muvazeneııinin bozulması yü-
tos olarak kabul etmek en doğru zünden kaput bezlerindeki anormal 
bir hesabdır. Hatta türkiyenin er- yükselişe Kayseri fabrikası iştirak 
kence Alman müttefikleri safmda _:!lllll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ etmemiştir. Bilakis müşteriler tize-
yer almasını bile buna yüklemek : No: 40 :E rinde tesir yaparak ve kaput bezi tev-
yanlı§ olmaz. : :E ziatını kontrol altına alarak buhra-

Almanya 1914 den evvel Ak- : : nın izalesine ve fiatların indirilmesi-
denizde siyasi emellerle iki harb : E ne gayret etmiştir. Bu suretle piya-
gemisi tutuyordu: Muharebe kruva- : : sadaki tüccar satış fiatlarr 26 kuruş. 
zörü Göben, hi\fif kruvazör Breı- : : tan 21 kuruşa kadar indirilmiş ve ye-
lav. Bunların bir harb halinde Al · E _ ni fiatlar gazeteyle neşir ve ilan olun-
manyanın en yakın müttefiki olan E : muştur. Ekonomi Bakanlığı yaptığı 
Avusturya limanlarma iltica etme- : tetkikler neticesinde bez Hatlarına 
teri çok tabii görülüyordu. Bu ııe- : § ı Kayseri fabrikasının tesbit ettiği had 
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27 - 3 - 1938 

Ankara : 

Öğle neşriyatı: 12.30 Muhtelif pl'k 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
b~ler. 

Akşam neşriyatı: 18.30 Karışık plfik 
- 18.45 Çocuklara masal - 19.15 Tıirk mu· 
ıikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve 
arkadaşları) - 20 Saat ayan ve arapça ncş· 
riyat - 20.15 Türk musikisi ve halk şarkı· 
ları (Salihattin ve arkada:ıları) - 21 Ede· 
bi konuşma: Behçet Kemal Çaglar - 21.15 
Stüdyo salon orkestrası: 1- Schebek: Can· 
zona del Violino. 2- Vittoiio Giuliani: A 
Tc Sola Serenata. 3- Amadei: İvano. 4- Mi· 
chelli: Sercnata Spagnola. 5- Aramandola: 
Moonlight in Vcnice. 6- Bcriot: Sccne de 
Ballct - 22 Ajans haberleri - 22.15 Yann· 
ki proıram. 

f..:t:mhul : 

Uğle neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plfıkla 
türk musikiıi - 13.30 Muhtelif plak neııri· 
yatı - 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla da~ 
musıkisi - 19.15 Konferans: Prof. Salih 
Murat (Radyo denleri) - 20 Muzeyyen ve 
arkadaşları tarafından türk musikısı ve halk 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ö· 
mer Rıza tarafından araps;a söylev - 21 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından türk 
musikısi ve halk liarkıları (Saat ayarı) -
21.45 ORKESTRA: 1- Meyerber: }{ober lö 
diabl fantezi. 2- Waldtenfel: Estıidiantina 
vals. 3- Gannc: Le saltenbank. 4- Bizet: An· 
trakt dö Karmen. 5- Siede: Papiyyon dor. 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla so
lolar, opera ve operet parçaları - 22.50 
Son haberler ve ertesi günün programı -
23 Son. 

A\'rupa: 

VJ. .w•u• ., C: OPERETLER: 15 Floran
sa - 18 Liypzig - 19.45 Münib - 20 Fran
kfurt - 20.45 Lıl - 21 Milano, Ştutgart -
24 Frankfurt, Ştutgart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 9.30 Stokholm -
11.15 Prag - 11.30 Berlin - 12.30 Varşova 
- 14 Berlin - 14.20 Stokholm - 17 Mila
no, Pariı - P.T.T. - 19.SO London - Recyo
nal - 20 Briıksel, Hamburg - 20.20 Ko
penhaı - 21.SO Kolonya. 

ODA MUSİKİSİ: 10.30 Königsberı-15 
Hamburg, Liypziı - 17.45 Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib -
9.30 Breslav - 10.30 Frankfurt - 20 Mon
te Ceneri - 21.10 Bükreş - 22.15 Kopen
hae - 22.30 Stokholm. 
NEF~SLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 6 

Alman ıatasyonlan - 9 Münib - 12 Frank
furt, Miınih, Ştutgart - 18.10 Königsberg 
- 19.10 Praır - 20 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR· 
8 Liypzig - 8.30 Kolonya - 9.30 Frank: 
furt - 11.15 Breslav - 11.30 Kolonya LSy
pı.iı - 17 Beromünster - 20 Kolony~ - 22 
Roma. 
HAFİF MÜZİK: 7 Königsberı - 7.30 

Praı - 9.30 Hamburg, Kolonya, Liypzig -
?.50 Praır - 10 Berlin, Breslav - 12 Alman 
ıatasyonlan - ıs .Münih - 13.15 Ştutgart . ' "' .. ,,, .. ··- --. . ..... . .. - -
ılav - 14.30 Frankfurt, Köniııberg, Ştut-
ıart - 16 Alman istasyonları - 18 Berlin 
- 151.45 Breslav - 20 Berlin, Königıberg -
20.30 Kolonya - 22.30 Berlin, Bresla• Mü-
nib - 22.40 Königıberır. ' 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Breılav - 21.10 
Beromünster. 

DANS MÜZ!Gt: 10.30 Münib - 15.30 
Berlin - 19.45 Ştutgart - 22.30 Keza - 23 
Floransa, Krakovi, Milano, Paris, Roma, 
Strazburı - 23.15 Tuluz. 

23 Nisan 

Çocuk bayramı haltannın . 
ilk günüdür. Yavrularınızı 

bayram için hazırlayınız. 

ler dahilinde narh koymuştur. 
Kayseri Bez fabrikası, bu hareke

tile, devlet endüstrisinin piyasada 
n3.zım bir rol oynamak hususunda ne 
mühim imkanlara sahih olduğunu is
bat etmiştir. 

Kayseri fabrikası, halktan gördü
ğü büyük rağbete dayanarak 1938 se
nesine daha geniş bir istihsaı progra_ 
mile girmiş ve imalatını arttırmaya 
karar vermiştir . 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
- Evet, kahyaya: Gelecektir, ine

ğe ihtiyacı olacaktır, dedik. Bizi din
lemedi, aldı. 

- Peki ... Ya domuzlarrm? İki dişi, 
bir erkek .... Onlara bakmasını Mir'den 
( 1) rica etmiştim. 

- Bakılıyordu, azizim, bakılıyor
du ... Kahya, erzak haracını isterken 
bizi öyle sıkıştırdı ki ... O zaman, senin 
kim bilir belki muharebede öleceğin 

sanıldı ..... 
- Demek ki Volkof, benim domuz

ları da yedi? 
- Evet, yedi,. Onları da yedi ... 
- iyi .. (Çingene, dimdik ve dikenli 

tel gibi katı saçları altında kafasını ka
şıdı.) İyi, peki. ... lvan! ı 

- Ne var? 
- Beni gördüğünü kimseye söyle-

me. 
- Kime diyeceğim ki? Bilirsin ya, 

ben susmasını bilirim. 
Çingene kalktı. Sagnka'ya yan gözle 

baktı, yavaş yavaş bah~e kapısına doğ
ru yürüdü. Ve oradan, tehdid ederce
sine: "İvan, sus. Allaha ısmarladık" 
dedi. Onu bir daha köyde gören olma-

dı. 
- 6-

Sterliç alaylar~ ken~i slo?odata.rına, 
milis veren çiftlık sahıblerı kendı ko
naklarına çoktan dönmüşlerdi. Yaralı
lar, topallar, kaçaklar ise Kursk, Tver, 
Smolensk yolları bo.> unca Moskovaya 
doğru heniiz sür~mi} or, kilise önle-

(*) Mir, Rusyada köy kurulu 

rinden biribirlerini ite dürte, merha
metli kimselere korkunç yaralarının, 

kesilmiş kol ve bacaklarının, feri sön- : 
müş gözlerinin iztirabını bağırıyorlar
dı: 

- Hele ellerinizle tutup bakınız... _ 
İşte gögsüme saplanıp kalan ok... E 

- ~crh~mctli insanlar, işte kör o- : 
lan gozlerım. Hiç acımadan beni to- _ 
puzlnrla döğdüler .... Of! Of ı Of! -

- Kukla, bak, elim din;eğime kadar : 
çürüdü.... = 

- Sırtımdan damarlarımı kestiler ... E 
- Şu çıbanlaruna bak. - Hep kıs-

rak sütü içtim de ondan oldu .... Ey iyi : 
yürekti insanlar... Merhamet ediniz -
bana! ---

-: hücumuna uğradı. Beline kadar çıp-
laık, gövdesi kırmızı lekelerle dolu bir 

_ serseri haykırdı, kendini atın ayak!~
: rı arasına atmak için kalabalığı itti. -: Tirtof ona bir nagayka {l) indirdi. 
_ Zengin boyara doğru her tarafdan kir
E li, çarpık çurpuk eller uzandı. Mikail, 
: kaşlarını çatmış, bir yumruğunu kal
: çaııına dayamış, o haşmetli haliyle ke
: sif halk kütlesi arasından kendine yol 
E açıyordu. 
: - Güzel boyar, bizimle paylaş ... 
: - Bana yarım kopek atsan a .... 

- Bak, onu ağzımla yakalarım ... --
- Bana yarım kopek ver, haydi ver, ---: ver •.• --

Kilise müdavimleri bu sefaletten -
tedehhüş ederek kopeklerini çıkarıyor 
tardı. Geceleyin, tenha yerlerde, baş
ları kesilmili cesedler bulunuyordu. 
Yollarda, köprüler altında, karanlık 
sokaklarda soygunculuklar oluyordu. 
Götürüm muharibler pazar yerlerinde 
de toplaşıyorlardı. 

Mo•kovada Kremlin'de Boyar Duma•ı (Meclui) 

- Kendine dikkat c~; yoksa üzerıne 
pislik atıp kirletirirr ... eni, iyisi mi ver ı 

- Sana bir avuç bit satayım. Al -

Fakat Moskovada da bolluk yoktu. 
Pazar yerlerinde bir çok dükkanların 
kapıları kapandı, bir çok tüccar iflas 
etti, bir takımları da, daha iyi zaman
ları bekliyerek, paralarını ve mallarını 
daha emin yerlere koymağı tercih et
tiler. Satılan ekmek toz toprakla ka
rıştırılarak yapılıyordu. Etlerde kurt 
bulunuyordu. Balıkların boyu sanki 
harbten beri ufalmıştı. Tanınmış satı

cı - Tavşan - öyle bir mal satıyordu 

ki yalnız manzarası insanı kusturmağa 
kafi idi. Zehirli bir :ıinek zuhur etti; 
ısırdığı yanaklar, dudaklar şişiyordu. 
Pazar yerleri kalabalıktı, fakat satılık 
mal yoktu. Aç, sinirli, işsiz koca şehir 
homurdanıyordu. 

-7-

Mikail Tirtof, ci,rıs atını geriletip 
başında kalpağını düzeltti. 'Güzeldi, 
tören elbiseleri giyinmişti. Azametli 
kaftanının yakası tepesine kadar çıkı
yordu; dudaklarına allık sürmüş, göz
lerine - Ta altına kadar - sürme 
çekmişti. Tirtof, bugünlerde, bir boya
rın zengin ve dul karısının iltifatları
na mazhardı. Bir eğri kılıç atının üze-

rindeki İran eğerinin zahmalarına do
kunarak şıkırdatıyordu. 

Stepka Odoevski, sokak merdiveni
nin sahanlığından ona doğru eğilerek: 

- İlk önce ne dediklerini dinle ... 
Daha evel bağırma .... 

-Peki. 
- Onlara açıkça söyle: Çariçe ile 

Lev Kiriloviç bütün buğdayları satın 
aldılar, Moskovayı mahsus aç bırakı
yorlar, de. O zehirli sineği de unut
ma - Bu onları çileden çıkarıyor ... 

- Peki. 
Tirtof, ııoğuk bakışlı gözleriyle atı

nın kulakları arasından bir bakıp dört 
nal ile cümle kapısından çıktı. Sokağa 
çıkar çıkmaz tozların ve pis kokuların 

sana onları bedava vereyim ı 
- Beni çiğne, Haydi ... Açım ... 
- Ver bana, ver ... Ver .. .. 
Ürken yarış atı gemini kemiriyor, 

mağrur gözlerini l:: · ı uçuşan paçavra 
elbiselere, tozlu topraklı ve dim dik 
saçlı başlara, bu korkunç çehrelere di
kiyordu. Serseriler, götürümler gittik
çe küstahlaşıyorlardı. Tirtof, bu su
retle, İliinkaya kadar onlar arasında 
yüzüyormuşcasına geldi. Bir aziz res
minin altında, direğe, bir beyanname 
çivilenmişti: 

"Biz, büyük çarlar, akraba boyar 
ve devletin muhafızı, prens Vasili Va-

siliyeviç, Gol için, sen ki, sayısız v~ 
devamlı hizmetlerin sayesinde Mukad
de5 Haçın ve bütün Hırıstiyanlığın 
yüzlerce yıllık ve vahşi düşmanını 

dövdün.yendin ve kirli yurduna doğ
ru kovdun, sana ... " 

- Yenilip koğulan kim? Biz mi, ta
tarlar mı? 

- Yazıyor: Tatarlar .... 
- Ha 1 Yazıyor ... Hah, hah, hah 1 Ne-

rede ve ne zaman? 
- Bjz onları görmeC:ik bile, Kırım

da .... 
- Yalan söylüyorsun, onlar gözü

müze ilişti, kaçarken ... 
- Beyannameyi okuyan bu sersem 

kim? 
- Kremlin'in bir katib muavini. 
- Vay canına, katib muavini filan 

değil. - Goliçin, koloplarmdan biri, 
sadık köpeği ... 

- Öyleyıoe onu oradan biraz öteye 
çek ... 

Muhterem zat öyle bağıra bağıra he
celiyordu ki sesi çatallaşıyordu: 

" ... Tatarlar, Perekopta köylerini 
ve kasabalarını yakıp kendi evlerini 
tahrib ettiler, ve, korkularından, elem
lerinden kendilerini bile göstermedi
ler ... Ve sen ki Mısır topraklarından 
lsrailileri alıp çıkaran Musa gibi şe
refli zaferlerini bütün dünyaya gös
tererek muhariblerinle birlikle hudud
larımıza doğru geri geldin, seni, bun
dan dolayı saygı ile överiz ... " 

(Sonu var) 



27. 3 - 1938 

..-················································································-. . : 

E HAYAT ve SIHAT E : . .,., ..............................................................................• ,. 

1 nsanın içti mat değeri 
Bir inaanm cemiyet itinde tuttu

ğu yerin dereceıi kendiainin içtimai 
deierini gö.teremiyecğini düıün· 
melde herkeı müttefiktir, sanırım. 
Bi&im çocukluğumuzda mekteb du. 
varlarmı aüsliyen ve Üzerlerinde 

Ne mal iledir, ne cah iledir; 
Reyim ululuk kemal iledir. 
Yazılı levhaların artık modaaı 

geçmif olmuı, biraz da, bu hakika· 
tin bütün zihinlerde yerlepit ol
masındandır. 

Fakat fikir üstünlüğüne, yahud 
bir insanın arasında yatadığı cemi· 
yetine yatığı hizmetlere gelince, 
onların içtimai deiere delalet et. 
tiklerini kabul edenler çoktur. Me
aela büyük bir ilim adammm içti
mai değeri de büyük sayılır. 

Halbuki, biyoloji bakımmdan iç
timai değer ferdin fikirce üstünlü. 
iü de değildir. Çünkü, bu bakan· 
dan, ferdin hayatı ancak neali de
vam ettirmek içindir. Bir imanı~ 
neale hizmet eden kudretinden bat· 
ka meziyetleri veya ekıiklikleri hep 
phai 19ylerdir. Bir insan neelin de. 
yunına, devam ettikçe iyil8f1DHİ • 
ne ne kadar hizmet ederae içtimai 
değeri, biyolojide, o kadar ziyade 
demektir ... 

O halde, diyeceksiniz, insanm 
içtimai değeri kendiaincleki atk 
duyguıunun az veya çok olmaıile 
ölçülür. Bu duyıuyu ıık aık duyan
lann içtimai deierleri daha ziyade
dir. 

aebeb olurlar. 
Bunların en bafmda ainir huta

lıklarmı hatırlamak lizandır. Duy
aularınm hep.& i.&at derecede olan 
ıinirli tair olur, arti.at olur, alim olur; 
tahıi deleri pek yükaelebilir. Fakat 
onda atk duypM& da i&ata sittiğin. 
den biyolojide içtimai deieri yüksek 
olamaz ••• Verem ha.talıimm da atk 
duypaunu i&ata ıötürdüiü •e böy· 
le nealin bozulmaama aebeb olduğu 
acıklı bir hakikattir... Alkolizmin 
atk duygwiınu arttırdığını, fakat 
neali bozduğunu herkes bilir... Atk 
duygusunun acıklı neticesi olan o 
kötü hastalık da öyle •.. 

Bazı hekimler - nesli bozan haı • 
talara Almanyada tatbik edilen -
zorla kıaırlaftırma usulüne ıitme· 
den, qk duyguaunu herkeste terbiye 
etmeği, onu i&at derecesinden kur -
tarmağı düıünürler. Bunun için de 
spor, ılık Mı dökünmek, süneı ban· 
yoau yapmak, çok yemit yemek tav
siye ederler. 

Fakat atk duygusu - hele mede
niyet hayatmda vardıiı ifrat dereco:. 
ainde - o kadar kuvvetlidir ki onun 
terbiye kabıal edebileceii de biç u
mulmaz. insanın kemaline de, inkı -
razma da aebeb olan odur. 

G.A. 

Damgasız kadın 
çorabı almayınız 

Vakıa, öyle olmak lazım ıelirdi. 
Neılin devamına aebeb olan aık İpek ve suni ipekten yapılmıı olan 
duyguau olduğu için, imanlar aramı- kadın çoraplarının da~alanmaaı hak
da her teY deiittiii halde, hiç de- kmdaki müddet dün bitmittir. Hatır
fipniyen ve zaten herkeain ezeli ve lardadır ki, Ekonomi Bakanlığı bu da • 
ebedi kuvvet diye .. ydıtı yalnız qk yanıksız:lığı imkan niabetinde önliye -
vardır. bilmek için bu gibi kadın çoraplarının 

Ancak - hep biyoloji bakımın- bir kaç va11f (norm) Oserine imal edi • 
dan, ma.aleaef diyelim - bir taraf. lebileceğini teıbit ve bunlann dıpdaki 
tan medeniyet bayatı ( insanm gittik- vasıflarda kadın çorabı yapılmasını bir 
çe daha mükemmel olmaıma hizmet nizamname ile menetmitti• 
etmekle beraber), bir taraftan da . 26 ağustoı 937 tarihinde ilan edilen 
inaana mu .. lli.t olan türlü türlü hu- ve 26 ikinciteşrin 937 den itibaren de 
tabklar atk duygusunu tabiatın ona tatbikine geçilen bu nizamnameye gö • 
:verdi.fi ıayeden çevirmiılerclir. re mağazalardaki stoklarm yani nizam. 

imandan ve birkaç hayvandan nameye uygun olnuyan eski çorapların 
bqka, tabiatta aık duygmunun damgasız olarak satılabileceği son 
menime bağlı olmasma göre, insan· mühlet de dUn bi.tmİ§tİr. Bu itibarla pi
larda da ilkin onun ilkbahar ve son. yasada artık damgasız çoraba rastlan · 

-=.-.-..::.:=-::-....... =a.=• • - .. -.vacıakt!C 
oldufuna ihtimal vanbr. En ziyade 
ilkbahar mevıiminde ve ondan bir
az farklı olmak üzere IODbaharda Açık teşekkür 
aık mahaulü olan iman ya.vi'ularmm 'Olkll yolunda çalıpn gençler öyle 
daha l(Üli>ÜZ, daha •ilam olmalan hızla ilerliyorlar ki gönüller aevinçle 
da bu ihtimali kuvvetlendirir. doluyor. Coıuyor. Dünkü ııtırab-

Mecleniyet hayatı iman için •tk 1 a r ı m ı m u a y e n e y e ç a ğ ır
mevaiımini kalcbnnq •• aık duyıuau- d ı i ı m o p e r a t ö r Ş e r i f Kor
nu, artık, neslin devamma hizmet kud beni ıecc yarııı Nllmune haataha
ettirecek tabii bir ihtiyaç halinden nesinde operatör Nureddinin ma.ası
çıkararak her inaamn bütün yıl için- na yatırdı. İki saatten futa aüren mil
de tatmak iatediji bir sevk haline hiın bir ameliyatı aaiete eden B. Adi
getiımiftir. lin nezaketi ile insaniyet ve hekimlik 

8uDclan dolayı, .. ilam imanlarda muhitinde hayatımı bllyilk bir tehlike
bile, atk duyıusunan •• "Y• çok den kurtardıkları için bu çalıtkan ar
ticldetli olmaaım biyoloji bekanm kadqlara açık teıelddlr ediyorum. B. 
daa içtıimai cletere ölçü tutmak tim- İbrahim Necmi Dilmen de teadüfen 
diki medeniyet hayatmda cloina o • haıtahanede bulunarak yanıma gelmit. 
lamaa. Zaten heT fOyİn ifratı onun kendisinin de naııl kurtulduğunu te
bozulmaama aebeb olduğundan, qk selli verici sözlerle anlatması gönlümü 
duyguları tiddetli olanlar, ne en çok genit bir sevince ıürüklemi§tir. Anka
çocuk, ne de neslin mükemmellepne- rada aynı ameliyatı ikinci defa olarak 
ai demek ola~ ıürbüz çocuk yetiıti. muvaffakiyetle bataran alakalı ve na
renlerclir. zik operatörlerimize derin aayıı ve 

Bir taraftan da, müzmin halla· sevgilerimi ıunarım. 
lrklarm bazıları atk duyıuaunu hem Ankara Nümune hastahanesinde M. 
arttınnaia, hem de neali bozmai• Hıfzı Nalbandoğlu. 

YEŞI L DEFTER 

Neylor'un bu ıözleri ıöylerken 
Hayılopa hotnudsuzca bir nazar atfet
tiğini yalnız Cimmi farketmişti. 

Betti evcla itiraz etmek iatedi. Fa
kat Neylorun da yardımiyle Cimminin 
tavsiyesi kabul edildi. Neylor, kızının 
bir müddet HertiordJayr'daki teyze· 
letinin yanında kalmaaı fikrini ortaya 
attı. 

