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İki kardeş millet 
Yunanistan Başbakanı General Metaksasın geçenlerde yurdumuza 

yaptığı seyahat gibi Türkiye Başbakanı Celal Bayarla Dış Bakanımızın 
son günlerde komşu memleketi ziyaretleri de, Elen ve Türk milletleri· 
nin, biribirlerine karşı besledikleri sempati ve bağlılık hislerinin en par· 
lak bir şekilde tezahürüne güzel birer vesile olmuştur. 

- Balkan devletlerini biribirlerine bağlayan anlaşma ve ittifakın te
meli, mazinin acı hatıraları üzerinde dostlukların en sağlam ve muhte
şem abidesini kurmayı bilmiş olan Türkiye ile Yunanistan tarafından 
el birliğiyle atılmıştır. Hadiseler bize bu kurucu eserin, müşterek ideali· 
miz olan yolda, emin ve hızlı adımlarla ilerlediğini ispat etmiştir. 

Coğrafi şartların kucak kucağa getirdiği Türk ve Elen milletlerini, 
sevişmeye, anlaşmaya, birleşmeye sevkeden sebepler, ne zamanın, ne 
de geçici hadiselerin yenemiyeceği, sarsamıyacağı kadar sağlam esasla
ra dayanmaktadır. Bu sebeblerin başında, iki milletin, biribirine karşı 
beslediği candan sevgi vardır. Kültürleri, zevkleri, zihniyetleri, sanatla... 
n ve dilleri, tarih boyunca, biribirine karışmış ve mezcolmuş olan bu iki 
milletin, biribirlerine karşı duydukları derin sempatiyi pek tabii bulmak 
lazımdır. 

Devlet adamlarının, çok realist bir hayat görüşü ile kurmuş ·olduk
ları dostluk ve kardeşlik eseri, iki milletin candan bağlılıklariyle mühür
lenmektedir. Bütün Balkan entelektüellerinin özledikleri Balkanlar 
konfederasyonu fikri bir gün tahakkuk edecekse, muhakkak ki, bu yol
da ilk adımı atacak Türk ve Elen milletleri olacaktır. 

Bu birliği ve dostluğu, son haddine kadar kuvvetlendirmek, millet· 
!erimiz ara&ma en ufak bir sızıltmm girmemesi için son derece hassas 
davranmak, iki tarafın entelektüelleri ıçin bir vazife olmuştur. Dirijan· 
l.arm bu derece samimi bir hava içinde kurmuş olduklan köprüyii sağ 
amlaştmnak ve ebedileştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. 

Tirfil "Trifolium 
Kırlarda çocukların dört yaprak

lısını bir türlü bulamadıkları Tirfil; 
adından anlatılacağı üzere üçüz 
yapraklı bir çayır nebatıdır. 

Ziraatte yonca gibi yemlik ye§il 
çayır olarak da yetiıtirilir. 
Mayıs ortalarından baılayarak 

Çankaya ve Dikmen sırtlarını sarı 
çiçekleriyle yaldızlayan bu nebattır. 

Ankaranm yerli nebatlarından ol
duğu için burada nasıl yetittiğinden 
bahsetmek fazladır. 

" ı ,,... 1"•21 'A,1- 4"".1.Uftı.a& d. Uc&:;U~.::· 

}erinde lngiliz çiminin yerinde gör
mek isteyenlerdeniz. 

lngiliz çimi yanında Tirfil; daha 
az sulama ve bakımla yetitebilir. 

Çiçeği de olduğu için bahçelerde 
yeıil zemin olmaktan fazla rol alır 

Tohumla yetiıtirilir. 
Ekileceği yer 30-40 santim derin· 

likte temizce kazılarak kabartılma
lı ve toprağına bolca yanmıt gübre 
karııtırılmahdır. 

Temizce tırmıktan geçirilerek 
düzeltildikten &0nra çimen yerinin 
her karemetreye (40-50) gram he
aabiyle tohum saçılır. 

Tohum saçıl mı§ olan toprak tır· 
mıkla hafifçe oynatılarak tokmak· 
lanır. 

Üzerine yarı yarıya bahçe topra
ğiyle kan§tırılmıı eski gübreden iki 
santim kalınlığında serpilir. Tekrar 
ve kuvvetlice tırımklandıktan &0n
ra süzgeçli kova ile bol sulanır ... 

On onbeı gün içerisinde toprak-

YAŞAR NABi 

Repens ,, • • 
çımenı 

Toptan et satışında 

ôzami fiat tesbit edildi 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Toptan 

et satışlarında azami fiat konmuş ve 
bu vaziyet piyasada daha normal bir 

satış temin etmiştir. lstanbula muh
telif vilayetlerden her gün bol mik

tarda kasaplık hayvan gelmektedir .. 