Fakat Cimmi kızın akrabaları ya
nında kaldığı takdirde haydudlar ta
rafı:ıdan kolaylıkla keşfedileceğini 
ıöyledi. Nihayet Cimminin aahibleri
ni çok iyi tanıdığı lpfild'de bir köy e
vine gitmesine karar verildi. 

Haysloptan ayrılmaya razı olamadı
iı için önçe kafa tutmak istiyen Betti, 
Cimminin ricaları ve seyahat eanasın
da kendisine Hayılopun refakat ede
ceğini söylemesi üzerine nihayet mu
vafakat etti. 

Cimmi: 
- Hayılopun birlikte gitmesi çok 

lazımdır. Çünkü bu heriflerin sizi ta
kiıb ettirmekte devam edeceklerine e
nunım. İzinizi kaybettirmek için 
Hayslop icab edeni yapacaktır. 

Betti: 
- Peki ö.vle.vae, dedi, madam ki bu 

Yaan: MaTııörit Rantlii 
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kadar ıırar ediyonunuz. Ne zaman ha
reket edeceğiz. 

- Bueün ö&leden sonra. 
- Ne? Bu kadar çabuk mu? 
- Evet, onun için valizlerinizi he-

men hazulamaya başlasanız fena ol-
maz. 

* Hayslop, bir takibten korktuğu için 
çok maharetle hareke.t etti. Şimali gar
bideki Merilbond istasyonu gerçi İp· 
fild köyüne gitmek için en münasib 
olanı değilse de, ihtiyatlı davranmak 
ve b kaybettirmek için buradan hare
ket etmek daha münuib olacaktı. Sa
at iki buçukta, ellerinde iki küçük va
liz olduiu halde takai ile oraya geldi
ler. Hayllop, riıeye ko9tu, iki birinci 
mevki bileti aldı. Sonra bir komparti
mana yerlettiler. Hayalop yolcuları 
dikkatle tetkika koyuldu. Yalnız bir 
papuın üzerinde gözlerini futa dur
durmadı. Ve papaı, kompaıtiman ka
pmnda bir an tereddüd rolü oynadık
tan aonra yandaki kompartimana ıeç
ti. 

Ha)'91op: 
- Muhakkak dedi, bizi takib eden 

buadamdır. Fakat onları atlatacatıs. 

ULUS 

Halkevindeki dünkü konferans 

Alacahöyük hafriyab ve 
elde edilen neticeler 

Ankara Halkevi 
Müze ve sergi ko
lunun tertib ettiği 
mevsimlik konfe
ranalardan üçüncü
sü dün verildi. Mü
zeler dairesi ve Ta
rih kurumu Alaca
hüyük hafriyatı di
rektörü Bay H a
m i d Kuşay bü
yüğün k ü 1 t ü r 
devrelerini, mima
ri katlarını ve haf
riyatın tekniğini 
anlattıktan, hafri
yatta bulunan çok 
d e ğ e r 1 i eserle
ri projekaiyon ile 
gösterdikten sonra 

• 

• • 

. . 

elde edilen neticeleri şu suretle huli
sa etti: 

1 - Eti katında şimdiye kadar ma
liım Eti mibedlerinin plan itibariyle 
hepsinden büyük bir mibed bulundu. 

2 - Hüyük hafriyatı neticesinde A
nadolunun ortasında bugünden itiba
ren, taf devrine kadar bütün kültürle
rin teikubunu tesbit imkinı hasıl ol
du. Bu suretle Herdeki hafriyatlar için 
hüyükde bir istinad noktası ve bir öl
çü elde edildi. 

3 - Ön Etilere aidiyeti tahmin olu
nan bakır çağının mimari katları ara
sında bulunan zengin kıral mezarları 
milattan önce üçüncü binde tıpkı Me
zopotamya ve Mıaırda olduğu gibi çok 
yükaek bir medeniyetin varlııını or
taya koydu. Bu 9imdiye kadar meÇhul
dü. 

4 - Bu yüksek medeniyete sahip o
lan innnların 9imali ,ar.kiden geldik· 
lerini ge>.teren deliller bulundu. Bu
lunan sanat eserlerini cenubi Ruaya
nın preakitik unvanı ile anılan kültür 
belgeleri ve Kafkaeyada Kuban hav· 
zaaında Haykopda bulunan eserlerle 
bir taraftan sümer kültür belgeleri ile 
mukayeıe mümkündür. Maykop kül
türü fÜpheıiz Alacahüyük baluntula
rındaıı daha ıençtir. Fakat kökü eski
dir ve atlı halklar kültürüne müstenit
tir. Maykopda bulunan bir gümilt ka
·bın üzcrincıeki at reSıninin uzun kafa
lı Perjevalski yani Türkistan atı ol

..... ._~-.J -~ .{,ff11>11 a•m••uqrolı ~ ....... 
Amscllİer bu insanların Orta Aıyadan 
geldiklerine hiç olmazsa o kültürü As· 
yadan aldıklarına hükmetmektedir. 

Kafkas hayvan iıtili üzerine ya.ıı ya
zan Avusturyalı Hannr bile Maykop
taki eserlerin kendi tabiriyle bir No
mat pı;ens yani aayalı bir kavime aid 
oldutunu kabul ediyor. Alaca.büyükte 
bulunan eserlerin bir kısmı ziynet eş
yası, fakat mlihıim bir kllıllU dini eıya
dır. Güne9 kursları ile ter.kib edilmif 
olarak yahud ayrı ayrı bulunan ,geyik 
heykelleri hayvan fekline bürünmüt 
birer ilah, birer totem yahud "ceddi i· 
la"dır. Zoomorph tef ekkUr tarzının 
sembolik ifadesi olan bu dini alamet
lere Euraaianın Atlı kavimler c..: Rei
ter völker adı verilen goçmenlerde 
rast gelinmektedir. Ve fÜphesiz bu ilk 
kültiırün anayurdu timdiye kadar ya
pılanara9tırmalara göre Orta Aayadır. 
Sonra bu kültür Çinden İakandinavya
ya kadar yayılmıttır: Avuat:uryalı 
Koppers, macar Alföldiye göre, bu 
killtilriln ba, mümessilleri altaylılar 
belki de kısmen Ural-Altaylılardır. 

Koppers indogemıanların ecdadı bu 

Betti: 
- Hayalop, hazan kendi kendime a

caba geçen geceki hidiseler rüya ıniy
di, diye soruyorum. Siz hiç hatırlamı
yor, görünüyonunwı: da. 

- Sizi bir dakika yalnız görmeye 
muvaffak olamadım ki. Neyse i,ıe tren 
kalktı. Gelecek ietaayona kadar yarmı 
saatlik zamanımız var. 

Betti ona sokuldu. Genç adam: 
- Raybi'ye geliyoruz. Ne yapaca

ğınızı biliyoraunu.a ya? Dedi. 
- Zan ederim. 
- Karaaakal atum~. hiç farkına 

varmıyacaktır. 

-Sual 
O anda papaa koridordan geçiyor

du: Bir an sonra tekrar geçti. 
Hayslop: 
- Papaa cenahları, inip inmediği

mizi öğrenmek iatiyor, dedi. 
Tren durdu Hayalop batını pence

reden çıkararak trenin ne kadar dura
cağını sordu. Daha üç dak;ka istas
yonda kalacaklarını öğrenince, bir 
hamlede atladı. Betti, iki gazetenin i
simlerini aöyliyerek onları cetirmesi
ni ve acele ctmeaini tenbih ettL Haya
lop gazete Atılan dllkkina doiru ko9-
tu 

Bu esnada, sakallı papa, ıenç kız 
indiği takdirde derhal vagondan atla
maya amade olarak bekliyOl'du. Fakat 
Betti arkada9ını ıükQnetle bekliyor, 
Pencereden clıpr•ını seyrediyordu. 
Papu, 16z uciyle, dinek taraf mdan 
pencereden dıpn çıkan Yetil parde-

Alaca bö,ük' ele 
1937 de D iıa
retli Kral meza
rında bulunan 
ıeyikli Günq 
Kunu. 

kültürü Altaylılardan öirenmitir, di
yor. (Anthropos 1935: Die 1n®ıerma
nen frage). 

Bu hükümlerin tüpheaiz birinci de
recede türklere ıümulü vardır. 

Geyik,' Etilerde de büyük ililıın mu
kaddes hayvanıdır. Çoruma tibi Yeni
köyde Alaca hafriyat heyetinın buldu
ğu bir Eti ilahı geyik iısLunae ayakta 
tasvir cdilmi§tir. Sümer iılkeıinae Gu
dea mabedinde de bir mukaddes geyik 
ve yavrusu beslenirdi. ve buna bakanın 
adı Enlilum idi. 

Erengeyik halk edebiyatımızda da 
geçtiği gibi Selçuk mimari eserlerinde 
de ıüs 01arak bulunur. Geyik boynuzu
nun evlerde nazarlık olarak kullan191 
acaba, onun mukaddee bir hayvan ol
.muından ileri ıelmiyor mu? 
1Wı niçin bir hayvan teJtline bürü

nüyor? Çünkü totemizmin bahma ıö
re, hayvanlar inunlardan daha ıürat
U, daha hileklr, daha iyi yüzücü, hu
liaa üıtündür. Efaanevi kahramanlar 
güç vazifeleri ba,armak iatedikleri za
man hayvan 9ekliae bürünmektedir
ler. §imanların iatihale kabiliyeti var
dı. Hayvanların sıhri kuvveti dolayı
siyle pman elbiseleri hayvan deriain
dendir. Birçok kavimlerin ceddi ala'ıı 
bir totemik hayvandır. 

Çin rivayetlerine &öre prp dlrkle
rinin hükümdarları kurttan ne9et et· 
mitlerdi, fakat mukaddes diti geyikle-
ri vardı. ' 

· ' · dirdi i men1_~efsa-
nea ne g re, uıı: o~lıah 

Utigur ve Kutrigur mucizevi bir dişi 
geyiği takib ederek yeni vatanlarına 

varıyodar. 

İlimler delifik olmak aurctiyle bu 
menıe efsanesi macarlara da geçmiıtir. 
Merkez ıamanlarının yemin formiille
rinde geyik ve ejderha ıeçer. Son
ra bu mucizevi hayvanlar tıpla Alaca 
büyük buluntulannda görüldüiü gibi 
bayrak veya alem oluyorlar. Altıncı a
urda ıarb türklerinin hükümdarlan • 
nın çadırı önünde bir değneğe rabte • 
dilmit altın kurdbap durmaktadır. Mi
llddan önce 8 inci aurda, iç Asyadan 
cenı:ımi Ruıyaya alan eden İakitlerin 
sanatında geyik tuviri ve geyiğin vah
ti hayvanlar tarafından hücuma uğra

ması ana matiftir. 
Prusyalı müverrih Ricbthofen, 934 

de Knaura cihan tarihi ikinci kıımında 
diyor ki: !akitler İndo germanlara bü
tün mahiyeti itibariyle yabancıdır. Al -
tay halktan cinsindendir. Macar Alföl
di ise bkitlerin hlkim unsurunun türk 
cinsinden oldufuna kanidir. 

Hulisa: Kült qyaımm tahlili bala-

aönlln kolunu ı~lüyordu. Hem Ha,._ 
lop ne f&pkaıını, ne de valiz~rini al
mı,ıı. Sahte papaaın aldıiı emir aarih
ti: 'Genç ku:ı taklb etmek. 

Uç dakika bitiyordu. Meraktan aaa
bileten papu, elini kompartimanm ka
pı tokmağına götürdü. Gens kız hail 
yerindeydi. 

Bir düdük: Tren hareket etti. Papu, 
kendlıine bir oyun oynanmasından 
koJ'lkarak ayağa kalktı, pencereden 
Ha)'9lopun, koltutu gazellerle dolu o
larak trene doiru kofluğunu gördü. 
Fakat tren epeyce ilerlemift:l, o za
man genç kadına kendiıini Notingam'
da beklemesini bağırdı. 

Papu içinden kıl k11 ıWüyordu. Bu 
kadar ıtıWıim zamanda bu derece ihti
yataızlık yapan toy delikanlnun ah
maklıiına gülmemek kabil miydi? 

Birden bire zihninden bir 9llphe geç· 
ti. Ya genç kız öte tarafdan çıkıp git
ti iae? Kompardmana &irince, iki bot 
valiz buldu. Bir buton. pencereye da
yatılmıt ve bir kolu ıuetelerle dol
durulmut yetil bir kadın pardeaösünü 
tutuyordu. Demek onu bu tekilde al· 
datıp kaçmJ.flardı. Gelecek iatuyona 
kadar tam bir saat tren durmayacaktı. 
Artık lüzum kalmadığı kendisini ter
leten sakalını çıkarıp cebine koydu ve 
Karamaskeden yiyeceği paparayı ha
tırlayarak acı acı dü9ünmeye koyuldu. 

İataıyonda, Hayalop, cebinde dur
ma~n hafifçe buruflDUt 9apk•ı elin
de olarak, öbür tanfdan inen Betti'yi 
kartıladı. 

Tlrklye ile tlcareHe 
aktif bir hale 

gelen •mleketlir 
Türkiye ile ticaret muvuenelerinde 

Türkiye lehine kayda değer bir aktivi
te mevcud iken 1937 türk harici iıta
tiatiJderine ıöre anormal aebeblerle bu 
vaziyetlerinde deiitiklik hMıl olmuf 
ve Türkiyeye karfl aktıif bale girmif 
memleketlerin ticaret tediyelerinin 
tiıbi olacakları esaalar ve genel itıhalk 
rejiminin dördüncü maddeıine tibi 
memleketler itbalitı ile herhangi bir 
memleketten yapılacak bazı maddeler 
ithalltının icra ıureti hakkmda Ba
kanlar heyetince bir kararname kabul 
olunmu,tur. 
İhracat tacirlerimizi ehemiyetle a· 

llkalandıran bu kararnameyi netredi
yoruz: 

"Macide 1 - Türkiye ile ticaret mu
vazenelerinde ötedenberi Türki~ le
hine kayda değer bir aktıivite mevcut 
iıken, 1937 tilrk harici ticaret ietatiıtik
lerine nazaran anormal ıebeblerle bu 
vuiye-tlerinde deiitiklik haaıl olmuf 
ve Türkiyeye karp aktif hale 1irmi9 
memleketler ticari tediyeleri •taiıda-
ki euslara ti.bi tutulacaklardır: • 

a) TüJ'lkiyeden bu memleketlere va
ki olacak ihracat bedellerinden müte
haasil dövizler ihracatçılar tarafından 
Türkiye cümhuriyeti Merkez banka
sına satılır. Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankası bu dövizlerin, memleket i
tibariyle ayrı ayrı hesaplarını tutar. 

b) Bu memleketlerden vaki olacak 
ithalit için, yukarıdaki fJlkrada yazılı 
alikalı memlekete aid hesap yektinu
nun ancak yüzde sebenine kadar dö
via itasına müaaade olunur • 

c) Bu memleketler ve bu memleket
lerle husuaıl takas mevzuu olabilecek 
mallar, yüzde 20 dövis payı mahfuz 
kalmak prtiY'le, İktıud Vekilliiince 
tayin ve Reamt gazete ile ilin olunur. 

Genel ithallt projeai kararın dör
düncü maddesi hUkUmlerine tlbi mem
leketlerden yapılacak ithalat ile, sure
ti umumiyede herhangi memleketten 
gelecek pamuk ipliği, bakır, kalay, 
bmı derl, çuval, jüt ipliği, jüt mensu· 
cat, kauçuk, kobra. kcbrakıo ithalitını, 
bir veya mllteaddid tllrk malının her

hangi bir veya mUteaddid memlekete 
üawa ..--bai,..,.ia •• bu madde
ler meyanına, Reamt gazete ile ilin ta-

rihinden muteber olmak üzere diier 
maddeler de illve.ine İktıud vekilli
ği l&llhiyetli olacaktır.,, 

nundan da AllC&hllyWrte bir İç Aaya 
kWtilril karfıunclayız. Baba1armu.mı 
bu kültürde hiueleri vrdır. Tarih! de
virlerde tllrk ırkından olan kavimlerin 
büyük bir lmil oldueunu ıörüyoruz. 
Hindde, Mıurda, Anadoluda, Türld .. 
tanda, tarilı havzumda yarattıktan me
deniyet eserleri busün ayakta duru
yor. Bu faal umurun prehiatorik devir
lerde ltıl durduldrmı kabul büyük uf-
1.ık olur. 

Prehlatorik devirlerde, onlar bqka 
batka .adlarla bu göçleri yapm.ıtlardır. 
Onun içindir ki, katiyetle Hinddeld 
Munda dillerinde İranın cenubundaki 
eski Elim dilinde, Mezopotamyadaki 
Sümer dilinde tllrkçe kökten ıelıne 
sözleri tesbit edebiliyoruz. Şu halde bu 
müphedeler bir tez olmaktan çok da
ha U.tUndUr. 

- Nihayet favorili papaetan kurtu· 
labildik, ıevcllim. Şimdi ilk ekspresle 
Londraya dönelim. Bu akpm İpfild'
de olacağız. 

O airtaın Betti, tpfild'deki köy ote-
line yerlettikten eonra, iki genç, çi
çekli bahçede baf bap akpm yemeğini 
yediler. Hayalopun dönü' zamanı gel
mitti. !ataayon bet mil mesafedeydi. 
Betti tenha kır yolunda bir müddet o
na refakat etti. 

Ha)'91op: 
- Hiç bir fCyden endiıe etmeyin, 

ıevailim, diyordu. Kimae ıizin nere
de oldutunuzu bilemiyecektir. 

- Hayır, hiç korlanıyorum. 
- Her hangi bir aıkıntıya maruz ka-

lırunız Cimmiye bir telgraf çekiniz. 
Aman kuzum Botti, ıene bir ihtiyat
ıızlık yapıp haydudlarm eline dÜJl?C· 
yiniz. 

- Yok, yok, ben hepinizi eeviyo
rum. Onun için uılu duracafrm. Fakat 
sizin için daima endifede olacağım. 
Ba9ınıza bir fCY gelirse Cimmi bana 
haber vermeyi ihmal etmeıin. 

Ayrılıt müeuir bir sahne tetkil et
ti. 

- Hayalop, hakikaten beni M'Viyor 
mu.unuz? 
• - Bundan nuıl 9üpbe edebilirsi
niz? 

- Şu halde ... Bir müddet 80nra mu
habereml.ı kesilebilir. Bunun eheıniye
d olmayacakt1,r, delil mi? 
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Telefonla nasll konupnah 1 
Dün birkaç yeN t.lefon ettiml 

teaadüf bu ya, çoğu konutuyordu. 
Aynı numaralara birkaç kere daha 
telefon ettim; gene konuıuyorlardı. 
Bir ikisine tekrar telefon etmekten 
vaz ıeçtim; zira •öriifmelwini bir 
türlü keamiyorlardı. Bir numaraya 
niçin telefon etmek İltemİf olduiu • 
mu bile unuttum. Bir betkH•ı nih&-
7et bularak fiki.7et ettim: 

- Ba ne uzan kwıpna 1 
S.' i bilinin,· telefODG 9ÇIDC& bütün 

aöylemek iıtedilderine o unda aklma 
•elenleri ele ilave edsek anlatır, aııla
tır ... v. bir türlü bitinma. 

Gçen sün, bir amerikan telefon ,~ 
ketinin abonelerine taniyelerini oka
muıtum: 

- Telefona na11l ~ •wmeU ? 
- Telefonla kODU11Dada taaanaf 

kaidesine naaıl riayet etmeli 1 
- Telefona çalnlclıimıa aamaa 

''Allo, evet., ıibi lüammua .özlerle 
Yakit ka,betmiyerek sadece imW.iai 
ve adreeinizi aöyleyip mabat&bım
am aualini bekleyiniz. 

- Telefonanm çaldıtı zaman he• 
men kotunuz. Bu urada aize Yeya 
mubatabmıza üçüncü bir ,.ıu. ela te 
lefon etmek iatiyebilir. 

- Muhaverenizi bitirince mikro• 
fonu yerine iyice yerleıtiriniz: Teleo 
fonunuz açık kalarak aranmanıza 

mani olabilirsiniz. 
Bu tavsiyelerden hah.eden ıazetıe 

Nevyork ıehrinin yalnız Manhatan 
mahalleainde 60.000 kadar at.on. 
bulunduinu ve bunların kendi ara• 
larmc:la koDQflD&lrmı temin etmenba 
ne büyük bir it olduğunu anlatıyor• 
du. 

l.tanbul ve tehirler araaı telefon • 
larnnızda muhavere müddeti üç da
kikadır. Anıkarada İ)"İ ki bu kayıd 
yoktur. Fakat telefonu eline almca 
bırakanll]ll&nlarm Ankaradaki çok· 
lufuna bakarak inaanm ''ketk• bu• 
rada da böyle bir kayıd olsaydı! .. di
yeceği ıelmiyor mu 1 

Böyle bir kaydm komnaaı belki 
hepimizi zarara aokecafı için D 
DUflD& ücreti, m ... li yarı 7anya !
dirilmek aunıtile üç clakikabk mW... 
vereyi tercih etmek muvafık olurdu. 

Çok konUf&Dlan doiru JQla ptir. 
mek için ikinci bir tedbir rele telefoq 
rebberinia tertibinde amerikan tir • 
ketinia tawi7'el..-ea illaam alma
rak: ''Az kon11fQDua!", ''çabuk bi
tiriniz!", "aizclen IOlll"a bafk.alan 
ela konutacaktır,. aibi cümleleri ka• 
im puntolu harflwle cliadirip Nhbe
rin pauna buruma serpİtlinnek 
de alda ı•lıirdi. 

- Fakat yuılualan okamayıp 
sme bildiklerini okuJ'anlan .. ya
....,.kND'a 1 0,.lelerine ele "h~ ca • 
Dm altmcladD',. clemelsten batlra ça
... •ar mtdır7- N. Baydar 

Açık teşekkür 
Aziz Ye •evaili anııemizin &Ulml 

dolaymyle ıerek biuat, ıerek bilve
sile acılarımıza ortak ollD bllyilkleri
miz, dostlarımız, arkadaılarımız ve 
ve talebelerimize teeaürlerimizı ayn 
ayrı mukabeleye mani olduğundan 
sonsuz minnettarlıklarımızı ve aayıs• 
larmuzı wnarız. 

Çocukları: Belkis, 'GOmrük memur
larından Turhan, Kadastrodan Süley
man, öiretmen İhlan Bozyliitler. 

Dalgın bulunan Hayalop sordu: 
-Niçin? 
- Çünkü o zaman eTlenmit olaca-

iız, ve aiz beni bırakıp gitmek mecbu· 
riyetinde kalmayacakamu. 

Hayalop onu kolları araamda aıktL 
Fakat bu tatlı ~ler ona vuüesini u
nuttunnamıttı. 

- Tren geliyor, dedi. Kofmahymı. 
Tam zamanında ietuyona yetitmit

ti. Bu treni kaçırmaya ceaaret edo
memi,ıi. 

Kompartimanda yerleftikten IOIU'& 

derin dütüncelerc daldı. Baıına gelen• 
lerden tatlan• dönmilttü. Evlenme 
ledren taıkına dönmilftil. Evlenme 
fikri hiç aklından geçcnemifti. Betti i
le, evlenmek botuna giden bir macera 
hayatından ayrılmak demek olacaktL 
Cimmi, Viv ve sadık Jo ile çalıflD&lk 
zevkinden mahrum kalmak caİıını aı
kacaktı. Sonra ya mazisi? Gerçi Ney

lor da gençliğinde batılar i9lemif, fa
kat vicdanına kar91 vazifesini ifa etmiı 
olmak için eonradan bir çok para sar
fetmifti. Betti hakikati öirenince ken
diai hakkında ne dütünecekti.? 

Ha)'91op içini çekti. Erte.i günU. 
Ciımni ile birlikte Granada'ya &itme
den önce Neylora bir mektub yuank 
muiıini ona anlatacaktı. 

(Sopu var) 
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lzmirde toprak bayramı Kim vurdu? ' 

bütün köylülerin iıtirakiyle kutlandı 
Adana sihal müdürünün 
Katilleri belli deği 1 
Adana (Hususi) - Geçen sene sa

at kulesi civarında bıçaklanarak öldü
rülmüş bir halde bulunan sıhat müdü
rü Hüsnü Muhiddin'in katilleri zan
niyle yakalanan şehrimiz fabrikatör. 
lerinden Mustafa Akdağ ve oğlu Os
man Akdağ hakkındaki muhakeme 
neticelenmiştir. Zanlıların ikisinin 
de beraetine karar verilmiştir. Hüsnü 
Muhiddini vuranların kim olduğu tah 
kik edilmektedir. 

Almanyadan Adanaya 

gelen bir leylek 

Ticaret lisesi öğretmenleri bir arada 

l:zmir ticaret lisesinde 
Adana (Hususi) - Çiftçilerimiz. s 1 b b 

den B. Gani Sepici, çiftliğinde aya- 2 o ta e e okuyor, mekte m• 
ğında alaminyom levha takılı bir ley-
lek bulmuştur. Bu levhanın bir alman 
ilim müessesesi tarafından takıldığı e • b• b• ih • 
anlaşılmış ve levha üzerindeki adrese ıyı ır maya tiyacı var 
iade edilmiştir. 

Toprak bayramında köy kızları milli kıya/etleriyle 

Adanada domuz mücadeleı;;i 

Adana, (Hususi) - Şubatın başın

dan on beşine kadar mülhakatta 414 
domuz öldürülmüştür. 

İzmir, (Hususi) - İzmir m uhtelit ticaret lisesi, memleket ço
cukları arasında, kız, erkek, büyük bir alaka uyandırmaktadır. 
Eskiden beri bir ticaret merkezi olan lzmirde de iktısad tahsili 
zevki doğmuş ve ticaretin basit bir çarşı göreneğinden çok uzak
lattığı anlatılmıştır. 

İzmir, (Hususi) - Bornova 
ziraat mektebinde kutlanan top-
rak bayramı, bu sene de çok ala
ka görmüttür. 

Mektebin bahçesi, salonları misa • 
firlerle civardan gelen köylülerle do • 
lu idi. 

Bu arada vali muavini B. Cavid ile 
bazı kumandanlar, tanınmış simalar 
da vardı. Civar köylerden milli kıya
fetlerle köylüler ve küçük kızlar da 
gelmişlerdi. Bu vesile ile sözler söy
lendi, çay verildi milli kıyafetle mil
li oyunlar bilhassa alaka uyandırdı. 
Mektebin bahçesi gezildi, çalışma saf 
balan görüldü. 

A'dana caddelerinde ağaç 

1 

Lisede şimdiki talebe mevcudu 
(250) dir. Eski bir papas mektebi, ih
tiyacın tazyiki karşısında lise binasr 
olarak kabul edilmiştir. Fakat 80 oda-
lı bulunan bu binanın, ne bahçesi 
vardır, ne müsaid bir jimnastikhane
si ... Binanın taksimat ve inşa tarzı da 
bir mektebi tatmin etmekten çok u • 
zaktır. Alakadarlar, yeni bir bina in
şası ve lisenin mmtaka t icaret lisesi 
şekline ifrağı zaruretini ileri sürmek. 
tedirler. 

. Adana (Hususi) - Belediye, cad. 
C!elerin ağaçlandırılması işine devam 
etmektedir. .Trakya tay ve boğa büryütme çiftliği 

Burada tedrisat işleri bir intizam 
içinde ve faydalı şekilde geçmekte
dir. Ayrıca, istiyenler için daktilo ve 
steno kursları açılmıştır. Liseyi biti
ren her talebenin ingilizce ve fransız· 
ca öğrenmiş bulunması şarttır. Mek
tebin reklam tedrisatı ile mahsul ve 
eşya serıgisi de çok zengindir .. Mese
la Türkiyedeki buğday tipi, burada 
elli iki olarak tesbit edilmiştir . 

Halkevi polikıliniği 

lzmit halkevinde sosyal 
yardım ve temsil işleri 

Köylüye sesli film gösteriliyor 
l zmit, (Hususi) - Halkevimizin en b üyük varl~ğı.içtimai sah a

da oluyor. Halkevi polikıliniği, baıka halk~':lenmız?e ol~ıya? 
modern bir sağlık kaynağıdır.' Bura da lzmıtın temız yureklı, 
yurdsever bütün doktorları va zife almıtlardır. Her Dr. haftanın 
muayyen bir günün de, k end i ihtisası dahilinde hasta kabul et-

mekte, bu hastalar parasız tedavi gör-
mekte ve ilaçları da parasız tedarik 
edilmektedir. Fakir halk ve bilhassa 
köylüler, halkevi polikıliniğine çok 
rağbet göstermektedirler. 

Halkevimizin canlı bir eseri de 
temsil koludur. Güzin Ataergin, Ş. 

Çalışkur, Süreyya, Sezai Ataergin, 
Hicabi Altmer, Turgud Baykal, Ce -
vad Toğay, Nedim gibi istidatlı genç
ler vardır. Bize her on beş günde bir, 
yeni bir eser hazırlamaktadırlar. Hal
kevi temsil sahnesinin bariz kusuru, 
dekorsuzluğudur. Bu noksanı da te
lafi etmeleri beklenir. 

Halkevi, mıntaka köylerinde sey
yar sesli sinema gösterdi. Pazar gün
leri şehre gelen köylüler de, bu sine
mayı görd üler. Zirai, sıhi, tarihi, iktı
sadi ve içtimai filmler pek fay dalı ne
ticeler verdi. Halkevi, bu teşebbüsü
ne, yaz günleri de devam etmek k~ 
ranndadır. - C. Y. 

Çankırıda hast.ane 
Çankırı, (Hususi) - İki yıl önce 50 

yataklı olarak yapılan memleket has
tahanesi ihtiyaca kafi gelmediğinden 
bir 50 yataklı binanın daha yapılması 
geçen yıl krarlaştırılınıştı. Bu binanın 
yapılmllıuna başlanılmştr. Bu yeni pa
viyon bu hastahanenin her ihtiyacını 
kaflılıyabilecek bir şekil ve sistemde 
yapılacaktır. 

lnıaatı bir yıl kadar devam edecek o 
lan paviyon bir komisyonun müraka
besi altında yapılmaktadır. 

Karsıyaka ve sivrisinek 
İzmir (Hususi) - Karşıyakayı 

sivrisinek ve sıtmadan kurtarmak için 
belediyece, Bostanlı bataklığının krı 
kurutulması kararlaşmıştır. Bu arazi
nin satın alınması için defterdarlıkla 
belediye arasında temaslar yapılmak
tadır. 

.. 

Kısa bir zamanda bütün Trakya 

Etli, sütlü ve iyi derili 
bozırk hayvanlarla dolacak 
Edime, ( H ususi) - Trakya da n a ve boğa b üyütme ve üretm e 

çiftliği yeni yavrularını almıştır. Bunların 160 ı bulacağı tah
min e d ilmektedir. Tay ve boğa büyütme işine b üyük b ir e b emi
yet verilm ektdir. Çiftliğin gelecek seneye k a dar büyütülm esine, 
tay ve boğa mevcudunun 500 e iblağ edilmesin e karar verilmit -

Adana sokaklarında 

Develer 
arhk dolaşmıyacakt1r 

Adana (Hususi) - Şimdiye ka· 
dar şehir içinde birçok develer barın
dırılır ve zaman zaman bu develer ba
şıboş bırakılırdı. Sokakları kirleten 
birçoklarını korkutan ve şehre bir or
ta çağ manzarası veren bu hale ~ir ni
hayet vermek için belediyece bır ka. 
rar almıştır. Belediye, devecileri, şe
hir haricinde bir yer temin etmeğe 
mecbur tutmuştur. Bu karar, ağus
tostan itibaren tatbik edilecektir. 

Adana ziraat mektebi 

tir. Aynı zamanda bütün Trak • 
ya vilayet lerin deki aygır d epola
rı bu sene daha ziyade geniıle -
tilecektir. 

Aşım duraklarının sayısı 31 e çıka
rılacak, nisan, mayıs aylarında on 
merkezde suni tohumlama yapılacak
tır. 

Örnek köylere, 9imdiden 4 • 5 Plev
ne boğası verilmiş buraları birer döl 
merkezi haline getirilmiştir, sarı ve 
kara sığır terkedilmekte, veterinerler 
tarafından toplanarak kısırlaştırıl

maktadır. Trakyanın baştan başa boz
rrk hayvanlariyle dolması prensip edi
nilmiştir. Büyük ve küçük çiftlikle
rin yardımı ile en çok beş yılda bu iş 
tahakkuk sahasına çıkarılacaktır. 

Trakyanın bu çalışmalarda azimet 
noktası şudur: Etli, sütlü, iyi derili 
boz ırk üretmek ..• 

Umumi mecliı üyeleri bir arada 

Çank1rı büdçesi 411 bin 
lira olarak tesbit edildi 

I 

Halkevi, hastahane ve garaj yapılıyor 
Çankırı, (Hu su si) - V ilayet meclisi Çankırı büdcesiin 411 b in 

lira o larak tesbit etmİ§tir. Bu büdce 937 yılı büdcesine nazaran 
60 b in lira fazladır. B u sayede bu yıl yapılacak olan itler Çankı
rıyı d a ha çok bayındırlığa kavuşturacaktır. 

Büdceye yeni b ir halkevi yapılması için 25 bin liralık bir tah 
Adana (Hususi) - Şehrimizde 

yapılacak ziraat mektebinin yeri tes
bit edilmektedir. Mektebin Şakirpa
şa mevkiinde yapılması muhtemeldir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~ s~at konmuştur .. ~eni temeli atıl~ 

Adanada kahve bolluğu 
Adana (Hususi) - Son zamanlar

da şehrimizde yeniden birçok kahve
ler açılmıştır. Belediye, kahveler için 
bir tahdid koymuştur. Buna göre, bi
rinci sınıf caddelerdeki kahveler ara
sında en az 200, diğer caddelerde 250 
metre aralık bulunması şarttır. 

Adana sokaklarında uçurtma 
ve futbol yasak 

Adana, (Hususi) - Belediye, ço
cukların sokaklarda uçurtma uçurma. 
!arını ve futbol oynamalarını yasak 
etmiştir. Bu suretle birçok kazaların 
önü alınacak, bu karara riayet etmi
yen çocukların velileri iki lira para 
cezası vereceklerdir~ 

Burdurdaki köycülük 
kursu faydalı oldu 

J 

modern hastahane için de 17 bin liıı 
daha ilave edilmiştir. 10 bin lira dı 

yeniden yapılacak olan nafıa garaji i 
çin ayrılmış bulunmaktadır. 

Kültüre fazlasiyle ohemiyet ver. 
mif olan umumi meclis 938 büdcesin. 
de kadroya yeniden beş muallim ilave 
etmektedir. 

Çankı rının ağaçlanması 
Çankırı, (Hususi) - Geçen üç dört 

yıl içinde şehrin göze görünen her ye
rine ağaç dikimi ihmal edilmemi' ve 
bu sayede caddelerin çoğu ağaçlanııııt 
bir vaziyete gelmiştir. Bu yıl da 500 a
ğaç dikilmektedir. Bu ağaçların bir 
kısmı da Kale önünde su deposu civarı 

Burdur, (Hususi) - Halkevinde bir köycülük kursu açılmıt- na dikilecektir. 
tır. Bu kursa 42 köy k atibi ile, köy muhtarları ve köylerin h eves- Zaten bağlık ve bahçelik olan Çankı
li gençleri İftirik etmitlerdir. Kun köylü ler için çok faydalı ol- j rı birkaç yıla kadar büsbütün her kö-
muıtur. Kuraa •id bir intibaı aönderiyonmı. fCSini yefillcrc bürüyecekıtir. 
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Y ttkıek mekteplerde spor 

Bölge kupası maçlarında: 

·Mülkiye : 4, Harbiye·: 2 
Ziraat Ens.: 6 Gazi Ens.: O 

Harbiye ve Mülkiye mektebleri maçında mülkiye luJeıine 
gol olurken 

Yüksek Ziraat ve Gazi Terbiye Enstitüleri maçında 
tld ccırAall 

Ankara bölgesinin yüksek mekteb 
takmıları için tertib ettiği .. bölge ku
pası,, maçlarına dün Ankara gücü sa
hasında başlanıldı. Bu hafta Ankarada 
ba1kaca spor hreketi olmadığından sa
ha çok kalabalıktı. Harbiye ile Mülki
ye arasındaki birinci maçı mülkiyeli
ler 2-4 kazandılar. Terbiye - Ziraat 
enstitüleri maçı da o-6 Ziraat enstitüsü 
lehine neticelendi. 

Harbiye • Mülkiye 
Bu maçın hakemi B. Asımdı. Oyuna 

14,30 da mülkiyelilerin vuruşu ile baş
landı. İstanbulda milli kümede 0-3 
lük bir galibiyet elde eden Harbiye 
idman yurdunun yarınki elemanları 
ıu kadro ile oynuyorlardı : 

Salihaddin, Fuad - Nedim, Turan. 
Muzaffer - Necati, Cihad • Kadri • 
Cemal • Fazı! • Celat. 
Birçoğunu leulüp takımlarında tanı

dığımız futbolcularla kurulan mülki
ye ise : 

Cahid, Nihad· Tevfik Cemal. Or
han - Necmi, Hüınü • Aliedclin • Or· 
han • Suad - Naci. 
takımiyle oynuyordu. 

Mülkiyenin ilk golü 
Mülkiyeliler oyunun ilk dakikala

rından itibaren üstün bir oyun göster
meye başladılar. Topu yarı sahaların
dan kurtaramıyan harbiyelilerin kale
ai tehlikeli anlar geçiriyordu. 25 inci 
dakikada Hüsnü geriden aldığı uzun 
pasla Harbiye kalesine kadar indi ve 
topu ortaladı. Topu kapan Alaettin 
bekletmeden çektiği sıkı bir şiltle ta
kımının ilk sayısını kalecinin sol kolu 
altından ağlara taktı. 

Harbiyenin beraberli kşayuı 
Bu gol harbiyelileri gayrete getirdi, 

oyun biraz canlandf. Nitekim 31 inci 
dakikada Cihad aantrhaftan aldığı paa
la m&ilkiyelilerin kalesine kadar aktı. 
Nedimi atlatarak sıkı ve yerden bir 
fÜtle beraberliği temin etti. 

Neticeyi lehlerine çevirmek için 
gayrete gelen mülkiyeliler biri 36, di
ğeri 39 uncu dakikalarda Orhanın aya
ğiyle iki gol daha atarak birinci dev
reyi 3-1 lehlerine bitirdiler. 

I kinci devre, ikinci 
Harbiye golü 

Orhan bu gole mukabelede gecikme
di. Uç dakika sonra takımının dördün
cü golünü de atti. Bu devrenin 25 inci 
dakikasına kadar her iki taraf ta mu
hakkak gol fırsatları kaçırdılar. Fakat 
neticeye müeasir olamadılar. Maç 4-2 
mülkiyelilerin galebesiyle neticelen· 
di. Mülkiye takımından bilhassa Ca
hit, Nihad, Orhan güzel oynadılar. 
Harbiye takımında yalnu; Nedim ve 
Muzaffer çok çahıtılar. 

Ziraat - Terbiye 
enstitüleri 

Günün ikinci mühim maçı Y. ziraat 
ve Gazi terbiye enstitüleri arasında i
di. Takımlar gene tanınmıf sporcular
la fU tekilde idi: 

Yüksek ziraat enstitüsü : 
Salihaddin, Saffet • Enver, Lütfü • 

Semih· Sadi, Nahid· Taceddin· Se
dad • Orhan • Salih. 

Gazi terbiye enatitüsü: 
Ateı, Nuri· lamail, Arılan· Saba

haddin· Turıud, Nuri· irfan· Şerif· 
Zeki· Ertuğrul 

Takımlar halkı selamladıktan sonra 
Gazi terbiye enstitüsünün vuruıuyle 
oyuna başlandı. İlk dakikada Yüksek 
ziraat enstitüsünden Sedad firikikten 
birinci golü attı. 

Oyunun ilk dakikalarından itibaren 
hakimiyeti tesis eden ziraatliler rakip
lerini arkııtmyorlardı. Terıbiye ensti
tülüler buna ferdi akınlarla mukabele 
ediyorlarsa da netic:caiz kalıyordu. 
Bunlar arasında bilhassa Salibin 32 in
ci dakikada geriden aldığı palla Zira
at kalesine inmesiyle uzaktan . çektiği 
tütü Salihattin son zamanlarda hiç 
görmediğimiz güzel bir plonjonla kur
tardı. Her iki tarafın kalesi de z~ 
zaman tehlikeler atlattıktan sonra bi
rinci devre 1-0 mavi lacivertlilerin a
leyhine bitti. 

I kinci devre 
İkill(:i partiye daha canlı başlayan 

Ziraat enstitüsü takımı 12 inci dakika
da Sedadın ve 31, 36, 39, 41 inci dakika
larda da 90laçık Salibin attığı sayılar
la gol adedini 6 ya ç~karmak suretiyle 
oyunu 6-0 kazandılar. 

Ziraat enstitüsünden bilhuaa Sala-
hattin ba,ta olmak üzere Semih, Se-
dat. Salih. Enver, Lütfi ve Saffet çok 
çok güzel oynadılar. 

Buna mukabil Gazi terbiye enstitü-
sünde de altı gol yemesine rağmen A· 
tef ile Nuri, İsmail iyi idiler: Nuri çok 

Harbiye ve Mülkiye mektebleri 
maçında top mülltiyelüerin 

ayağında 

ı~······························ ... ······~ 

Blglıkl spor 
hareketleri 

MtLLl KUME . 
İatanbulda: Fenerbabçe ·Harbiye 

İzmirde: Günq • O çok 
BİSİKLET YARIŞI 

Hareket yeri: Stadyom kapısı 
Hareket saati: ı O 
Vanı yeri: Akköprii karakolu 
Mesafe: 30 kilometre 
Yol: İstiklil, Cumhuriyet caddele

ri· Uluı meydanı - Kamutay 
önü - Akköprü - Orman çift
lı ğı - Hava istasyonu· Ak
köprü karakolu. 

HUSUSi MAÇ 

Galatasaray • Ankara Gücü 

Ankara Gücü sahasında saat 15.30 

~ •....................................• ,. 

Bisiklet yarıılar1nın 

u~u cTtiiff a ı 

Bugün güzel bir 
. müsabaka yapılıyor 
Bu sene Ankarada muhtelif spor ,u

belerinde dikkati çekecek derecede 
büyük bir hareket göze çarpmaktadır. 
Bu arada bisikletçilerimizin devamlı 
çalıpıaları, üzerinde bilhassa dunila
ğa değer derecede, inkişaf arzetmek
tedir. Son haftalarda yapılan iki yarı\ 
bunun açık misalleridir. 

Ankara gençliği, bu güzel ve canlı 
ıpora büyük bir alaka göatermektedir. 
Yarıılara iştirak edenlerin aayıaının 
her defasında artııı ve her hafta yeni 
şampiyon namzedleri görüşümüz istik
bal hakkında bize büyük ümitler ver· 
mektedir. Bizim vazife icabı büyük bir 
zevkle takib ettiğimiz müubakalara 
halkımız da yakın alakasını hiç esirge
memektedir. Henüz stadlarımızda bi
siklet pistlerimiz bulunmadığı için, 
caddelerde ve şehrin dış yollarında 
yavaş yava, say.un artan bir seyirci ka
labalığı hasıl olmakıtadır. 

Bugün bölge bisiklet ajanlığının ha
zırladığı seri bisiklet yarışlarının ü
çüncüsü yapılacaktır. Müsabakaya sa
at 10 da stadyom kapısı önünden baş
lanılacaktır. Mesafe 30 kilometredir. 
Bitit noktası da Akköprü auvari kara
kolu olarak tesbit edilmittir. 

Yol: "Stadyom kapısı - İstiklal cad· 
deıi • Cumhuriyet caddesi • Ulus mey· 
danı. Kamutay önü· Akköprü auvari 
karakolu. Orman çiftliği· Tayyare is
tasyonu., dur. 