Bir amele ölü olarak bulundu 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Şehre

mininde bir arsada temizlik amelele· 
rinden Yusuf ölU olarak bulunmut

tur. Hadisenin cinayet olmadığı ve 

Yuıufun hastalık yüzilnden öldüğil tan uzanacak taze sürgülerinin sı
anlaşılmıJtır. 

caklardan yılmaması için Tirfil ye-

ULUS 
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Temsiller: 
Ankara radyosunda 

Barhiye dö Sevil 

Bir müddettenberi Ankara radyo. 
sunda temsiller vermekte olan radyo 
fonik temsil heyetti, radyo aboneleri
nin neler istediğini anlamak içiın bir 
anket aç.ııuştı. Gelen cevablar arasında 
en belli başlı arzu olarak, heyetin ti
yatro resitalleri vermesi isteniyordu. 

Heyet, bu ayın dokuzuncu günü 
Barbiye dö Sevili oynıyacaktrr. Dekor 
larmıiı örnekleri, İtalya tiyatro akade
misinden getirilmiştir. Ayrıca Odeon 
tiyatrosunun mizanseni ve plakları te
min edilmiştir. Temsilin güzel olması 
için esaslı hazırlıklar yapılmıştır. 

Hılkevinde: 

Ha1kevinde bugünkü 
konferans 

C. H. Partisinin tertib ve Ankara 
halkevinin organize ettiği seri konfe
ranslara bugün halkevinde devam edi
lecektir. 

Bugünkü konferansı, İstanbul Üni
versitesi medeni hukuk ve inkılap do
çenti B. Hıfzı Veldet verece.ktir. Mev
zu evlenme ve bofanmadır. Mevzuun 
enteresanlığı ve konf eransçının An
karanın yetiştirmiş olduğu en kıymet. 
li gençlerden biri tarafından veril
mesi itibariyle büyük bir kalabalığı 
toplıyacağı beklenmektedir. 

Bazı mülklerin tapu 

harçlar1 hakkında 
!care ve mukataaların tapu harçları, 

kanunu mucibince kı;ymetleri üzerin
den tahakkuk ettirilmektedir. Halbu
ki amme hizmetine mahsus, devlete 
aid gayri menkuller vergiden muaf bu
lunması itibariyle bunların vergi kıy
metleri takdir ve tesbit edilememiştir. 
Finans bakanlığı bu gibi mallardan i
care ve mukataaya bağlı olanların ver
gi esası üzerinden tadilat k.omisY"cmla
:ı.na kıy_!JF1 konıulması uzun sürece
gınıden ı~re ve mukataa ve taviz be
dellerine esas olacak k:nymetlerin tak· 
dirini hususi bir şekle bağlaınağa ihti
yaç görmüş ve bu hususta bir kanun 
projesi hazrrlamıştrr. 

Vilayetlerimiz: Kütahya .. 
Uluı'un en aon ilavesini kendisine 

ayudığımız Kütahya'nm 935 sayımın. 
daki nüfus yekUnu 347.682 clir. Bu 
mikdarm 55.305 i tehirlerde 292.377 si 
köylerde ya§ıyor. 

Kütahya kesafet itibariyle. kalaba
lık vilayetlerimizden biridir. 14415 ki
lometre olan büyüklüğünde, bir kare
kilometreye vasati olarak 24 kişi düşer. 
Bu mikdar merkez kazasmda 21, E
met'te 26, Gedizde 22, Simavda 24, 
Tavtanlıda 32, Utakta 25 dir. Kütahya
nın merkez kazasında • hemen hemen 
bir huausiyet olarak • erkek nüfusu, 
kadından fazladır. 17785 olan yekl1nun 
9234 Ü erkek, 8551 i kadındır. Kütah
ya vilayetinin bir ikinci hususiyeti de, 
evli ve bekar kadınlar arasındaki mik. 
dar yalonbğıdır: Bütün vilayette 
76.921 evli, 76.161 bekar kadın vardır. 
Bekar ve evli kadın aayılannda bu ya· 
kınlığa mukabil erkek mikdarlan ara • 
aında oldukça büyük bir fark göze 
çarpmaktadır: Bekir 91669, evli 70400 
erkek vardır. 

Bazı vilayetlerde görünür sakat nis· 
betinin yüzde 6 ya kadar çıkmasına 
mukabil, Kütahya vilayetinde bu nis • 
bet 2.2 dir. 