Bu seri yarııtara mayıs başına kadar 
devam edileceğini öğrendik. Memleke
timizde daha çok yapılmasını dilediği
miz bu apor fubesinin ba,ında yorul
mak bilmiyen bir çall§ID& aarfeden ve 
yokluk içinde varlık yaratan idareci
leri tebrik ederiz. 

oıo 6 6 6 05 :ooanu:rıoarna-ıoaıw 

Miln küme takımlarımn 

puvan vaıiyetteri 
Kıılün M nr:. B er. Ma. At. Ye. Puv. ---------

Güneı 6 o o 2S 7 18 
Betiktaı 6 1 o 18 3 17 
Uçok 7 o 2 6 14 13 
M. ciicü 8 2 5 9 21 12 
H.İ.Y. 5 .. 1 2 8 5 10 ' 
O.saray 5 o 3 5 14 9 
F.bahçe 5 2 2 12 7 8 

İkinci devre başladığı zaman harbi
yelileri açılmış görüyoruz. İlk akınla
riyle mülkiye yarı sahasına yerleşen 

harbiyeliler 3 üncü dakikada penaltı
dan Fazılın attığı golle ikinci sayıları· 
m da rapmıf oldu1'1'ı 

çahflJlıfu da• forvette yalnızdı, deni- l Alaancak 6 
lcıbilir. 

o 5 7 18 7 

Harbiye takımının grup halinde bir rami 

.. 

lstanbulda Harbiye takımı 
Galatasarayı 3~1 yendi 

İstanbul, 26 (A.AJ ~Milli ~me~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
futbol maçlarına bugün de Taka im 
stadyomunda devam edildi. Çok mU
said hava şeraiti içinde, üç bine yakın 
bir seyirci kütlesi önünde, Ankara
dan Harbiye takımı ile İstanbuldan 
Galatasaray takımı kaflıl&şıyordu. 

Saat 15.30 da iki takım sahaya çık
tılar. Hakem Nuri Bosut. Rakibler 
kaqılaştığı uman Galataaaray'ı ha
kiki kadrosundan çok eksik bir tekil
de görüyoruz ı 

Galatasaray: Emin - Re,ad, Tu· 
ran - Mustafa, Adnan, Suavi - Necdet, 
Süleyman, Bülend, Musa, Salahaddin 
kadrosu ile çıktı. 

Harbiye takımı da §U şekilde il· 
ralandı: 

Fethi - Şevket, Sabri - Celal, Muh
terem, Haşim - Mücahid, Zeki, Habib, 
İzzet, Şerif. 

Oyun 00,lıyor 
Oyuna h&flandığı zaman Galata

saray'ın daha ağır bastığı görülüyor
.a; MCld. 81illıi' BjfaıtJ H.,bn. DUl
yal gibi en kıymetli bet oyuncusun
dan mahrum bir halde oynayan Ga
latasaray kuvvetli bir rakibe kartı 
h1kim bir oyun oynaması beklenmi
yordu. Vaziyetin bJl şekline rağmen 
sarı - kırmızılılar güzel bir anlatma 
ile oyunu harbiye yarı ••ında yer
lC!tirmit bulunuyorlar ve Ankara ta
kımının kalesini sık aık tehdid et· 
mek imkanını buluyorlardr. Şurasını 
bilhassa kaydetmek icab eder ki, har
biyenin kalesini müdafaa eden Fethi, 
ilk on bet dakika içinde mükemmel 
bir oyuncu olduğunu gösterdi ve çok 
alkı' toplayan muvaffakıyetli oyunu 
ile takımını kuvvetlendirdi, netice Ü· 

zerinde bu suretle cidden müesair ol
du. 

Harbiyeliler açılıyor 
On befinci dakikadan 80nra Har· 

biyeliler açıldılar. Bu açılıtın temin 
ettiği üstünlük, otuzuncu dakikaya 
kadar oyunun mukadderatını harbiye 
lehinde bir cereyana doğru temayül 
ettirdi. Fakat harbiyelilerin tefevvu
ku ilk çe~rek saat içinde Galatasaray
lıların hakimiyeti nisbetinde müessir 
olamadı. Ankaralılar sarı - kırmızı ta
kımın kalesini ciddi surette tehdid 
etmek imkanını bulamadılar. 

Harbiyenin ilk golü 
41 inci dakikaya kadar devam eden 

bu vaziyet, sağdan gelen bir ,andele 
Galatasaray kalecisinin yanlı1 çıkışı 
yüzünden değişti ve harbiyenin sağ
içi Zeki yerinde bir kafa vurUfU ile 
kalecinin hatasının cezasını verdi. 
Bu auretle devre bittiği zaman Har
biye ı - o gaU..> vaziyette idi. 

1 kinci devre 
İkinci devre tamamiyle harbiyeli

lerin lehinde geçti. Galatasaraylılar 

ilk on be§ dakika içinde biru muka
vemet eder gibi oldular. Fakat on be
tinci dakikada Habibin ve iki dakika 
sonra da İzzetin çıkardığı goller üze
rine maneviyatları bozuldu. 

Nwıl oynadılar 
Oyunun umumi hulasası şudur: 

Galatasaray eksik bir kadro ile oy
nadı. İlk dakikalardaki tefevvuku e
ğer sayı neticesini verseydi takımın 
maneviyatı yükselecek ve netice bel
ki böyle olmıyacaktı. Fakat An.kara 
kalecisinin çok muvaffakıyetli oyunu 
kal'fıaında elde edilen nyı fırsatları 
kaçınca Galatasaray kendisinden e
min olmıyan takımların peritan ve 
tesadüfe bağlı şekline döndü. Birinci 
harbiye golü, eğer haftaynnın aon da
kikalarına tesadüf etmeseydi sarı -
kırmızılılar daha mUfkül vui1ete dü
fObilirleıdi. 

Alsancak Güneşe 
2-1 yenildi 

lmlrMI ıpı ptk sert opılHb 
İzmir, 26 (A.A.) - Milü küme kar

§Ilaşmalarına bugün de devam edildi. 
Geçen hafta Galatasarayı 7 • O yenen 
Güne ıtkımının İzmirde alacağı netice
ler alaka ile beklendiği için sahayı üç 
binden fazla halk kütlesi doldurmuıtu. 

Maç haftan nihayete kadar müte • 
vuin bir tekilde cereyan etmiı ve Gü
neı takımı neticede 2 - 1 ıalib gelmesi
ne rafmen Alancafa karp bildin bir 
oyun çıkaramamııtır. 

Oyun ba,lıyor 
Mutat merasimden sonra oyun ha

kem Esadın idaresinde Alsancağın bir 
vurutu ile bqladı. Birinci dakikada Al
sancağın yaptığı ilk hücuma mukabil 
GUnetin de sıkı bir akını görllldü. İlk 
tehlikeyi Giineı aavuıturdu. Cihat be· 
finci dakikada Saimin ıda bir giriıini 
muvaffakiyetle durdurdu. 

13 lincil dakikada İlyaaın sıkı bir 
ıutu avutla neticelendi. Biru sonra 
Rasih topla beraber kaleye girerken 
Raıim yetiıcrek bu muhakkak gol teh -
ilkesini korner yapmakla bertaraf ede • 
bildi. 

33 üncü dakikada Melih topla be -
raber Al.ancak kalesine hızla girerken 
oyuncular biribirleriyle çarpıttılar. Bu 
çarpııma neticesinde Hilmi baygın bir 
halde hastaneye kaldırıldı, ve yerine ka 
leye müdafi Ali geçti. 

Devre u sonra O - O berabere bitti. 

I kinci devre, ilk gol 
İkinci devrede oyun batJ.ar batla -

maz hücuma geçen güneıliler Alsan -
cak kalesi önünde toplandılar. Bu au
retle adamakıllı aıkıpk bir hale gelen 
Alsancak kaleli Salihaddinin sağdan 

çektiği sıkı bir köıe vuruıu ile ilk golü 
yemiı bulunuyordu. 

Hiç ümid edilmiyen bir zamanda 
yenilen bu gol alsancaklıları harekete 
getirdi ve bütün bir enerji ile Güneı 
kalesine mukabil hücumlara baıladdar. 
Fakat havadan bir oyun sistemi tatbiki
ne batlıyan Al.ancak hücumları Reıad 
ve Faruk müdafaası kar§ısında hiç bir 
netice elde edemiyorlardı. 

Adamakıllı ıert bir cereyan almak
ta olan oyunu hakem durdurarak iki ta
kım oyuncularına ihtarlarda bulundu. 

22 inci dakika olmuıtu. Basri gü • 
nün en güzel tutu denecek kadar mü
kemmel olan bir vuruıla topu kaleye 
gönderdi ise de to;>, kale direğini 1ty1 -

rarak avuta gitti. 

Karıılıklı birer gol 
26 ıncı dakika Rasih uzaktan çekti

ği sıkı bir ıutla takımına ikinci sayıyı 
da kazandırdı. 

36 mcı dakikada Hakkı soldan aür
atle GUneı kalesine cirmekte iken Fa
ruk hatalı bir ıekilde durdurdu. Hake· 
min verdiği penaltı Cemilin sıkı bir 

1Jdncl devrede Galatuarayın mü
temadiyen tekil deiiıtirmeai müsta
kar bir oyun çıkarmasına mani oldu. 
Uıtiiete iki gol yenmeıi de manevi
yatı büsbütün bozdu ve mağlubiyet 
halini aldı. 

Harbiyelilere gelince, bilhaıaa i
kinci devrede rakibin bozuk haleti 
nabi7Minden iati.fade edemediler. 

vuruıu ite Alsancak ilk ve son golüntl 
yapını§ oldu. 

Bu suretle 2-1 vaziyeti kabul ettiği 
aıikar olan Güneş müdafaaya fazla eho
miyet verdiğinden oyunun bundan son
raki kısmında vaziyet üzerinde bir de
ğifiklik olmadan maç 2 - 1 Günefin ga· 
libiyetiyle bitti. 

Edirnenin 
25 ind 

iııalinin 

yıldönümü 
Edime, 26 (A.A.) - Edirnenin 

Balkan harbmda bulgarlar tarafından 
istiliaının 25 inci yıldönümü müna
sebetiyle bugün Edirnede türke ya• 
kışır bir . vakarla Halkevinde yapılan. 
toplantıda muallim Osman Nuri ve 
Ziya Somer'in Edirne müdafauına 

aid nutukları dinlenerek balkan hu
bında canlarından geçen §C'hitlerimi· 

zin hatıraları taziz edilmi§tir. 

Mızıkanın matem havasiyle aona 
eren törenin sonunda şehitliğe &idi
terek çelenkler konulmuJtu1". 

Küçük lç Haberler 

• [lstanbul - 26, Telefonla] 

X Şiıhane faciası ıuçlulan - Bugün 
ağır ceza mahkemesinde Şiıhane facia
sı suçluları müdafaalarını yaptılar. n .. 
vi karar için ba§ka güne kaldL 

X Halid Şazi ihtifali - Dit doktoru 
Halid Şazi'nin ölümünün yıldönümü 
münasebetiyle bu akşam dit doktorla
n Etıbba odasında bir toplantı yapmıı
lardır. 

X Bir uıtabatı öldü - Fenerde bir 
fabrikada çalışan Dimitri isminde bir 
ustabaıı makine yatağını muay~ne e
derken caketini makineye kaptınnıı, 
arasında kalnuı ve ölmüştür. 

X lıtanbulda ıia var- Bu sabahtan 
beri devam eden sis 16 dan itibaren ke
sif bir hal almııtır. Limanda vapu 
seferleri durmuıtur. Kaza yoktur. 

Önümüzdeki yılda 
500 ilk okul açılacak 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Önümüz. 

deki ders yılı başında şimdiye kadar 
hiç mektep açılmamış köylerde 500 ilk 
okul açılacaktır. 

Radyoloji Enstitüsü 
direktörlüğü 

lıtanbul, 26 (Telefonla) - f stan
bul üniversitesi radyoloji enstitüsü di
rektörlüğüne Viyananın maruf radyo
laji profesörlerinden Dr. S!taluzer'le 
mutabık kahnıruıtır. P rofesör yakında 
memleketimize gelecek ve vazifesini 
devralacaktır. 
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Kültür hayah Ankara kız lisesinde 
Fransız edebiyatında 
üç kadın 

Profesör Pitar ve refikası şerefine 
Atak mayın gemisi 
<lün denize indirildi 

Bir çay ziyafeti verildi 
(Başı ı. inci sayfada) 

yağı muhaverelere bedel bu salonda, 
kıvrak, zeki ve zarif konuşmalar ya
pılryordu. Bu konuşmalar yalnız o
rada toplananları biribirine bağlayan 
bir vasıta değil, aynı zamanda o dev
rin temiz ve namuslu insanlarının en 
büyük zevkidir. Bu konuşma yoliyle 
Paris hayatına yalnız nezaket ve za
rafet değil, en temiz ahlak unsurları, 
en büyük şan ve şeref sevgisi, niha
yet fazilet girmiştir. Kadının zeki ve 
zarif tesiri altında erkekler artık da
ha terbiyeli konuşuyorlar, o vakte ka
dar kullandıkları kaba tabirleri birer 
birer terkediyorlardı. Zamanın erkek 
muharrir ve münevverleri kadınlara 
beğendirecek zarafet ve vuzuh peşin
de koşuyorlardı. Bir aralık bu o kadar 
ileri gitmiş, fikir oyunları yapmak 
Paris salonlar nda o kadar taammüm 
etmiştir ki nihayet tasannu derecesine 
varmış, nihayet (Molyer), iki ölmez 
eseriyle bu kadınların halini fransız
lığın kahkahası önüne teşhir etmişti. 
Ancak unutmamak lazımdır ki (Mol
yer) in kaleminde bir kahkaha mev
zuu olan bu kadınlar edebiyata büyük 
hizmetler yapmağa muvaffak olmuş· 
tur. İfadede zarafet, tabirlerde neza
het, dilde kibarlık ve incelik istemek 
ıuretiyle fransız lisanını tasfiye et· 
mişler, fransız dilinden kabalığı, ba
yağılığı, Sdiliği, çıplaklığı koğmuş
lardır. Esasen fransız akademisi de 
bu tarihlerde (1635) tesis edilmişti 
Malftm olduğu üzere fransrz akade· 
misi: "Fransız dilinin terakki yatını 
muntazam surette nezaret altında bu
lundurmakla mükellef resmi bir sa
lon,. dur. 

Madam dö Sevinye, kısa izdivaç bıa
yatında hep bedbaht yapdıktan sonra 
25 yafında, biri erkek, ötekisi kız, iki 
çocukla dul kalmıt bir kadındır. "Pa
ris'in en latif ve en namuslu kadınla
rından biri olan., Madam Scvinye ko
casını sever, fakat hiç Lcğenmezdi; 
halbuki kocası onu beğenir, fakat hiç 
sevmezdi. Madam Sevinye'nin bütün 
edebi hayatı, kızı (Kontes Grinyan) a 
yazdığı mektublardadır. Ölünceye ka
dar, otuz sene, Madam Sevinye gör
düklerini, duyduklarını, düşündükle
rini bu mektublarla anlatmıştır. Esa
sen onun bütün hayatının tarihi kızı
nın muhabbetinde toplanmıştır. O, kı
zından ayrıldığı zaman bedbaht ve o
nun yanında bulunduğu zaman bahti-

Ankara Kız lisesi, dün f ev kala de 
günlerinden birini yaşadı. Birkaç gün
denberi tehrimizin aziz misafirleri o
lan profesör Pitar'la Bayan P.itar ya
rım gilnlerini münevver genç kızları. 
mıza vermi~i. 

Tiyatrodaki inkılab da kadınlar 
1ayesinde olmuştur. On yedinci asrın 
iptidalarına doğru tiyatrolara giden 
halk kaba insanlardı. Bu halkın alkış
ladığı piyesler, ağza alınmıyacak ka
dar edeb ve terbiye harici mevzular 
Uzerine yazılmış şeylerdi. Artistler 
cemiyet hayatında bir parça suni gibi 
telakki olunurdu. Bunlara çingene ve 
hırsız nazariyle bakarlardı. Artistle
rin hesabına çalışan müellifler çok 
defa tiyatro iliinlarına isimlerini yaz
dırmazlardı. Bir değeri olmıyan ti
yatro müellifleri tiyatrolarda kapı

cılık yapar, tiyatroya gelenlerden bi
let parası toplar, tiyatro salonunu sü
pUrilrdU. Dram yazanlar ise büsbütün 
•efil bir halde idiler. Altı yedi yüz 
dram yazmıı olan Aleksandr Karden 
çok zamanlar yiyecek ekmek bula
mazdı. Nihayet on yedinci asrın orta
larına doğru yukarda bahsi geçen ka
dınlar tiyatroya gitmeğe başladılar. 
Bu tarihten sonra piyes, sahne, lisan 
değitti; artık namuslu insanlar tiyat
roya gidebilir olmuştu. Derken saray 
tiyatro ile alakadar olmağa bifladı; 
onun peşi sıra bütün münevver sosye
tede tiyatro zevki uyandı. Artistlere 
refah geldi, artık kimse onları tahkir 
etmiyordu. Tiyatro müellifleri eser
lerinin altına imza koyuyorlardı. Bun
lar her tarafta aranılıyor, alkışlanı
yor, hatta kendilerine hükümetten 
tahsisat bağlanıyordu. 

O devirde Uç kadın, Markiz Ram· 
buye'nin salonuna devam eden üç mu
harrir kadın bilhassa büyük rol Ôy
namııtır. Bunlar Matmazel Skuderi, 
Madam dö Sevinye, Madam dö la Fa
yet'tir. Bunların her biri kendi dere
cesine göre, kendi sahasında edebi 
hareketin birer mübeşşiri, birer müj
decisi olmuştur. Matmazel Skuderi 
romancı idi. Romanlarında zamanının 
ahlak ve adatını, kahramanlık men
kıbelerini tasvir ederdi. Bu kadın çok 
yazmakla maruftur. O kadar ki {Bu
valo) bununla alay eden bir şiirinde 
"Her ay zahmetsiz bir eser doğurabi· 
len kadın,. demişti. Eserlerinde eş
has vaka bir nehrin suları gibi akar; 
her eserde o kadar çok vaka kahrama
nı vardır ki okuyucular bunun için· 
den çıkabilmek için mutlaka eserin 
sonuna bir fihrist koymak Hizımdır. 

Herhalde uzun yazmaktan hoşlanan 

bir romancıdır. Şurasını da söylemek 
lazımdır ki Matmazel Skuderi'nin bü
yük edebi meziyetleri bi~hassa hissi· 
yatı tahlil hususunda kendine mahsus 
l:>ir inceliği vardır. 
R,,manlarını çok uzun yazan, vaka

ları hadsiz hesabsız eşhas kabalığı ile 
dolduran Matmazel Skuderi'ye muka
bil Madam dö la Fayet, lüzumsuz taf
silatı yazılarına sokmayan, sadet ha
rici istidradlara eserlerinde hiç yer 
vermeyen, tahlillerini sırf mevzuuna 
hasreden bir romancıdır. Roman bref 
denilen yolu ilk önce Madam dö la 
Fayet açmı,tır. 

Madam Pitar, bu hutasadan son
ra Madam dö la Fayet'in eserlerini 
tahlile girişti. Madam dö la Fayet, ya· 
zılarında bilhassa vazifeye ve şeref 
hissine büyük kıymet verir. O devrin 
büyük filozofu (La Roşfoko) bu ka
dının tesiri altında kaleminin ve fik
rinin ~ •·ki arını · •: uc1il etmiştir. 

Saat 15 de Bayan Pitar'ın Kız lisesi 
salonunda yaptığı ilmi müsahabe genç 
kızlarımız için çok faydalı oldu. Bu 
müsahabesinde isimleri dünya edebi
yat tarihinde yer t\ltmuş iki muharri
ri Madam dö Mentenon ile Madam dö 
Stael'in edebi hayatlarını anlattı. 

Konferansta Bayan Afet, Kültür ba
kanlığı müfettişlerinden B. lımail 
Fethi Esfendiyar oğlu, Kız lisesi di
rektörü B. Sami, muallimler ve hemen 
bütün talebe hazır bulunuyordu. 

yardır. · 
Madam dö Sevinye'nin edebi ha

yatında en esaslı ve en bariz vasfı 
hayaldir. O ki: hi!f bir zaman roma
nesk olmamıştır. Madam dö Sevin
ye bu hayal kuvvetiyledir ki: hisle
ri ve hadiseleri şayanı hayret bir rü
yet kabiliyetiyle sezip zaptetmeğe 

Konferans, saat 16 ya doğru alkışlar 
arasında bitti. Bundan sonra Bayan 
Pitar, Bayan Afet, ve B. İsmail Müş
tak Mayakon halkevine gittiler. Hal
kevinde Profesör Pitar tarafından e
velki sanat eserlerine ai.d fevkalade en
teresan bir konferans veriliyordu. Sa
lon hınca hınç dolu idi ve profesöri.ın 
konferansı dinleyiciler tarafından çok 
yakın bir alaka ile takib ediliyordu. 

Dün Ankara kız lise•inde bir 
konferans veren Bn. Pitar 

muvaffak olmuştur. Gene bu tahay • 
yül kuvvetiyle dir ki: yazılariyle o
kuyucusunu kendisinin duyuşundan 
fazla heyecana getirir ve gene bu 
kuvvettedir ki: en mücerred hakikat
leri teşvik edebil.mek imkanını ona 
verir. Bu tahayyül kuvveti Madam dö 
Sevinye'de bazan onu kendinden ge
çirecek dereceye çıkarır, mesela bir 
mektub yazarken o mektubu yazdığı 
kimseyi adeta gözüyle görür gibi o
lur. Onun sesini işitir, onunla konu
şur o bir sual sormuşçasına ona ce
vab verir. Bu tahayyül kuvveti onun 
hassiyeti Uzerinde daima müessirdir. 
Kalbinin bütün hareketleri bu tahay
yülün içinde sadeleşir. Madam dö Se· 
vinye bize en yakın olan on yedinci 
asır ediblerinden biridir. İçinde ya· 
şadığımız devrin edebiyatında mü
meyyiz vasıflardan biri de sürattir. 
Bu devrin yazılan lüzumsuz tafsila
tı bırakarak bir sinema şeridi süratiy
le daima koşan üsHibu sevmiştir. Ma
dam dö Sevinye'de bu üslôb süratini 
sık sık görürüz. Kıralın aşçıbaşısının 
niçin ve nasıl intihar ettiğini ta5vir 
eden mektub bunun en güzel nUmu
nelerinden biridir. UslObunda daima 
böyle süratin doğurduğu sürprizler 
vardır. Bazan bir fikri öyle kelime 
topluluklariyle ifade eder ki, onun 
hususiyetini bilmiyenler buna mana 
vermekte tereddüde düşerler. Madam 
dö Sevinye doğruyu iptila derecesin
de seven ediblerden biridir. "Doğru
ya sadık kalmak., onun her zaman 
tavsiye ve tekrar ettiği bir nasihattir. 
Bu doğruluk zevkiyledir ki: O bir 
realist olmuştur. Madam dö Sevinye

Bayan Afet, Bayan Pitar bu konfe
ransı takib ettiler. 

Profesör Pitar konferansını, projek
siyon üzerinde verdiği izahlarla ta
mamladı ve alkışlarla konferansını bi
tirdi. Bu konferansın bir hulasasını o
kuyucularımız ikinci sayfamızda bu
lacaklardır. 

Kız lisesinde 

Dünkü günün en güzel geçen saatle
ri 17 den hibaren de devam etti. Kız 
lisesi talebeleri, misafirlerimiz 9erefi
ne mekteplerinde bir çay ziyafeti ter· 
tip etmişıerdi. Profesör Pitar ve refi
kası mektebin kapısında Direktör Bay 
Sami, muallimler ve talebeler tarafın· 
dan karşılandılar. Bayan Afet mekte
bın eski bir hocası vıe ev sahibi sıfatiy
le misafirleri doğruca çay salonuna 
davet etti. 

Genç kızlarımız, kendi elleriyle mü
kellef bir masa hazırlamışlardı. Üzüm, 
incir, fındık, portakal gibi memleket 
meyvalariyle de süslenmiş olan masa· 
da, misafirlerimin etrafı derhal sarıl
dL 

Çocuklar, içlerinden koptuğu iİibi, 

çok samimi sözlerle misafirlerine çay 
ve meyva ikram ediyorlar, ağırlıyor
lardı. Fransızca bilenler arkadaşları

nın hissiyatına tercüman oluyorlar, 
misafirlerin huzurlariyle mektebe ve 
kendilerine verdikleri onur'u ifade et
meye ~lışıyorlaİ"dı. 

Hayrünnisa Yazıcıoğlu, temiz bir 
türkçe ve hemen arkasından pürüzsüz 
bir fransızca ile arkadaşları adına "hoş 
geldiniz,, dedi. 

ye göre yazıda doğruya sadık kalmak Misafirler çok neşeli görünüyorlar 
düşündüğünü saffetle ifade etmek ve münevver bir kütlenin arasında bu
demektir. lunmuş olmaktan mütevellid memnun-

Usllıbu zengin, kuvvetli ve cazib- luklarını sözleriyle ve hareketleriyle 
tir. Kızma yazdığı mektublar bugü - izhar ediyorlardı. 

nün gazetecilik hayatında büyük rö- Buradan mektebin başka bir salonu-
portaj yerini tutar. O devrin siyasi, 'ld' B N · M 

• A d b• ikt d" ı."d' 1 . na geçı ı. ayan erıman enemen-
içtımaı, e e ı ve ısa ı ruı ıse erı . ğl b d h 1 d - .. 1 b' . cıo u ura a, azır a ıgı guze ır e-
uzak mesafelerın ayırdığı memleket-, t"'d"' k d ,..,1 t·' k ·h· · .. . u u o u u. u evzu ur tarı ının 
!er arasında vasıtasızlık yuzUnden en ht l'f fh 1 d b'lh t · • . . . • . · . M d d" S mu e ı sa a arıy ı ve ı assa arı-
agır ıntışar ettıgı ıçın a am o e- h' . . 'Ik d . 1 . d" K" "k 

h 
ımızın ı ve son evır erıy ı. uçu 

vinye'nin mektubları hayatın emen taleb ·· 1 · · b"' '"k b' ·· k k d , .. . e soz erını uyu ır tur a ını-

bütün mevzuları uzerı!1de dolaşan ve nı anarak bitirdi. Bu türk kadını türk 
yalnız mürselünil.eyhınd~ kalm~yıp tarihine dünyanın en büyük şefi~i ye
eldenele dolaşan bırer cerıde mahıye- ti§.tiren Atatürkün annesi idi. 
tinde idi. 

Burada konferansı bitiren Madam 
Pitar Madam dö Sevinye'nin mektub
larmdan birini okudu ve talebe namı
na bir genç kızın söylediği teşekkür 
sözleri dinlendikten sonra çok sami· 
mi bir hava içinde musahabeye niha

Küçük çok alkışlandı. Bundan sonra 
Neriman Ertan "Jül Vcrnin hayatı,. 
mevzulu etüdünü okudu ve bundan 
sonra da müzik başladı. 

Genç kızlarımız, memleket türküle
ri okudular ve yerli elbiselerle birçok 

yet verildi. 

Mısırda karışıklıklar 

' yerli oyunlar gösterdiler. Profesör 
Pitar ve eşi bu türkülerden ve oyun

lardan pek çok mütehassis olmuşlardı. 

Kahire, 26 (A.A.) - Ba§vekil na
zırlarla yarın Mansuraya giderek ha
zırlanan intihab toplantısında bir nu
tuk söyliyecektir. 

Mahale şehrini dünkü ziyaretinde 
çarpıtmalar olmuştur. Yedi yaralr a
rasında Nahasın kardeşi de vardır. 

Nahas hadiseyi delaili ile saray 
başkatibine ve müddei umumiliğe bil
dirmiştir. • 

Yarın Vefd partisi İskenderiyede 
büyük toplantılara başhyacaktır. 

Roma seyahatinde Hilleri 
İtalya krah karııhyacak 

Roma, 26 (A.A.) -Hitler, önümüz
deki mayısta Romayı alman devleti re
isi sıfatiyle ziyaret edecektir. Binaen
aleyh, kendisi Romada bizzat kıral ta
rafından kar~ılanacaktır. 

Kızların sırmalı esvaplarını pek be
ğendiler, hele oyunlarını fevkalade 
buldular. 

Kız lisesinin mütevazi salQnu, belki 
en neşeli gününü geçiriyordu. Bize 
çok yakın iki misafir ve onların etrafı
nı saran yüzlerce talebe, aynı neşe i
çinde idiler. 

Bu fırsat her zaman ele geçmezdi. 
Dünya münevver kadınlık muhitinde 
çok tanınmıf Bayan Pitarın, birkaç aa
attenberi ortasında bulunduğu tüıık 

kızları hakkında edindiği intibaları ri
ca ettik. Bu ricamızı büyük bir neza
ketle kabul eden Bayan Pi tar bize fun
lar, söyledi: 

Bayan Pitar'ın intıbaları 

"- Bu türk gençliğini, ve türk kız
larının çok neşeli, canlı, içlerinden 
doğan nezaket, samimiyet ve sevgileri
ni pek yakından görmekle çok müte· 
hassiıim. Onlarda, hayat için, çalışmak 

Cenevre üniver•ite•i profesör-
lerinden Pitar 

ni müşahede ediyorum. Bu nezaket 
garpta yoktur. 'Genç türk kızları bu 
bakımdan çok hassa• ve naziktirler. 
Diğer taraftan benim etrafımı alan 

birçok genç türk kızlarının fransızca 
konuşmalarından da ayrıca mütehassis 
oldum. Bu suretle daha yakından an
laşmış olduk. Ankarada birçok mües
seseler gördüm. Kız lisesini, İsmet İ
nönü enatitüsünU, Yüksek muallim 
mektebini, ve Yüksek ziraat enstitüsü
nll g ezdim. Buralarda gördüklerim ha· 
rikulade 9eylerdir. Hatta Yüksek Zi
raat enstitüsünün veteriner fakültesi 
kısmında bir köpeğin ve bir kedinin a
meliyatında ve bir kanaryanın tedavi
sinde bile bulundum. Bütün bunların 
harikulade şeyler olduğunu ve Türki
yenin her sahada ileri gittiğini görmek 
bana sevinç verdi. İsmet İnönü erusti
tüsünde küçük yavrular, kıendi elle-

riyle yaptıkları çiçeklerden bana bir 
demet armağan verdiler. Bunu hep 
göğsümde taşıyacağım ve en güzel ha
tıra olarak saklıyacağım. Son söz ola
rak size şunu söyliyeyim: 

Bu sabah bir türk köylü evinin içine 
girdim. Köylü kadının bana karşı gös
terdiği misafirperverliği, nezaketi, hiç 
unutmıyacağım. Anlayamadığım ken
di lisaniyle, fakat çok iyi anladığım 
haliyle ve hareketleriyle bu sade ve sa
mimi kadın, tam bir türk köylü kadını
nı temsil ediyordu . ., 

Profeıör l'itar'ın sözleri 

Bundan sonra, Profesör Pitardan da 
ihtisaslarını rica ettim. Profeiiör Ulus 
için istenen beyanatı memnuniyetle 
vereceğini söyledi ve dedi ki: 

"- İnsan kendi etrafında bu kadar 
neşeli bir hayat görmekle kendisine 
kuvvet ve hayat vermiş oluyor. Bu 
genç kızların hayat için ~lışmakta ve 
muvaffak olmakta bulunduklarını gö
rüyorum. Bu ıjen, güler yüzlü ve naz
lı genç türk kı~ları arasında bulun
makla duyduğum bahtiyarlığı tarif e
demem. 

Benim gibi, türkü, Türkiyeyi çok se
ven bir ecnebinin bu terakki ve inkişaf 
hamlelerinden duyacağı hazzı tahmin 
edebilirsiniz. 

Geçen gün üniversitenin ve yüksek 
okulların gençleriyle beraberdim. On
ların yeni Türkiye için, faal birer miı
yoner gibi, hazırlanmakta olduklarını 
görmüştüm. Burada da aynı rol için 
hazırlanan bu nazik genç tül"k kızla
riyle karıı kartıyayım. Buradaki kız
lar, aynı zamanda erkeklerden afzla o
larak yarın .için ikinci mühim role de 
hazırlanmaktadırlar. Bunlar, geçen 
gün gördüğüm erkek arkada}.larına ya
rınki türk sosyal hayatında yapacak
ları yardımdan, ve elele vererek bu va
tanda görecekleri büyük hizmetlerden 
başka, çok daha mühim bir ikinci va
zife de göreceklerdir: iyi aile kura
caklar ,iyi ana olacaklardır. 

Size son söz olarak şunu söyliyeyim 
ki erkeklerin değerleri, onları yetişti
ren anaların değerleriyle ölçülür.,, 

Diğer taraftan, Napolide Piemonte 
prensinin misafiri olarak kalacağı 

müddetçe de kıra! orada hazır buluna
caktır. 

Floranaadaki büyük uked geçide 
giderken ise kendisine Muaolini rcfa· 
kat eyliyecektlr. 

için büyük bir hüsnüniyet ve yüksek 
bir öğrenmek zevki görüyorum. Fazla 
olarak bunların, bir ders, bir konfe
rans verildiği zaman fevkalade mem
nun olduklarını ve teşekkür ettikleri· 

Toplantı geç vakte kadar aynı neşe 
içinde devam etmiştir. Misafirler mek
tepten ayrılırlarken aynr şekilde COf· 

kunca alkıflanımıflardıL 

(Başı 1. inci sayfada) 
bir ziyafet verildi. Ziyafet samimiyet 
içinde geçti. Sonra Atak gemisi ya
nma gelindi. Gemi baştan başa süs
lenmişti. Türk denizciliğinin iftihar 
ettiği yüzbaşı Ata'mn gece ve gün
düz çalışarak meydana getirdiği dör
düncü eseri denize indirilirken orada 
bulunanların hepsi büyük bir heye
can içinde idiler. 

pacağız" diyen Ulu Önderin direktifi• 
ne yürekten itaatimizin küçük bir sem
bolünü yaratmıı olmakla bahtiyarız. 

Bu itaat bize bundan daha büyük eser· 
ler yaratmak kuvvetini de verecektir. 
Yaşasın Ulu Önderi" 

Yeni bir gemi 
Nutuk çok alkışlandı ve deniz harb 

vasıtalan komutam Amiral Hulusi türk 
denizciliğinin yük.sek meziyetlerini te
barUz ettiren güzel sözler söyledi. Tören 00,lıyor 

Yüzbaşı Ata'nın refikası Bn. Na
ciye hazırlanan kurdelayı kesti ve 
şampanya ıişesini geminin baş tara
fına çarptı. Müthiş bir alkış tufanı 
ve gölcükte bulunan bütün harb vası
talarının düdükleri gölcüğü dakika
larca inlettiler. 

Deniz fabrikaları direktörü albay 
Naim, Bn. Naciyeye bir altın bile
zik hediye etti. Bileziğin içerisinde 
şunlar yazılıdır: 

"Atak mayin gemisi indirme anna
si Naciyeye deniz fabrikalarının ha
tırasıdır. 26-3.1938.,, 

Bunu müteakib yüzbaşı Ethem fU 
heyecanlı nutku söyledi: 

"- Atak mayin gemimizin denize 
indirme törenini yaptığımız bu bahti
yar güne şeref verdiğiniz için sizle
re en derin teşekkürlerimi sunarım. 

Atak mayin gemisi burada yaptığı
mız gemilerin dördüncüsüdür. Hacim 
itibariyle ufaktır. Fakat bizim için en 
büyük kıymeti çok büyük bir emeğin 
mahsulü olmasıdır. Bu geminin vazi
fesi büyüktür. Geminin türk kavga 
kuvvetleri içinde aldığı vazife gene 
bu geminin hacmiyle nisbet edilmiye
cek derecede şereflidir. 

Bu gemiyi gözlerimizde çok kıymet
li bir eser halinde yükselten ıeylerden 
biri de hiç bir köşesinin hiç bir ecne
binin alnından ter dökülerek yapılma
mrı olmasıdır. "Her şeyi kendimiz ya • 

Törenden sonra "Dalgıç'' isimli be
şinci gemimizin kızağa konulma mera
simi yapıldı. Gemiye ilk civatayı vali 
B. Hamid Oskay attı. Ve uğurlu, ıeref
li olsun dedi. 

ltliihendis Ata'nın ihtisaslan 
Bunu müteakib misafirler şerefine 

gene bir çay ziyafeti verildi. Ziyafette 
Atak gemisini yapan yüzbaşı Atayı 
buldum. Kendisini gazetemiz namına 
tebrik ettim. Çok mütevazi, haluk ve 
temiz bir genç olan yüzbaşı Ata ihti
saslarını şöyle anlattı: 

"-En büyük saadet benim için ese
rimi denizde görmek ve biri inerken bil
hassa ötekini kızağa koyabilmek. Ya -
tarken', otururken, gezerken bu ideal 
ile yaııyorum. Memlekete böyle hedi • 
yeler vermek türk denizciliğinin gayre
tidir." 

(;eminin vasıf l.arı 
Atak mayn gemisi tlp itibariyle Av

rupadaki emsaline faik denilemezse de 
muadildir. Bilhaıı,sa fennin son nazari -
yeterine göre yapılmıştır. Açık deniz 
mayn gemisidir. Boyu 44 metre, eni 8 
metredir. Çektiği su 3.28 metredir. 
Yüklü iken 530 dur. Çifte uskurlu olan 
geminin makineleri 1025 beygir kuv. 
vetindedir. Silrati saatte 13 mildir. 40 
mayn aİabilir. Mürettebatı dört eubay, 
29 erdir. - C. B. 

40 vagon dolusu 
japon cesedi 

Hitler yeni bir 
teminat veriyor! 

(Başı 1. inci sayfada) 

Hatib, 81 mebus ve ayan azası çıkar 
mış olan ve 1.600.000 alman seçicisinin 
arzusunu temsil eden kendi partisinin 
Çekoslovakyanın en mühim partisi ol
duğunu ehemiyetle kaydetmiş ve şun
ları ilave etmiştir : 

"- Milli devlet mefhumunun mu
vaffakiyetini temin etmek üzere son 
bir teşebbüs olarak yapılan 18. 2. 1937 
tarihli anlaşma suya düşmüştür. Sü
detlerin hareketine iştirak etmemiı o
lan alman sosyal demokratlarile libe
ral demokratlar südet alman halkın
dan sayılamazlar. Çek hükümeti, da
hilde sulhu muhafaza etmek istiyorsa 
alman ekalliyetine karşı güttüğü po -
litikayı değiştirmelidir. 

Sılıiye nazırı da istifa etti 
Prag, 26 (A.A.) - Sıhiye nazırı 

Zeh istifa etmiştfr. Mumaileyh alman 
sosyal • demokrat partisine menaup· 
tur. 

Zeh'in istifası, genç mebuslardan 
İakiş'in temsil ettiği yeni sosyalist 
popülist temayülleri ile Zeh tarafın
dan temsil edilen eski marksist tema • 
yüllerinin partide doğurdukları fikir 
ayrılıklarından ileri gelmektedir. 

Bugün toplanacak olan alman sos· 
yal • demokrat partisi kongresinin bu 
meseleyi halletmesi lazım gelmekte
dir. Kongreye büyük bir ihtimalle 
İakişi muzaharet edecektir. Çünkü 
Zeh'in taraftarları ekseriyetle yahudi
dir vıe bu sebeble partinin birçok aza
ları çekilmektedirler. 

Sanıldığına göre lakif, partinin 
reisliğine intihab edilecektir. 

Hıristiyan sosyalistlerle alman 
çiftçilerinin Hcynlayn'nin partisine 
iltihak etmeleri üzerine kongrenin 
hattı hareketinin taayyün etmesi la
zım gelecektir. 

Nasyonal • demokrat partisine men 
sup olan devlet nazırı Jesek'in Zeh'in 
yıerine sıhiye nezaretine getirilmeıi 
mümkündür. 

Milli ekalliyetler lehine 
Prag, 26 (A.A.) - Çeıko.lo. 

vak hükümeti, milli ekalliyetler 
lehine olarak hukuk müıavatını 
filen teıiı edecek yeni tedbirleri 
pek yakında bir emirname ile 
meriyete koyacaktır. 

Prag, 26 (A.A.) - Baıvekil Hodza 
bugün alman partisinin parlamento 
grupu reisi Kund'u kabul etmiştir. Bu 
mebus, Haynlayn partisine gireliden • 
beri ilk defadır ki, ba§vekil tarafından 
kabul edielmktedir. 

Prag, 26 .(A.A.). - Çctcka aj&n11 

1 
Şanghay, 26 (A.A.) - Buraya gelen 

haberlere göre çinliler Tiençin - Pu
kov dcmiryolu üzeriooeki japon mev
zilerine katlı umum.t bir taarruza geç-
mitlerdir. Çinliler Tineçinde bin Jciıi
lik bir japon kolunu imha ederek altı: 
yüz tüfek ve kırk mitralyöz aldıkları
m bildiriyorlar. Bu mevki Hangşpv ile 
Tai gölünün arasında ve tam ortasın
dadır. Bugün Hangşov'dan buraya ge
len kırk vagon için<ie 1600 japon as
kerinin cesedi getirilmiştir Bunlar bu
rada yakılacak ve külleri Japonyaya 
ailelerine gönderilecektir. 

Japonlar biiyük zayiat 
veriyorlar 

Hankeu, 26 (A.A.) - Çin Telgraf 
ajansı 25·3 tarihiyle bildiriyor: 

Çinpu cebhesinin şimal bölgesin<le
ki Çin kuvvetleri Lençeu - Linşen& 

hattı üzerindeki japon mevzilerine gir
mişlerdir. Çin kuvvetlerinin büyük bir 
kısmı Tengsiene varmıştır ve orada 
şiddetli bir muharebe cereyan etmek· 
tedir. 

Şimal istikametinde derniryolunun 
dogu cihetinden Szeshui içerisinden i
lerliyen Çin kolu Yençeuya yaklaJılllaık 
tadır. 

10.000 kişiden mürekkep olan ve ta
mamen çevrilmek tehlikesi karşısında 
kalan Linçengdeki japon kolu fevlur 
lade zayiat vererek püsküııtülmüştür. 

Bazı müşahitler, son askeri hareket
ler ve hadiselerin seyrini göz önüne 
alarak, japonların Çinpu'nun şimal ceb 
hesinden Hsuçeu'ya doğru olan ileri 

hareketlerinin, geçen şubatta cenubta 
uğradıkları acı akibetle neticeleneceği 
kanaatindedirler. Japon kuvvetleri ka
fi olmadığından, iki uçtan aynı zaman· 
da hücuma geçemiyor. Bu ayın on be· 
şinden beri düırnan kıtaatı hemen mÜ· 
tcmadiyen akametle karşılaşmış ve in
san ve malzemece mühim zayiat ver· 
miştir. 

bildiriyor: Çek halka silah ve mühim • 
mat dağıtıldığına dair hudud mıntaka. 
larında bir takım şayialar çıkanlmak • 
tadır. Bu şayialar tamamiyle asılsızdır. 
Hükümet mesulleri aleyhinde en tid • 
detli kanuni tedbirlere müracaat ede· 
cektir. 

Prag, 26 (A.A.) - Çekoslovakya -
da yaııyan lehlerin organı Polski gaze
tesi leh ekalliyetlerinin isteklerini tek· 
rar etmektedir: 

"Lehler, kendisine verilecek küçük 
bir şeyle iktifa etmiyecekler, iş ve ser -
best inkişafları hakkındaki haklarını 
tanıtacaklardır. 

Lehler, devlet tarafından işletilen 
fabrikalara nüfustan nisbetinde kabul
lerini, idarenin en yüksek mevkilerine 
kadar lehli hakim, noter ve memur ta • 
yinini ve kendileri için ekonomik taviz. 
ler yapılmaarnı ve lüzumu kadar mek • 
teb İ.ltemektedirlcr, 
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H i K A y E i~K·Jll•Z•lmi 
Nöbetçi Eczaneler 

Düzelen bir hesab 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çaroamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara Eczanesi 
-: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya .. 
: Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yenieehlr ,. 

Köyünü uzaktan gördüğü zaman 
dizlerinde bir kesiklik hiı etti. Yürii
ycmiyecekti. Kalbi çarpıyordu. Gözle
rine yaş hücum etmişti. Sırtındaki boz 
renkli heybeyi çıkardı, üstüne otur· 
du. Bir cigara yaktı, Köyün üst başın· 
daki değirmen, kara bir ifrit gibi yere 
çömelmişti. Güneş, karşıki sırtların 
kısa otlarını yakmış, onlara bir bakır 
rengi vermişti. Etrafdan hiç bir ses 
işitilmiyor, bir kuş bile uçmuyordu. 
ıiava o kadar sıcaktı. Köyün kerpiç 
dıvarları neredeyse tutuşacaktı. Te
mel'in kulağına değirmenin yanında a
kan çağlayanın sesi geldi. Birden se
rinledi. Oraya koŞ,Znak ihtiyacını his 
etti. Ama, korkunç bir hatıra onu oldu
ğu yere mıhladı, 

Durmuş'un şaka~mdan kan akarak 
çağlayanın üst başından tepe üstü au
yun içerisine yuvarlanışını hatırladı. 
Durmuşu kafasından yaralayan ve su
yun içerisine yuvarlayan kendisiydi. 
On beş sene cvel o gün, Durmuşun su
ların arasında kaybolan cesedine diş
lerini sıkarak bak_ryordu. Ama bugün, 
nurmup.~-uamıyoı:ıdu. Acıyorou ona-. 
lki paralık bir kahpe için zavallrya 
kıymıştı. Arkadaşiyle birlikte köyün 
üst ba11ındaki f ırmın içinde bir akşam 
toplanınışlardı. Kasabadan bir de av
rat getirmişlerdi. Beş arkadaştılar. 
Yalnız Durmuş kendi köylerinden de
ğildi. O akşam Durmuş biraz fazla ka
çırmıştı. Temel'e ileri geri söylendi. 
§ahin de boyuna Temele fit veriyor
du. Sabaha karşı köylerine dönerler
ken çağlayanın üst başında kapı~trlar. 
Temel saldırmasını yallah ederek Şa
hini alnından yaraladı. İkinci bir bı
çak darbesiyle de onu suya dü~Urdü. 
İki gün sonra jandarmalar Temeli ya
kaladılar. On beş seneye mahkum ol
du. Temel hapishaneye girdiği zaman 
karısı altı aylık gebeydi. Kendisinden 
başka kimsrsi yoktu. Geniş tarlayı sü
remiyordu. Eski ve sıkı arkadaşı Şa
hin hapishaneye kadar geldi. İşi an
lattı. Temelin bir kızı olmuştu. Fakat 
karısı sıkıntı içindeydi. Diışündüler. 
Şahin, Temelin karısına yardım ede
cekti. Ama bir §artı vardı. Karşılık ola
rak tarlasını sahibinin üzerine ettiğini 
bildirir., el yazısı ile ııened vermelidi. 
Öyle değilmi ya, bu ölüm, dirim dünya· 
aıydı. Hem şayet, Temel bir gün sağ 
salim hapishaneden çıkarsa gene tarla
sının başına geçecek, borcunu yava, 
yavş Şahine ödeyecekti. Bunu ikisi 
kararlaş.tırdılar. Temel, Şahine tarla
sını üstüne ettiğine dair bir sened ver
di. Şahin de ona, on beş sene, karma, 
kızına bakacağım diye bir scned verdi. 
Bu sırada Temel bir şey hatırladı: Ya, 
on beş sene sonra ne olacaktı? Aklına 
geleni arkadatına söylemekten çekin
medi. O, 
"- Kardeşim, dedi. un beş sene son

ra, elbet sen geleceksin. Şayet, allah 
etmesin, sana bir hal olacak olursa. 

İçini çekti. Göğı;ünU yumrukladı. 
"- Karın kardeşim, kızın da kendi 

kızımdır, dedi. Sokağa mı atacağım. 
Hakikaten Şahin haklıydı. Temelle 

otuz senelik arkadaştılar. Bütün ço
cukhıkları, ilk gençlikleri bir arada 
geçmişti. Biribirlerini kardeşten fazla 
severlerdi.. ... 

Hapishaneye girdiğinin ilk zaman
la, karısı çocuğiyle beraber ayda, on 
bet günde bir kendisini görmeğe ge
liyorlar, Şahinin kcn<1 ilerine iyi bak
tığını söylüyorlard.. Bir gün vilayet 
hapishanesinde bir patırdı oldu, mah
kumları birer ikişer diğer vilayet ha
pishanelerine dağıttılar. Temele de 
Çanakkale hapishanesi düştü. Tam on 
üç sene ne karısını, ne Şahini, ne de 
kızını görebildi. Bu, on Uç sene içinde 
kocalık, babalık hisleri arttıkça arttı. 
Hasret onu zayıflattık~ zayıflattı. 
Teneffüs zamanları bahçeye çıktıkça 
küı;Uk tarhrn ortas ~aki çiçeklere ba-

kar, çocuğunu hatırlardı. Çocuğunu 
hatırladıkça, karısının yaşlı gözlerini 
görür gibi olur, her gün biraz daha 
Vurmuşu öldürdüğüne, ona kızdığına 
acırdı. Hem yalnız ona mı kızmıştı ... 

Çağlayanın sesi, ona bu on beş se
nelik ömrünü hatırlattı. İçinden rüz. 
gar gibi bir his geçti: Çocuğuna, ka
rısına kavuşmak. Heybesini sırtladı. 

Hızlı hızlı köye yürüdU. 

* 'Göz yaşları dinmiş.ti. Koyu siyah 
saçlı, ela gözlil kızı boynundan bir tür
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HALK ve YEN l 
Sinemalarda matineler 

Herıüa 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumart~sı 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18 . .CS 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.lS 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: ( 1023-1024 ). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava gazı 
Arıı:a Mc:murlufu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Tak ıı i Te· 
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1106), - Sımanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba· 
31, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven takıl: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (12!11 ), 
Otobüslerin ilk ve ıon 

Seferleri 
Sabah Akşam 

11 k Son 
ııefer sefer 

Ulus r.1 . dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23,20 

Ulus M. d;m Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keç!Orcn'e 11.30 21.00 
Keçıören'dcn Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etllk'e 6.30 20.30 
Etlık'ten Ulu& M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'dc:nUlus M. na 7.00 23.00 

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

lü ellerini çözemiyordu. Karısı adam Yenişcl':ir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
akıllı gôçmüştU. S. Pazarı'ndan Akkoprü'ye 6.45 7.30 
Şahin on bir senedir karısına çapa Akkoprüdcn S. pazarı'na 8.00 9.45 

sallatıyormuş. Kızını evelleri evincıe, ~ U. Meydanı ile latıu.yon arasında her 
sonra da tarlada çalıştırmağa başla- beş dakikada bir sefer olup tren ıa· 

manları seferler daha sıktır. 
mış. Evlerini elin~ alını§, onları bu 
kulübeye tıkamıı;:, Bir yanaJ:ma hayatı ~ U. Me1danı ile Yeniıehlr. Bakanlıklar, 

:r T Cebecı, Samanpazarı arasındıı saat 8 
yaşıyorlarmış. Malları üzerinde hiç den 20 ye ktıdar vasati her beş dakika-
hak tanımıyormuş. Karısı, bir iki defa d~: saat 20 den 21 e kadar her on da· 

ah 
kıkada; ıaat 7 den 8 c ve 21 den 23 e 

mUd ate edecek olmuş, Şahin, "Biz kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
Temelle anlaştık, sana ne oluyor," di- muntazam seferler vardır. 
ye lafı ağzına tıkamış. Ama, bu anlaJ· § Akşamları Ulus Meydanından uat 23 
ma hakkında kimsenin birJ~Y bi~iği deki ıon seferlerle bunlann Ulus Mey
yo muş. Bırlkfömvazıyetı lcen ısı-- -·· -~~ıs,_a~i;i~lil~fdi~ıe;,in•nuoJ•r~n cta dq 

ne bildirmeğe kalkışmışlar, fakat bela-
lı Şahinden korkmuşlar. Kendisi de p 0 1 t 8 Saatler İ 
hayatta olduğundan karısının dava aç- Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 

mektub kabul eder. 
masrna imkan yokmuş. Zaten muhtar Teahhütlü 18 e kadardır. · 
da Şahinle birlikmiş. 

Ona bütün bunları köy kahvesinin Tren S a a t 1 eri 
önünden geçerken kendisini tanıyan H13darpa1Ja'ya : Her aabah 8.20.Her 

k ' b' k d 1 T 1 • akıam 19.lS ve 19,45 es ı ır ar a aşı an atmıttı. eme ı- de (salı, perıeınbe, c:u· 
kide birde arkadaşının sözünü kesi. martesl Toros sürat.) 
yor, dalgın dalgın: Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayae· 

* "- Her şey düzelir. Diyordu. 
Temel bir ıki defa ~ahini evinde a

radı, bulamadı. GUnler geçiyordu. O, 
hala tarlasının başına geçmemişti. 
Geldiğinin onuncu günü köye ellerin
de toprağı ölçmeğe mahsus aletlerle 
bir çok adamlar geldiler. Köyde bir 
havadis Çalkandı. Tren köyden geçe
cekti. Demiryolunun Temelin tarla
sından geçmesi kararlaşmıştı. Topra
ğın satılması için sahibini aradılar. Te
melle pazarlığa giriştiler. 

O akşam Şahin çıka geldi. Cakalı bir 
hali vardı. 'l'emel karısiyle kızını biti
şik samanlığa gönderdi: 
"- Hoş geldın ağam, dedi. 
Temel soğuk cevab verdi, 
"-Hoş bulduk. 
"- Haberimiz olmadan işler yapma-

ğa kalkmı~ın. Tarla kimin? 
"- Bızim sanırım. 

Şahin kaba kaba güldü, 
"- Sen, tarlayı bızim üzerimize et

medin mi? 
Temel sakindi, 
"- Ettim ama, dedi. Şimdi hapisha

neden çıktım. Borcumu ödeyeceğim. 
Şahin ~aşırdı, 
"- Borcunu nasıl ödersin. Paran 

var mı? 
Temel, ayni stikCınetle cevab verdi: 
"- Sen yavaş yavaş ödersin, deme

miş mıydin. Yavaş yavaş. 
"- Ama, senette böyle bir şey yazılı 

değil. Hapıshaneden çıkar, borcunu 
verirsen, tarla senin, yoksa benim ola
cağı yazılı. 

Temel, ayni sükunetle konuştu. 
"- Şahin, sen benim eski arkada· 

şımsın. Başıma gelen felaketi biliyor
sun. On beş sene, karımı, kızımı sü
ründürdüm. Sen onalara bakacağını 

vadettiğin halde bir yanaşma gibi hır
paladın . .Fakat ziyanı yok. Namu&la
riyle gene onlara kavuştum. Bırak 
gayri de, onlara biraz rahat nefes al· 
dırayım. Biliyorsun tarlanın bir kıs
mını da şirket satın alıyor. Elime pa
ra geçecek. Sana olan borcumu veri-
rim. 
Şahin sertti. Uf dinleyecek hali 

yoktu. 
"- Hele şuna da bak, dedi. Ben on 

beş sene bekleyeceğim de elime gelen 
bir fırsatı kaçıracak mıyım. Ben olma-

ri, Sıvaıı, Amasya bu 
hat üzerindedir,) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9 40 
Zon~ldak hattı : ,, 1s'.oo 
Kırıkkale'ye rayotobil& ,, 16.05 
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saydım, karın orospu olurdu. 
Temel donuk gözlerle ona baktı. 
"- Ama timdi de açlıktan ölürüz. 

Ben senin böyle yapacağını bilir miy
dim. 

Şahin, 

"- Ben anlamam, dedi. Ya paraları 
ver, yahud şimdiden tezi yok bu kulü
beyi de terkedin. 

Temel, tekrar donuk gözlerle Şahi-
ne baktı. 

"-Öyle mi? Dedi. 
Sonra devam etti, 
"- Peki, paraları vereceğim. Üç beş 

kuru~um var. Yalnız senette borcumu 
hemen ödeyeceğim yazılı değil galiba. 
Şahin zaferinden emin bir halde eli

ni iç cebine ıoktu. Senedi çıkardı. 
"- De ha, dedi. Okuyayım da din· 

le. 
Uf ağzında kaldı. Temel süratli bir 

ha~e~etle fırladı, Şahinin etli gırtlağı
nı ıkı avc:u arasına aldı. Şiddetle sık
tı. Ekmeği elinden alınan bir adamın 
kudretli sükuneti ve hınciyle sıktı. 
İki üç dakika aonra mukavemet ede
cek an bile bulamayan Şahin, cansız 
yere uzanmııtı, Avu~larında Temelin 
senedi duruyordu. Ağzının kenarında 
ince bir kan sızıntısı vardı. 

Temel ao&uk kanllıkla senedi, çekti, 
aldı. Onu dikkatle yırttı, sonra yaktı. 
Küllerini havaya üfledi. Karısını ça
ğırdı. Dehtetle ~özleri a!fılan ona, 
"- Bu adam namussuzdu, onu öl· 

dürdüm. Dedi. Şimdi bütün mallarım 
senindir. Hükumette bunu söylemi
yeceğim. Tarlanın demiryolu geçecek 
kısmı haylı para getirecek. Kendine 
bir damad bul. Ölilnceye kadar geçi
nirsiniz. Artık kimse sizi bir yana}ma 
haline sokamaz. GUrilltU etme. Kızı al, 
bu akşam bir komşuya götür. Cesedi 
görüp korkmasın. Karısını kucakladı. 
Koyu karanlık gecenin içine ııı1,.L.,.11 

.. ------- .... ........ . -

Anşlustan çıkan dersler 
ve Litvinofun beyanatı 

Jurnal dö Moshu ga:uteai, bu btlf· 
lık altında ya~dığı bir baı makale • 
de ezcümle diyor ki: 

Avusturyanın istiklalini garanti e
den 11.7 .936 anla~asınm Hitler tara
fından ihlali ile Almanyanın Avus
turyayı ilhak etmesi, yalnız .Fransa'da 
değil, fakat, Avusturya meselct>i ile a
lakadar bulunmadığı her defasında i
leri sürülen ve bu suretle Hitler'i bu i
şe aşağı yukarı teşvik eylemiş olan İn
giltere de dahi endişeler uyandırmış
tır. Yalnız Macari .. tan ve ~ ugoslavya 
gibi Almanyanın ycnı komşuıarı ara
sında degil, fak;ıt ayni zamanda bütün 
Balkan antantı uev.ctlcrincıc de ciddi 
endışe bşıamıştır. rolonya'da, pek 
muhtemel -0larak, garb komşusunun bu 
kuvvetlenmesinden büyük bir memnu
niyet duymamış olsa gerektir. l\1usoli-

1 niye gelince, hıssiyaunı ~.u aşagıuaki 
cümle ıle s;ok iyi itade etmiştir: "her 
hangi bir noşa gitmeyen hfıcıiseye kar
şı koyamıyacak vaziyette isen, uu ha· 
discnın hıç olmazsa senin muvataka
tinle hatta senin yardımınla vukua 
gelmesine çalış." 

Avusturyanrn Almanya tarafından 
ilhakı, pek muhakkak ki, Çekoslovak
ya için daha evvel de mevcud olan teh
likeyi fazlalaştırmıştır. Çekoslovak
yaya karşı yapılacak bir tecavüzün ha
kiki manasını anhyabilmek için, Fran
sa ve Suvyetler bırliği taratından Çe· 
ko;;lovaKya lehine alınmış teahhudıeri 
de unutmamak icabeder. Alman ordu
larının Avusturyaya girdiği gün Gö
ring tarafından Çeoslovakyaya veri· 
len teminat ile hiç kimse kendisini 
müsterih addedemez. Çekoslovakya
nın seferberliğe kalkınmasına mani ol
manın alman menfaatleri iktizasrndan 
olduğu bir günde verilen bu şifahi te· 
minat, her halde, Hitler'in ihlal ettiği 
U.7.93C5 :Avu.turya - Almanya anlat· 
masmdan daha az bir kıymeti ve ehe
miyeti haiz bulunmaktadır. 

Maamafih, halen genişlemiş Alman
yanın komuşalrı, endişelerinde yalnız 

değillerdir. Denebilir ki Hitler Hege
monyasının kendi istiklali ve herhal
de serbest ekonomik ve kültürel inki· 
şah için az çok bir tehdid te9kil etti· 
ğini anlamıyan bir tek memleket yok
tur. Bu evrcn:»el endişe, İspanya anlaş
mazlığında Almanya ve İtalyanın as
keri müdahalelerinin ayni zamanda 
tezyidi ve diğer taraf dan nihayet kati 
surette :mütecavizler yanında yer alan 
Avusturyanrn en son teşebbüsü ile bir 
kat daha fazlalaşmıştır. 

Bu şartlar içinde, sovyet dış işler 

halk komiseri Litvinov'un ,beyanatının 
lüzumlu mahiyetini kabul etmemek 
imkahsızdır. Litvinov, bir kere daha, 
belki de son defa olarak, bütün sulh
sever memleketlerin ve en başta büyük 
devletlerin, hadiselerin inkişafına mü
tevekkil bir surette intizarı terk ile 
milsbet bir hareket plfoı vücude ~e
tirmeleri lüzumunu ileri sürmüştür. 

Yarın, belki de geç kalınmış olacaktır. 
Filhakika Avrupada tecavüz o derece
yi bulmuştur ki, bundan bir derece ile
ride evrensel bir harb başlar. İleri bir 
adım daha atılırsa, tetkik etmek ve gö
rüşmelerde bulunmak zamanı geçmi1 
olacaktır. O zaman toplar ve bombar
dıman tayyarelerinin motörlcri söze 
başlryacaktır. 

Harekatı hiç bir zaman sözlerinden 
başka tecelli etmemiş olan sovyet dev
leti, kendi ıözünü söylemiş ve her hal
de, ilerdeki hadiseler hakkında mesu
liyeti üzerinden atmıştır. Bu mesuli
yet, artık, kendi hayati menfaatlerini 
umumi harbten evvelkinden daha zi· 
yade tehdid eden tehlikenin gittikçe 
büyümekte olmasını gördükleri ve bu 
tehlikeye karşı kollektff hareketten 
başka mücadele çaresi olmadığını bil· 
dirdikleri halde, yine tereddüdde de
vam eden ve hiç bir şeye karar verme
den bir ham hayalden öbür ham hayale 
geçen devletlere aid bulunmaktadır. 

(Tasa • A.A.) 

durakladı, on beş sene evel gene böyle 
karanlık bir akşam Şahinle birlikte av
rat oynatmaya gittiklerini hatırladı. 

O zaman karısı gebeydi. O zaman o, e
vinden namuslu çıkıyordu. Ne tuhaf, 
şimdi kızı vardı, fakat bu aktam katil 
olarak geceye karışıyordu. Başını geri 
çevirdi. Karısının ylizU belli olmıyor
du. Yalnız omuzları sarsılıyordu. 

"- Kızımın gözlerinden öperim, de
di. Beni damda sık sık arayıverin. 

Ertuğrul ŞEVKET 

İngiltere 
BQ§bakan vaidde bulunmadı 
Çemberlayn'ın nutku hakkında 

Taymis gazetesi şöyle yazmaktadır: 
''İngilterenin dıt politikası hiç bir 

şarta bağlı olmaks:zrn, bir anda ve 
devletlerin hukukuna kar'1ı yapılan 
bir tecavüz bahis mevzuu olduğu her 
hangi bir yerde harbcı bir harekete iş
tirak etmek hususunda geniş ölçüde 
bir vaid mahiyetinde olamaz. 
''Es~en dün başvekil böyle bir va

idde bulunmamıştır. Fakat bu kayıd 
hariç olmak üzere Büyük Britan} anın 
diğer devletler arasındaki vaziyeti 
hakkında h.iç bir şey şüpheli bırakıl-
mam·~trr. 

İngiliz ordulariyle İngiliz diploma
sisi medeniyetin mUştcrek davası he
sabına her 6ene tedricen hizmet et· 
mişlerse, İ ııgitiz menfaatlerinin mü· 
dafaasına hakkiyle tahsis edilmiş ol· 
mazlar ve başka şartlar altında hak
kiyle İngiliz kamoyunun yardımını 
taleb edemezler." 

Silahlanmak ve gene 
silahlanmak 

Deyli Meyl gazetesi yazıyor: 
"Enterna::yonal va-iyet karşısında 

İngiltere Hn yapılacak tek bir şey 
vard r: Sil' 'll ,, nmak ve gene silahlan
mak." 

Dcyli Ilerald yaz ı yor: 
''Çemberlayn'ın nutkunda can &ıkan 

nokta, bu nutkun her şeyi tamamiyle 
olduğu yerde bırakmasıdır. Herkes 
bilir ki her §eyi olduğu yerde bırak
mak işleri ileri götürmez." 

Niyüz Kroniki yazıyor: 
''Çemberlayn'ın Çekoslovakya hak

kındaki telmihleri bir ÇQk mahfiller
de ümid edildiğinden daha iyidir. 
Çemberlayn, diplomat lisanı kullan
mıştır. Fakat söylediği sözler tetkik 
edilecek olursa bunların Nazi Alman
yaya kartı bir ihtar mahiyetinde ol
dukları meydana çıkar." 
Liberal gazetelerin tenkidleri 
Liberal gazeteler, muhalif vaziyet

lerini kaydetmek için, batvekilin İtal
ya hakkındaki beyanatını tenkid et
mekte ve başvekili Çekoslovakya ile 
ittifaka kadar gitmemiş olmakla it
tiham eylemektedir. 

Mançester Guardiyan diyor ki: 
"Hitlerin ve Alman hariciye neza

retinin, Çemberlayn tarafından ileri 
sürülen ihtarın ·büyüklüğünü görme
meleri imkansızdır. Bilhassa şu bakım. 
dan ki bu ihtar, İngiliz silahlanması
nın muazzam bir hızlanması ile rnü
terafik bir ıurette yapılmıştır. Çem· 
berlayn ~urasını da büttin dünyaya 
gayet sarih olarak göstermiştir ki, ln
gilterenin ve Fransanın mukadderatı, 
1914 de olduğu gibi belki de daha 
fazla bir sıkılıkla bugün de birbirleri
ne bağlıdır." 

Fransa 
Büyük bir hükumet reiıi 

Gazeteler, B. Çcmberlayn'ın beya
natına uzun makaleler tahsis etmiş
lerdir. 

Pöti Pari~yen gazetesi ~u satırları 
yazıyor: 

"B. Çemberlayn bUyük bir hükumet 
reisi ve mükemmel bir Avrupalı ola
rak &Öz söyledi. Filhakika berrak, do
lambaçsız olan sözleri, kıtamızın bu· 
gün yaıamkta olduğu dramın doğru 
•bir ifadesidir. İngiliz ba§vekili, Fran
aız - İngiliz işbirliğine, seleflerinden 
hiç birinin ve hattA Eden'in tasvire 
ceaaret edemediği bir ufuk açmıştır. 
Hiç bir zaman bir İngiliz bakanı, bun
dan böyle iki memleket alrnyazısının 
barışta ve harbde mukadder bir suret
te birle§eceğini bu kadar kanaatle 
ıöylememittir. Fransız - İngiliz dost· 
luğu beklenmedik bir tarzda kuvvet
lenmiştir." 

lngilterenin sınırı halci Ren'de 
Figaro gazetesinde Vladimir Dor

meson diyor ki: 
"lmparatorlu~un sınırı hAli Rende

dir. Fransa bu taahhildiln teyid edil
mit olmasını pek ziyade takdir ede· 
cektir. Bundan hatka, Çekoslovakya· 
ya karıı pe§in imza edilmiş açık ta
ahhUd mevcud olmamakla beraber, 
mantık dal resinde bir nevi kadere mu
vafakat vardır. İngiltere, bizim kendi 
kıyasetimiz nisbetinde vukubulabile
cek vahim hadiseler karşısında bi.zim-

. - -
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le mütesanit kalacaktır. Bu hal, ser
güzeşt amatörlerimiz önünde ciddi 
bir ihtar teşkil eder." 

Londra taahhüde girmiyor, 
fakat ... 

Eko dö Pari gazetesinde partinakı 
yazıyor: 

"Çembcrlayn'm beyanatı, Alınan 

Mi tel .. - Europasının Fransa ve İn
giltere için teşkil ettiği tehlikeyi 
müdrik olanlar tarafından yatrftırıcı 
bir tarzda karşılanacaktır. Hitler şim· 
di biliyor ki, Ççkoslovakyaya ne ya. 
kından. ne uzaktan Avusturyaya yap
tığı gibi dokunmıyacaktır. Londra 
kabinesi otomatik bir surette bağlan
mıyor, karar vermek istiklalini muha· 
faza ediyor. B. Beneş ve bakanları 
mantıki hal tarzlarını reddettikleri 
takdirde, İngilterenir. muhakkak su
rette istinkaf edece~i aşikardır. Fa
kat bu faraziye hariç tutulursa - ki 
esasen muhtemel değildir - 1936 
mart - nisanında Ren üzerinde tahak
kuk eden Fransız - İngiliz tesanüdü 
bundan böyle bu hududun ötesine te~ 
mil edilmiş bulunmaktadır." 

Sarih ihtarlar yaptı 
Epok gazetesi yazıyor: 
"B. Çemberla,yn'ın nutku ne kadar 

mümkiinse o kadar güzel olmuştur. 
Hiç şüphesiz İngiliz başvekili bütün 
anlaşmazlık halleri için sarih bir su
rette taahhüd altına girmedi. Bu ta
ahhüd, İngiliz zihniyeti ve dominyon· 
larrn hattı hareketi sebebiyle imkan
sn:dı. Fakat yaptığı ihtarlar muhte• 
mel bir mütearrızı dUşUndürecek de
recede sarihtir. Denilebilir ki, bundan 
böyle 1914 le 1938 arasında mahsuı 
bir fark vard:r. Bu, halk yığınlarının 
daha iyi aydınlatılmış olması ve :hü
kumetimizin gösterdiği enerji saye
sindedir. Londra ananevi kuvvetler 
muvazenesi politikasından tekrar bah
setmektedir. Almanya Avrupada her 
şeyi batırmak tehdidinde bulundu
ğundan İngiltere Fransayı tutmakta 
ve İtalyayı geri getirmeğe çalışmak· 
tadır. Barışı yalnız kiyaset politikası 
temin edebilir." 

ihmal edilemiyecek •özler 
Umanite gazetesi diyor ki: 
"lngilten! Çekoslovakyaya ka111 bir 

Alman taarruzundan doğacak harbin 
&öndürülemiıyeceğini ve bunda bir rol 
oynaması icabedeceğini bildiriyor. Bu 
sözler ihmal edilir şeyler değildir ve 
muayyen manada mütearrıza karşı bir 
ihtar teşkil edebilir. Her halde bu 
beyanat Fransayı her türlü gevşeme 
ve her türlü çekilmeden menedecek 
mahiyettedir." 

1 
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Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit şekli 
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Soldan sala: 
1- Bakır knblıra sürülen madde. 
2- Mckteb - Binanın kurulduğu yer, 
3- Yazı silmeye mahsustur - nida edıtt. 
4· Arttırmaktan emir • Aramaktan emir. 
S- Bir vakıyı gbren. 
6· Bulacalı ile birlikte kullanılır bir k .. 

lime. 
7- Bir erkek ismi. 
8- Te:ıbcl, işsiz • uymaktan emir, 
9- Ka - Akan su. 
Yukıındıın aşagıya: 
1- Kola aürhip katılaıtırmak. 
2- Ev, emlak - bir nevi eski pardeüa. 
3· Ayak kabı boyacm. 
4· Beıtcn bir fazla • vernik. 
S· İkaz. 
6- Beyaz - kırmızı - eveti 
7. Nefer· hayvanın yattığı yer. 
8· Süratli • Akıl. 
g. Rakıya verilen bir iıim. 
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Çocuk ilôvemizde Memur ahnacak 
Çankaya Malmüdürlüğünden : 

Boyaınacayı iyi yapıp hediye 
kazananların isimleri 

Çankaya Malmüdürlilğünde mün
hal lO lira maaşlı memuriyete daktilo· 
anhyanlarm 4-4-938 akşamına kadar 
evraklariyle birlikte müracaatları. 

(840) 1691 

İkramiye kazanıp da dünkü çocuk i
lavemizde isimleri yazılamıyan okuyu
cularımızı bugün yazıyoruz: 

Biiyiil• bloknot kazananlar : 

Ankara Devrim okulu üçüncü sını

fından Rupen Çalışkan, Devrim okulu 
ikinci sınıfından 665 Hatice Ankara 
Gazi lisesi sınıf beşte 909 Ali Duru. 
Devrim okulu sınıf ikide 6&4 Hüseyin. 

Kuru boya lllkımı kazananlar: 
Ankara Devrim okulundan birinci 

ıınrfta Avadis, Ankara erkek lisesin

den Muhiddin Erengil, Ankara erkek 

lisesinden 494 Hikmet, Ankara Bala

ban mahallesi Çıkmaz sokakta Süreyya. 

Küçük suluboya takımı 
ka::;anan lar : 

Ankara İsmet İnönü okulundan 1205 
İlhan. Ankara İnönü okulu beşinci sı
nıf tan Neriman. 

Kalemtraş kazananlar : 
İstanbul Beyoğlu italyan kız ilk o

kulundan üçüncü sınıfta Renata Man
zuni, Ankara Hacıbayram Nurtür.lc 60_ 

kak 60 numarada Türkan Ankara Bala
ban mahallesi Çıkmaz sokakta 11 nu
marada Süheyla. 

Kart lwzananlar : 
Amasya Yeşilırmak okulundan Müj

gan Bakaner, Ankara erkek lisesinden 
1432 Münir, İstanbul Eyip Eskiyeni 
balıkçı bakkal, N o. 17, Bursa Ziraat o
kulundan 377 Recep, İstanbul Beyoğlu 
altıncı ilk okuldan 3/ D de Fikret Yü
cel, İstanbul Fatih Fevzipaşa caddesi 
116 numarada Hasip, Ankara Gazi li-

sesinden 2/ C de 564 Nafiz, Konya Top· 
rakhk okulundan 37 Derviş, Afyon 
Dumlupınar okulundan 333 Muammer, 
İstanbul Kumkapı orta okulundan 2/ B 
de 161 Nezih, Afyon - Konya hattı Sa
rayönü istasyonu şefi oğlu Muzaffer, 

Ankara Valiliği 

Satıhk kereste 
odun ve kömür 
Ankara Valiliğinden : 

Ankaradaki orman baş mühendis 
muavinliği depolarında mevcud 155 
adede muadil 3.081 desimetre mikab 
çam kerestesinin beher metre mikabı 
20 liradan ve 11030 kilo karışık odu
nun beher kilosu 1 kuruştan 1965 kilo 
meşe kömürünün beher kilosu 2.5 ku
ruştan 50 kilo çıranın beher kilosu 3 
kuruştan 20 gün müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. 

Talihlerin % 75 teminat makbuzla
riyle 6.4.938 tarihine raslayan çarşam
ba günü saat 15 de teşekkül edecek 
satış komisyonuna ve fazla tafsilat al
mak için de idareye müracaat etmele-

Müsabakaya girip 
kazanamıyanlann 

te hediye 
isimleri 

ri ilan olunur. (736) 1532 

Pazarlı kla at satın 

ah nacak 
Ankara Bayram caddesi Anteb aokak 2 

de Munevver Biricik, Ankara İnönü oku
lundan 642 Daniyc, Konya lisesi orta kıs
mında 836 Adil, Ankara Dumlupınar oku
lur.dan 313 Naci, Ankara ikınci orta okulun
dan 592 Esma, Ankara Dumlupınar okulun
d:m 764 Bahattin, Ankara sanat okulundan 
87 Şevket, Ankara İstiklal okulundan 117 
Yaşar, Ankara Dumlupınar okulundan 3 Ö
mer, Ankara Ulua çinkoğrafı Sideyman, Ga
zi istasyonu onuncu yıl yatı okulundan 134 
Fahri, lstanbul Fatih çarşamba sultan Se
lim caddesi 13 de Ömer, Ankara Necati o
kulundan 1198 Asım, Ankara bayram cad
desi Oyuker sokak 12 de Münire, Ankara 
küçük Öksüzce Bağaturşu soka&"Inda Edib, 
Ankara Dumlupınar okulundan 584 Müfid, 
İstanbul erkek lisesinden 724 Ali Turkay, 
Ankara Ataturk kız okulundan 300 Mediha, 
Ankan. Dumlupınar okulundan 650 M. Ka
çar, lzmir bayraklı Taksım sokak 24 de Ne
zahet Kaçar, Gazi istasyonu onuncu yıl yatı 
okulundan 185 Aksoy, Ankara Bayındırkend 
ıokak 12 numarada Şükran, Ankara ıı:azi li
ıesinden 757 Ahmet, Ankara İsmet lnomi 
caddesi 41 numarada Munise, Mersin maa
rif otelinde Turan Koç, Ankara İltekin o
kulundan 409 Avni, Ankara İsmet İnönü o
kulundan 248 Bedrettin, Ankara İltekin o
kulundan 634 Şiıkran, Ankara Atatürk erkek 
okulundan 468 Gönül, Ankara lltekin oku
lundan 555 Nesrin, Gılzi istasyonu onuncu 
yıl yatı okulundan 33 Hamdi, Ankara Dum
lupınar okulundan 276 Recai, Ankara Dum
lupınar okulundan 64 Hicri, Ankara Yalçın 
kaya mahallesi Alpullu aokak 9 da Semih, 
Ankara Ulus okulundan 648 Abdullah, An
kara Yüksel aokak 26. A. da Hayriye, Anka
ra Yüksel sokak 26. A. da Berrim, Ankara 
erkek lisesinden 668 Kemal, Ankara sanat 
okulundan 53 Kadri, Ankara gazi lisesinden 
460 Mehmet, Ankara erkek lisesinden 1517 
Orhan, Ankara gazi lisesinden 956 Hulusi, 
Ankara erkek lisesinden 1514 Mehmet An· 
kara Necati okulundan 706 Hatice, A~kara 
lnönü okulundan 301 Nihal, Ankara B. M. 
M. komiseri kızı Gülen, Ankara İltekin o
kulundan 712 Etem, Ankara Hacı bayram 
çıkmaz sokak 57 de Kemal, Ankara İsmet 
lnönü okulundan 1188 Ersoy, Ankara gazi 
lisesir.de12 695 Muammer, Ankara gazi li
ıeıinden 514 .Nihad, Ankara Atatürk erkek 
okulundan 535 Boğaç, Ankara sanat okulun· 
dan 246 Necati, Ankara kızılay ıefkat yur
dundan Naci, Ankara ikinci orta okulundan 
193 Saadet Ankara kızılay şefkat yurdun
dan Şevket, Ankara Atatürk erkek okulun
dan 43 Seniha, Ankara Necati okulundan 
Ahmet Akçadoğan, Ankara Atattirk oku
lundan 188 Haydar, Ankara devrim okulun
dan 591 l ahrettin, Ankara İnönu okulundan 
1.192. Saniha, Çankırı Gazi paşa okulu be
l!nc~ sınıfından Ayhan Yaşan, Ankara bi
rı.n~ı ~rta okulundan 1359 Perihan, Adana 
bırıncı orta okulundan 2. D. de 86 Nail An
kara Dumlupınar okulundan 539 Muva'ffak 
Ankara Ta~doııeme sokak 56 da Vahe Arat' 
Ankara ~icarct l.iscsinden 250 Agop, Anka~ 
radan Guler oakır, Ankara gazi lisesinden 
6?9 Rağıb, A?~ara gazil lisesinden 576 Nu
rı .. Ank•rn bırınci orta okulundan 620 Cc
~ıl, ~ursa Hoca Ali zade ilk okulu dor
<l;,unc~ sınıfından 381 Dilıad. 111tanbul erkek 
l!scsınden 3. A. da 803 .Nihad, Ankara 1s
tıkl!l ckulundan 46 Necibe, Ankara birinci 
orta okulundan 170 Nesib, Ankara Yiğid 
yokuşu ııokak 14 de Ulker, Adapazar, orta 
o.kul~ndan 2. A. da SaPdct, Ankara ticaret 
lııesınden 94 Nevin, Ankara birinci orta o
kulundan 81 Rıfkı, Anl:ara gazi lisesinden 
442 İlhami, Gazi istasvonu onuncu yıl yatı 
okulundan 205 E n.an, Ankara bırinci orta 
okulundan 1504 .Niyazi, Ankara miıdafaai 
hukuk caddesi 30 numarada İbrahim, Anka
ra Özbcyler mahallesinde Balum sokağında 
Cengiz, Ankara Özbeyler mahallesi Balum 
ıokağında Erdogan, Ankara ismet paşa U
zun yol 100 A. da Nurten, Ankara Gazi li
sesinden 766 Memduh, Ankara !!tekin oku
lundan 1001 Şerif, Ankara Necati okulun
dan 5. A. da Enver, Ankara Necati okulun
dan 5. A. da 401 Çapçı, Ankara devrim oku
lu karşısında Tanır sokak 16 da Namıye, An
kara gazi lisesinden 1144 Mustafa, Zongul
dak orta okulundan 901 Necmiye, İstanbul 
Kumkapı nişancası saraç İshak mahallesi 
mabeyinci yokuşu numara 11 de Sabri, ls
unbul Çengelköy yeni mahalle bayır sokak 
4 numarada Affan, İstanbul Unkapanı 41 
inci ilk okulundan 125 Ayten, Ankara Dum
lupınar okulundan 375 Mehmet, Ankara 
Dumlupınar okulundan 5. A. da Ekrem, An-
kara İsmet İnönü okulundan 1424 Nezahet, 
Ankııra İltekin okulundan 340 Refia, Anka
ra Hamamönü Akyol sokak 8 de Yahya, An
kara Atatürk kız ilk okulundan 453 Peran, 
Ankara Dumlupınar okulundan 332 Nejad, 
Ankara Yenişehir Buyuruk sokak 7 de Tuğ
rul, Ankara Meşrutiyet caddeıi7 numarada 
Aydın, Ankara Necati okulundan 330 Nec
la. Zonguldak orta okulundan 963 Mecdi, 
Ankara İltekin o)rnlundan 236 Satılmış, An· 
kara İltekin oku)undan 137 Türkan, Anka
ra lltekin okulundan. 3. A. ~a Aydın, Anka
ra Ulus arkası partı garaJında Erdal, An
kara gazi lisesinden 545 Amıanh, Ankara 
Necati okulundan S. C. d~ ~~zai, Ankara po
lis enstitüsünde odacı kuçuk Mustafa An
kara gazi lisesinden 725 Ueurlu Tuneli: An
kara İnönü okulundan 379 'Meli.hat, Anka
ra Atatürk erkek okulundan 107 Neriman, 
Ankara Etlik okulundan 285 Necla, Ankara 
İltekin okulundan 559 Sabiha, İzmir Ülkü 
ilk .okulu be:ıinci sınıfından Kenan Der-

ment, AnKııra lstıklal okulundan 6Inıf 5 de 
3 ;:,c:ı:aı :;ı.::11, .ıı.tazı~ Ataturk okulundan 5. 
B. tle 2ll~ ısınet, Anı.ara Mımarkemaı oku
lundan umıd yaman, ızınır Kaıataş orta o
kulundan 140 Cemal, An1tara lltekın oku
lundan 39l Sıdııı:a, Ankara ınonıi mahalleai 
Akyol soıtak 8 de r;ımalı, Ankara birinci 
orta okulundan 1206 lrtan, lzmır Halıl l<ı
fat pa&a caddcsınde 133 numarada bakkal 
hasan etıy!e Lı.tıı, Hanaırma halkevınde 
Fcrıde, l.ıazı istasyonu onuncu yıl yatı oku
lundan 127 İhsan, Bartın istiklal okulundan 
290 Mukadaes, Ankara erkek lisesinden 816 
Lütfi, Ankara "t'una cadde&i Düzenli soka
ğında Çetinkaya, Ankara Ulus okulundan 
979 Muammer, Ankara İsmet İnönü okulun
dan 1196 Dumrul, Ankara İnonü okulun
dan 1122 Nehal, Ankara birinci orta oku
lundan 514 Saım, Ankara Necati okulun
dan 746 Miıesser, Ankara Necati okulundan 
1006 Semıre, Anıcara Inönıi okulundan Ad
nan bır and, Ankara birinci orta okulundan 
712 Necdet l pek, Ankara birınci orta oku
lundan 1284 ii .Rıza, Ankara erkek lı&esin
den 470 Seyfettin, Ankara Atatürk erkek o
kulundan 634 Affan Muhlis, Ankara devrim 
okulundan 55 Kemalettin, Ankara Necati o
kulundan 756 Ü naydın, Çankırı orta okulun
dan 375 A. Kansu, Ankara Atatürk okulun
dan 20 .Remzi, Bu.rdur P.T.T. müfettişi oğ
lu Halıd, llğın Zıraat bankası memuru oğ
luErdoğan, Ankara Etlik okulundan Yiıksel 
Çakır, İstanbul Beyoıilu 37 inci ilk okulun
dan 161 Necdet, Ankara Necati okulundan 
750 İlhami, Ankara Tanır sokak 16 numa
rada Naciye, Ankara İltekin okulundan 106 
Yalçın, Ankara Sakarya mahallesinde 149 
numarada Bilge, Ankara Yenihayat okulun
dan 705 Saim, Ankara Adakale sokak Kemal 
bey apartımanında 6 ı Sevfm, Ankara Dum
lupınar okulundan 4. V. de Avni Ankara 
İlte!tin okulundan 791 Mualla, Ankara cum
hurıyet okulundan 4. B. de 961 Vehbi, An
kara İltekin okulundan 790 Muazzaz An
kara ticaret lisesinden 390 Nejad A~kara 
İzmir caddesi 27 numarada Adnan' Ankara 
musev.i okulundan 614 Muazzer,' Ankara 
Necatı okulundan 1061 Osman, Ankara. A
dana hattında Kılıçlar istasyonu ıefi oğlu 
Mehmet, Afyon - Konya hattında Argıthan 
istasyon şefi oğlu iezet, Ankara kızılay 
yurdunda 602 Mehmet, İstanbul orta köy 
İnönü kız orta okulundan 4. D. de 859 Ne· 
zihe, Ankara Yenişehir Buyuruk sokağında 
Alp tekin, Ankara Dumlupınar okulundan 
639 Nimet, Zonguldak Namıkkemal oku
lundan 4. üncü sınıfında 4 Handan Ankara 
İltekin okulundan 68 Neriman, Z~nguldak 
Mitat paşa okulundan 225 Necmi, Ankara 
Dumlupınar _okulundan 291 Sabahat, Anka
rn Atatürk kız okulundan 82 Turgud, Anka
ra ikinci ortasından 695 Emirhan Gazi is-

tasyonu Onuncu yıl yatı okulundan 11 
Yaşar. Ankara İsmet İnönü okulundan 
16& İltekin, Ankara İnönü okulundan 312 
Hayreddin, Ankara Atatürk kız okulun
dan 301 Sevim, Uşak Gazi Kemal okulun
dan 25 Osman, 

Ankara Vliliğinden : 

4-6 yaş ve yüksekliği 1,39-1,43 ara
sında olmak ve her türlü hastalıktan 
salim ve koşum vasıflarım haiz iki at 
28.3.1938 pazartesi günü saat onda pa
zarlıkla satın ahnacağındn isteklilerin 
hayvanlarını aynı saatte vilayet sıhat 
müdürlüğü dairesinde müte§ekkil ko-
misyona göstermeleri. (657) 1342 

·~ ı. .K~zalar 
Harita yaptcrtlacak 
Ayancık Beled iyeainden : 

1 - Ayancık kasabası sıfır rakım

lı 15 hektarı meskun 72 hektarı gayri 
meskun araziyi havi 1/1000 mikyaslı 
mevcud belediye haritasının nirengi, 
poliğon, ve keınrniyeti vaziye tefkİ. 
litına mllatenit tcaviyei münbaniai 
ve muntazaman nivelman ve detayla
rı ıslah edilmek üzere muhammen be
deli 612 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname belediye
de mevcuddur. 

3 - İhale açık eksiltme suret iyle 
31 mart 1938 tarihine rastlayan per
şembe günü saat 14 de belediye encU
meninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 45 lira 90 
kuruştur. 

5 - Taliplerin ehliyeti fenniye
leri, nafıa vekaletince musaddak mü
hendis ve topoğraf olması şarttı r. 

1587 

Baytar aranıyor 
Ayvalık Belediye Reisliğinden : 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 
mezbahası baytarlığı münhaldir. E
mekli baytarlarımızdan talip olanla
rın vesaikile müracaatları ilan olu-
nur. 1622 

Çünkü ASPİR İN seneler• 
denberi her türw soğuka r: 

?'.nl ı klarına ve ağrı lara karşı 
. te-sırı şaşmaz bir i laç olduğunu 
ısbat et miştir. 

AS PİRİ N in 

olmak için lü tfen 

dikkat ediniz. 

tesirinden 

ffi mar· 

Vilayetler 
Malatya meyvecilik istasyonu 

binalar1 eksiltmesi 
Malatya Meyvacıbk lıtaıyonu 

Direktörlüğünden : 

İsteklisi çıkmamasr yüzünden bu 
kere 44783 lira 81 kuruş keşif bede
line çıkardan Malatya Meyvacrlık is-
tasyonu binaları 12-3-938 tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında kapalı 
zarf usulü eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 28 mart 1938 tarihine rast~ 
layan pazartesi günü saat 14 de Ma
latya ziraat direktörlüğünde yapıla
caktır. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasası ile 
buna müteferri diğer evrak her gün 
Malatya meyvecilik istasyonu direk
törlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (3360) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için bu işe 

benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaleitnden müteahhitlik ve
sikası ve ticaret odası vesikalarını ha
m.ilen Malatya meyvecilik istasyonu 
dırektörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (730) 1515 

Kapah zarf usul iyle 
eksiltme ilônı 

Kayseri Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayseri 
merkezinde yapılacak ilk okul inşaatı 
olup bedeli keşfi (64485) lira 55 ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi. 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
G - Proje grafik ve sair ilişik ev· 

rak. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 

Kayseri vilayet daimi encümeni kale
minde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1.4.938 cuma günü saat 
16 da Encümeni vilayette yapılacak
tır. 

4 - E ksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ( 4836) lira 41 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve bundan baıka 
a~ğıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. Nafıa vekaletinden tas
dikli ehliyet vesikası ve fenni mesuli
yeti alacak diplomalı mühendis, mi
mar veya fen memuru istihdam ede
ceklerine dair noterlikten tasdikli te
ahhüdname. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ya
zılı aaattan bir saat eveline kadar en
cümeni vilayete getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektubların nihayet muayyen sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 

mUhür mumu ile kapatılmış bulunma
sı lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (660) 1390 

·Telefon santrale binası 
yapt1rdacak 

l atanbul 
den : 

Tele fon Müdürlüğün-

İatanbulda Şişlide yaptınlacak 66558 
lira 60 kuruş keşif bedelli telefon sant
ral binası inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 2. 4. 938 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 
11,30 da İstanbul, Tahtakaledeki mer
kez binamızda toplanacak alım, satım 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe aid eksiltme hususi ve fenni 
şartnameler, projeler keşif hulasası ile 
buna müteferri diğer evrak 335 kuruş 
mukabili her gün levazım dairemizden 
alınabilir. Muvakkat teminat 4578 lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplan, en az 
50.000 liralık bu işe benzer iş yaptıkla
rına dair Nafıa Vekaletinden alınmrı 

938 takvim senesine aid müteahhidlik 
ve ticaret odası vesikalariyle diploma -
lı mühendis veya mimar olduklarını ve
ya bunlardan birinin inşaat ve tesisatın 
fenni mesuliyetini deruhte ettiğini ve 
mukaveleye bu şartla imza koyacağını 
havi bir teahhüdnameyi ihtiva eden 
kapalı zarflarını mezk<lr tarihte aaat 
·10,30 a kadar satın alma komisyonuna 
vermeleri lbımlır. (681) 1413 

Mekteb yaptırılacak 
Giresun Nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it : Gire

sun vilayet merkezinde yeniden ya
pılacak 10 dershaneli mekteb inşaatı· 
nın kirgir beton ve betonarme kısım
larıdır. 

Muhammen bedeli 41321 lira 82 
kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat esası 
üzerinden yapılacaktır. Yapılan ten. 
zilattan yüzde niabeti her ahvalde 
vahidi fiyatların hepsinden olduğu 

gibi yekun üzerinden dahi icra edil
mit sayılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler ve ev
rak şunlardır: 

A) Eksiltme, fenni hususi ve ba
yındırlık işleri genel şartnamesi. 

B) Keıif hulaaaaı, mukavelename 
projesi, plan. 

İsteyenler bu evrak ve prtnamele
ri 200 küruş mukabilinde Giresun 
Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 12 nisan 938 tarihine 
tesadüf eden salı günü saat 15 husu
si muhasebe binası içinde toplanacak 
olan vilayet encümeninde yapılacak. 
tır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3099 lira 14 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A) Nafıa vekaletinden alınmış en 
aşağı 15.000 liralık yapı işleri müte
ahhidlik vesikası. 

B) Ticaret odasında kayıdlı oldu· 
ğuna dair vesika. 

7 - İşin betonarme kısmını idare 
etmek için müteahhidin diplomalı bir 
fen memuru istihdam etmesi mecbu
ridir. Teklif mektubları üçüncü mad. 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar vilayet encümeni reisliğine ve
rilmiı bulunacaktır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

((786) 1648 

Midyat kazasında hükümet 
konağ ı yaptmla!ak 

Mardin defterdarlığından : 
1 - (44319) lira (54) kuru§luk be

deli keşifli Midyat kazası hükumet 
konağının 937 mali yılı zarfında ta
mam olarak inşa edilmek üzere keşif 
bedeli olan (44319) lira 54 kuruş üze. 
rinden 16. 3. 938 gününden itibaren 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat mikdarı 
(3323) lira (96) kuruıtur. 

3 - Bu işe aid fenni şartname, ke
§ifname, model ve proje gibi evrakı 

müsbite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığiyle Nafıa dairesinden ara
nacaktır. 

4 - 1ıteklilerin mimar veya mü. 
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh· 
liyet vesikalarını ibraz etmeleri §Cll't
tır. 

S - Mezkur inşaat için Maliye ve· 
kal~tinden gönderilen (39750) liralık 
tahsisatın asıl bedeli keşif olan 
(4!319) lira 54 kuruşa iblağ edilme
diği takdirde sözü geçen keşifname. 
nin 6, 10 ve 11 inci maddelerinde ya• 
zıh (şap, sıva ve renkli badana) nın 
keşif bedelleri olan 4569 lira 54 ku
ruşun tenzil edildikten sonra geri ka
lan (39750) lira üzerinden eksiltme 
yapılacaktır. Eksiltme neticesinde 
mevcud tahsisattan tasarruf vukubul
duğu takdirde tasarruf mikdarı ke. 
şifnamenin 6, 10 ve 11 inci maddele
rinde yazılı şap, sıva ve renkli bada
nanın yapılması imkanı olduğu tak
dirde bu işlerin de bu meyanda yapıla 
cak ve 1050 sayılı muhasebei umumi. 
ye kanunun 83 üncü maddesinin (H) 
fıkrasına tevfikan bedeli ihale mik
darının sülüsünün müteahhide temi
nat mukabilinde avans olarak verile
cecktir. 

6 - İhale, 1 nisan 938 cuma günü 
saat 1 de defterdarlık dairesinde ya
pılacak ve isteklilerin teklif mektub. 
larınr ihale gününde saat 12 ye kadar 
defterdarlık makamında toplanan a
lım, satım komisyonuna vermeğe 
mecbur oldukları ilan olunur. 1656 

Sıtma mücadelesi sıtma memuru 
kursu a~ıhyor 

Konya Sıtma Müca4ele Heyeti R~
iıliiinden : 

15 Nisan 1938 de derse başlamak 
üzere Konyada ( Sıtma mücadele sıh
hat memurları kursu) açılacaktır. Me
murin kanunundaki §artlara sahih is
teklilerin: 

l - Orta mektep mezunu oldukla
rına veya bu dereceye uygun tahsil 
gördüklerine dair fe}ladetname veya 
vesikaları, 

2 - Tabib raporu, afr fOhadetna
mesi, nüfus tezkeresi (aslı veya mu
saddak suret i). 

3 - Hüsnühal mazbatası ve iki 
fotoğraf ile hemen Konya sıtma mü
cadele reisliğine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1701) 

Satıhk tayyareler 
Eıkitehir Defterdarlrğmdan : 
İstanbulda Şi§lide FESCl Y AN 

APARTIMANININ 4 numaralı dai
resini ikametgah ittihaz eden sosyete 
Anonim Kos Türkisyon Arpomotik 

27 - 3 - 1938 

şirketi mümessili Mösyö Ruber Putl 
ile Milli Müdafaa Vekaleti arasında 

akdolunan mukavelename mucibince 
mezkGr şirket tarafından vekaleti 
müşarünileyhaya tesellümü taahhüd 
edilen 12 adet tayyarenin mukavele 
şartlarına muhalif olduğundan dolayı 
vekaletçe tesellüm edilmiyerek bu 
bahtalçi dava neticesinde Ankara Ti
caret mahkemesince de tasdik edil
miş ve mezkur tayıYarelerin bulunduk
ları yerde beklemesi Milli Müdafaa 
Vekaletinin zararını mucip olduğun
dan bahisle Milli Müdafaa avukatı 
tarafından vaki talep üzerine ticaret 
kanununun 712 ve 720 inci maddele
rine tevfikan satılmasına karar veril
diğinden Eskişehirde tayyare hangar 
larında ve 930 senesindenberi köhne 
bir vaziyette bulunan ve mecmuu 
3940 lira kıymeti muhammeneli "12" 
adet tayyare ve yedek malzemenin 
satışı 28-3-938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 e talik edilmit
tir. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk 
pey akçesini veya o mikdarda mute
ber banka mektubunu hamilen vakti 
mezkurda Eskişehir asliye hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri il.an 
olunur. (835) 1690 

Satıhk fabrika binası 
ve müştemi lôtı 

Denizli Vilayeti Daimi Encüme • 
ninden : 

Denizli vilayeti hususi idaresinin 
malı olan pandazoplus fabrikası de
mekle meşnur büyük fabrika binası 

krokisinde gösterildiği veçhile taraf
ları kırmızı çizgilerle işaret edilmiş o
lan 4371 metre murabbarndan ibaret sa
ha üzerinde mevcud binalariyle birlik
te mülkiyeti satılmak üzere 21.3.938 ta
rihinden itibaren 13.4.938 çarşamba gü
nü saat 14 de kadar kapalı zarf usu
liyle arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen kıymeti 10.000 on bin li
ra ve muvakkat teminatı 750 liradır. 
Usulü dairesinde tanzim kılınacak tek
lif zarflarının 13 nisan 938 çarşamba 

günü saat 14 de vilayete verilmesi ve 
bu müddetten sonra teklif kabul edil
miyeceği ilan olunur. (931/ 810) 1681 

ı:::::::B.~!;,:::r~~!:~:~~::::::ı 
Umumi müdürlük ve tayyare 

istasyon binalar1 yaphrllac~k 
D evlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğü Alım Satım Komiıyoııun

dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Yeni· 

den eksiltmeye konulan, Ankarada çi
mento fabrikası karşısında tayyare 
meydanında yapılacak umum müdür
lük ve tayyare istasyon müdürlüğü 

binası. 

2 - Keşif bedeli: (156826) yüz elli 
altı bin sekiz yüz yirmi altı lira 
36 kuruş. 

3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme 
kapalı zarf usuliyle götürüd:.ir. 

4 - Muvakkat teminat 9901 lira 36 
kuruştur. 

Bu teminat nakden verilmek iste
nildiği takdirde devlet hava yolları i
daresinin Ankara ziraat bankasındaki 
3667 sayılı hesabına yatırılarak banka
dan alınacak makbuz teklif mektubiy
le birlikte komisyona tevdi edilecek
tir. 

5 - İhale günü ve mahalli: 5.4.938 
salı günü saat 15 de Ankaranm 10 ki
lometre garbında devlet hava yolları
na aid tayyare meydanındaki umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 - Keş.if evrakı: Şartname ve mu· 
kavele projeleri Ankarada P. T. T. u
mum müdürlüğü binasındaki ve İs
tanbulda Karaköy postahancsindeki 
hava yolları gişelerinden ve lzmirde 
nafıa müdürlüğünden (7) lira 84 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

7 - İsteklilerin eksiltme şartname
sinde yazılı belgeler ile muvakkat te
minat ve teklif mektublarmı muhtevi 
kapalı zarflarını en geç eksiltme sa
atından bir saat evetine kadar umum 
müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. 

Poeta teehhür!i kabul olunmaz. (732) 
1528 

... Ankara ,~··Bele.diyesi 
. . ~ - .. . ,, ~ 

Alakadarlann naıar1 dikkatine 
Ankara Belediyeainden : 

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) "61& 
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-12- ULUS 1:7 - 3 - 1938 

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

.. FAR 
Hasan fare zehiri 

• 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday §eklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuru,tur. 

1274 
·-· ·.. . :, . ~ . . 

Hıtı Yolları Umum c~ dÜJ'fülünden: 

Hava seferleri 
ANKARA- ISTANBUL orasında 

1 Nisan 938 den itibaren baılıyacaktır. 1529 

--- ·.~ •• ' • • l .... _ ··- •.• ~· - . ..... , .. • • • .f'. - . . • ! . 

.:!1111111111111 Yenişehir çocuk yuvası .............. .. -- -: Modem bir ana mekl ebidir : - -- -- -: Kayıd ve kabul her gün 9 - 16 Yenişehir inkılap sokak : 

: numara 15. Telefon: 1983 1161 : -=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Umumi heyet toplantlsr 
TOrklye Milli ithalat ve İhracat Anonim 
S~r!ı~l~nden: 

25 Mart 1938 tarihinde toplanan hissedarlar umumi he
yetinde ekseriyet hasıl olmadığından 13 Nisan 1938 çar
şamba günü saat 15 de yine Kınacı Hanında 22 numarada
ki Şirket merkezinde tekrar toplanılacaktır. İdare Mecli
since görülen lüzuma binaen ruzname atağıdaki §ekilde 
değİ§tİrilmiştir. 

1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1937 senesi bilanço ve kir ve zarar hesabının tetkik 

ve tasdiki ile idare meclisinin ibrası. 
3 - Kıdemli idare meclisi azalıklanna aza intihabı. 
4 - 1938 senesi için murakıp intihabı ve ücretinin tes· 

biti. 1683 

734 

NASl'Q 1lAC1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa biı 
~amanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Umumi deposu: İngiliz l{anzuk ec· 
rnnesi. Her eczanede bulunur, cidd• 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 596 

.ııııııııııııııııııııııırıırııırııırııııı.. - -- BORA E 
Pek yakında Yeni Sinemada : 

.,,, •••• ııırııııııııırrııııırıııııııııılr"' 

İNK18AZI 
HAZIMSIZLIGl 

MiDE 
l!KŞfLİK VE VANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 
•ıOEAIA 

MiDE VE SARSAK lARı AllŞTIAMAZ, 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAV 
VE MÜL~VİMOİQ 

YERİNl HİÇ BİR MÜMASİL 
HUSTAHZAA • TUTAMAZ. 

MAZON rslM ve HOROS 
"""AAKA,INA DİKKAT 

MUllAKA EVİNİZDE BIQ 

$iSE BUlUNOUAtıNUZ 

1165 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
yürümeğe alıştırır, gezintilerde 
taşımağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede satılıyor. 1659 

r .. ~~ı 
ED~ AL~ı NA• U~US-1~.~0U1'l.-No.,5~1 R lmtıyaz sahıb• ve Ba~muhanın 
Grib, Baş ve Diş Ağrıları, 

Artritizm, romatizma Nevralii, 
.... .... 
N .... 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı tıleri Müdüril 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

l{urf ürstendamm'm 

En modem oteli 
• Adres: Kurfürstendamm 59/60. 
: Telefon : 32 39 11 E . . . . . . 
:sahibi: Türk vatandaşı: 

Cemil Mum 
Oda kiraıan 

.13 oda tek yataklı 2,40 Mark 
: 4 • .. ,, •• 3,40 .. 
: 2 .. .. .. 3,90 .. 
:ıı " .. " 

4,40 " 
:ır 

" çift .. 5,90 " 
6 " 

., ,, 6,90 .. 
1 .. ,, 

" 
8,- .. 

Odaların hepainde akar sıcak. 
ve ıoğuk ıu ve telelon vardır.: 
Bazılarında huıuıi banyo var-: 
dır. 

. . . . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark E . 

Türk vatandaşlara lisan hu-E 
susunda azami kolaylık. Misa-: 
lir/erden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-~ 
le muhalaza edilir. : . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

3-6949 

Tuğlacılara 

Ucuz kömür 
Zon~ldak Zerodiz 13, Kriple 16 lira 
Kütahya Toz 10 Tüvenan 11.S lira 

İnşaatçılara 
Muhtelif ebatta 3000 DlREK 
satılıktır. İstasyon silo karşısın. 
da YENJ YAKACAK PAZAR! 

na müracaat. 1645 

Hilmi Malikin kitablara 
1 - İnkilab Yolunda 
2 - Yaradıcı Küçük İnsan. 
3 - Çocuk Ruhu ve Terbiyesi. 
4 - Demokrasi Mefhumu ve Müc-

rimlerimiz. 
5 - Türkiyede Suçlu Çocuk. 

.................................................... 
Küçük ilan şartlar1 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa ic;in 30 kuruıı 
İki defa için 50 kuruıı 
Uç defa için ?O kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kurus alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır, 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
illin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruıı almır. 

Satılık: 

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

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

Acele satılık evler Y enişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M • 
evler satılıktır. Tl. 1538 1547 

Satılık apartıman - Yenişehirin 

tam merkezinde 8 daireli tam konfor • 
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanı 4 Tl. 2,181 

1552 

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

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve başka yerlerde ü
zümlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımanı 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 

Satılık kamyon - Az kullanılmış 
Şevrole 937 modeli satılıktır. Tabakha
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

latanbulda satılık - Suadiye asfalt 
cadde tren ve vapura sok yaktn arayol 
tramvay durağında Galip bey köşkü 

bahçesinden bağlı ve meyveli ve bol su
yu havi kuyulu iki dönün her gün için
dekilere müracaat. 1627 

(4000) liraya satılık ev - Cihangir 
Firuz ağa Türkgücü sokak No. 69 de
nize nazır (5) oda ve bütün konforu 
cami. Tel. 3411. 1686 

Sahlık, kiralık -:- Mobilyalı veya boş 
ev. Yenişehir Sıhhiye Vekaletinin ar -
kasında 6 oôa, bütün konfor. Ulusta 
"Ev" rumuziyle mektupla müracaat. 

1693 

Acele satılık arsalar - Yenişehir 

Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar

şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık - Saymakadın istasyonuna 

yakın ev bağ bahçe ucuz satılacak (10 

nisana kadar) Meclis Matbaasında 

Mehmet Erçeviğe müracaat. Yahut 
Tel. (2181) 1675 

6 - Türkiyede sinema ve Tesirleri. 
7 - Annelerin kızlarına öğütleri. 
8 - Revolutionary Turkey (İnkı- iş \.'erenler: 

labçı Türkiye) İngilizce - dost-
larınıza tavsiye ediniz. Bayan öğretmen aranıyor - Ana 

9 - Esrarla dolu bir hayat • ARI. mektebinde çalışmak istiyenlerin ço • 
(İngilizcedeCn ~er~üme)İ. . . cuk yuvasına müracaatları. Telefon 

10 - Stamped as nmınal - ngılız- 1983 1591 
ce (Yakında çıkacak) 1 

Ankarada Haşet ve Tank Edip; ls- Lisan Muallimi .~ranıyor -:- ~lman-
tanbulda Haşet ve İkbal kitabçılann- ı ca, Fransızca, lngılızce muallımı ahna
dan arayınız. 1415 caktır. İsteklilerin 1 nisana kadar vesa-

ikleriyle birlikte Arar lisan 
müracaatları. Tel: 3714 

okuluna 
1658 

iki kitilik - Bir ailenin ev idaresi ve 
işlerini görmek için türk veya ecnebi 
bir bayan aranıyor. Nümune hastane -
sinde Dr. Kamile Ayglin'e müracaat . 

1682 

iş arayanlar: 

Piyano dersi - Macar bestekar pi
yanisti Feri Boks piyano dersi verir. 
Ulus'ta N. Artam'a müracaat. 1609 

Yazısı ve rakam~an güzel - Şimdi
ye kadar muhasebe işlerinde çalışını' 
askerliğini yapmış tecrübeli bir memur 
aranıyor. Taliplerin 103 numaralı An
kara posta kutusuna tahriren müraca
attan. 1642 

Kiralık: 

Kiralık daire - 3 geniş oda, banyo, 
havagazı, elektrik, su, fevkalade man
zara, müsait fiat. Yenihamam apartı-

manı Tel: 3714 1545 

Kiralık - Çocuk sarayı karşısında 
3 oda, 1 hol, ve 2 odalı 2 daire kiralık - • 
tır. Ankara eczanesine müracaat. Tele-
fon. 1315 1583 

Kiralık - Çocuk esirgeme kurumu 
bahçesi karşısında nazareti kamileyi 
haiz 4 odalı apartıman. Kapıcıya müra
caat. 1643 

Kiralık konforlu odalar - Denizciler 
caddesi çocuk esirgeme kurumunun ye
ni yaptırdığı binada görmek istiyenlc
rin kapıcıya müracaatları. 164 7 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A
kant Tel. 1272 - 3406 1667 

Kiralık - Maltepe otobüs son durağı 
Akıncılar sokak 4 Mustafa bey apart
manı 4 oda bir hol banyo mutfak iki da
ire orta üst katlar asfalta yakın evdeki

lere müracaat. 1628 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mobil
yasız. Y enişchir İsmet İnönü caddesi 

No. 74 1696 

Kiralık apartıman - Atatürk bul • 
vannda ycni..,yapılan Tuna apartıma • 
nında ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcrya 3123 Tl. müra-
caat. 1700 

Müteferrik : 

7 - 9 odalı ev veya apartıman - Bit: 
ecnebi tarafından senelik tutulacak • 
Kalorifer §art. Ulus gazetesine F. T. 
rumuzuna müracaat. 1584 

Kurlar : 

Daktilo kursu - 45 inci devresine 
nisanın ilk haftasında başlıyor. İstedi
ğiniz saati angajman edebilmek icin 
şimdiden namzet numarası alınız. 16-95 

Steno kursu - 4 üncü devresine ni -
sanın ilk haftasında başlıyor. Alınacak 

talebe sayısı mahduddur. Şimdiden 

namzet numarası almayı unutmayınız. 
1696 

Almanca, franıızca, İngilizce der&• 

leri - Üç aylık bir ıömeı>tr'e mukabi. 
linde 10 lira alınacaktır. Bir defaya 

mahsus, fevkalade tenzilattan istifade 
ediniz. 1697 

Bütün bu dersler için Yenihal arka
sında Yenihamam apartunanı kat 2 
Arar lisan okulu, daktilo ve steno kurs
ları direktörlüğüne müracaat Tel :3 714 

1698 

Öksürenlere ve 

i'Öğiia nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 
.,, 
N 
N .... 

YENİ SİNEMALAR. HALK 
Bu gün Bu gece 

La Dam O Kamelya ile Romeo Julyet 
filmlerini gölgede bırakacak derecede 
aşki ve musikili senenin en muhteşem 

şaheseri 

ATEŞ BÖCE(;l 
Baş Rollerde : 

Altın sesli: J eannette Mac - Donald ve 
genç jönprömye : Allan Joneı 

Filmin uzunluğu dolayıaiyle seans 
saatleri 

11 - 2 - 4,15 - 6,30 Gece 21 de 

.ılllllL. -- -- -
------- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ·-- -;, .... ,.. 

BU GECE 
Paris'in bütün esrarlı safahat alemini 

canlandıran büyük film 

MÜŞKÜL lTlRAF 

Baş rollerde: 
Albert Prejean - Jenny Holt 

Gündüz seanslarında: ,_ 

LOREL - HARDl FAKA BASMAZ L 
IO 

Seanslar 
,_ 

11 - 1 • 2,30 • 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

Yangın, hayat~. otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 re Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

"Ünyon" Ankara accntalıiı 1334 