Kütahya vilayetinin bir Ü'.;Ünı:ü hu
ıuıiyetine bakınız: Toprak mahsulleri 
bahsi üzerinde çalışan kadm sayısı er
kekten fazladır: ViJayet içinde 80634 
erkek; 87006 kadm çiftçilikle ve diğer 
toprak itleriyle uğratmaktadır. Kütab
yada, sanayi de oldukça ileridir 11282 
erkek, 3612 kadın sanayi ve küçük sa. 
nallar sahasında hayatmı kazanmakta· 
dır. Kütahyada iradiyle geçinenler ara
sında kad•nlar, erkeklerden çoktur. l 18 
erkek; 394 kadm ... 

Çini diyanna aid rakamlar arasmda 
orijinal olanlar ve hususiyet taşıyanlar 
pek çoktur. 

T edovüle çıka rllan 

yeni banknotlar 
Türkiye Cümhuriyet 

kasından: 
Merkez ban-

Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 ta
rihinden itibaren tedricen tedavüle çı
karmağa başladzğı yeni harfli bank
notlardan 30 nisan 1938 tarihine kadar 
Beş liralcldardan: 23.699.895 

3 - s - 1938 

Parasız yatlh talebeler 
Devlet 

Yeni bir 
hakkında hizmetleri 

kanun projesi hazırlandı 
Meccani leyli talebenin mecıburi hizmetlerine dair hazırlanan 

bir kanun projesini hüıkümet meclise vermiştir. Bu proje esasları· 
na göre, resmi orta okullar ve liselerde meccani leyli olaraık tah
silde bulunanlar arasında yüzde yetmİf be§ nis.betini geçmemek 
tartiyle kültür baıkanbğınca ayrrlacak olanlar öğretmen yetiştir
mek üzere bakanlık tarafından kendilerine gösterilen müesses& 
]erden birine parasız leyli olarak gitmeye mecbur olacaklardır. 

Bu gibiler öğretmen olarak yetişin
ce devlet okullarında meccani leyli ta
lebe sıfatıiyle tahsilde bulundukları 

müddet kadar vekfilet emrinde çalıışa
caıklardır. Bu karar orta okullarla lise· 
lere leyli meccani olarak a.lınacaklar 

ve bütün orta okullarla liselerde aynı 
suretle tahsilde bulunanlara şamil o
lacaktır. Öğretmen yetUpt:ikleri halde 
Maarif vekaletince tayin olundukları 
vazifeleri kabul etmiyen veya. kabul~ 
den sonra kendi istekleriyle vazifele· 
rinden ayrılanlardan meccani leyli o
larak tahsilde bulundukları mekteble· 
rin tahsil yıllarındaki ücretleri yeku
nunu tediyeye mecbur olacaklardır. 

Bu para kendileııinden veya kefillerin
den alınacaktır. Bu gibiler borçlarım 
ödemedikçe devlet dairelerinde ve hu
susi müesseselerde kullamlamıyacak:
lardır. 

Dünkü kamutayda 
Kamutay dün B. Hilmi Uran'm baş· 

kanlığında toplanmxştır. Celse açılıır· 
ken Kayseri mebusu Veli Yaşının ve
fat ettiğine dair olan Başvekalet tez
keresi okunmuştur. Ayağa kalkılmak 
ve bir dakika sükut edilmek suretiyle 
ölünün hatırası taziz edilmiş ve bunu 
müteakiıb ruznameye geçilmiştir. 

Kamutay, Kara !salının Mansurlu 
köyünden Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm 
cezasına çarptırılmasına aid maz:bata· 
yr tasvib etmiş ve posta teJgraf ve te
lefon umum müdürlüğü 1934 yılı kati 
hesabına aid kanun projesini de kabul 
etmiştir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Çağn 

* Dahiliye Encümeni buıgiln grup 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşağı

daki mevzular müzakere edilmiıştir: 

Arzuhal encümeninde : 
Encümene verilen arz.uhalleıden 

ruznameye alınmış olanlar hak.kında 

vekaletlerden ve encümenlerden geloo. 
cevaıblar tetkik edildikten sonra bu at
zuhaller kıarara bağlanmıştır. 

Adliye encümeninde : 
Tütün ve tütün inhisarı hakkmdakıi 

kanun layihası müzakere edi~tir. 

Dahi.liye encümeninde : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve mezkUır kanuna ye
ni hilkümlor eklenmesine dair olan ka· 
nun projesinin görü~ülme6ine devam 
edilmiştir. 

Divanı Muhasebat 
encümeninde : 
Diva.nı muhasebat encümeni bugün 

toplanarak İnhisarlar umum müdür
lüğünün 1933 mali yılı hesaplarına aid 
projenin tedkik ve görüşülmesine de
vam etmiştir. 

l kıısaı encümeninde : 
1 - 'Gümrük tarife kanununun 513 

üncü pozisyonuna bir not ilavesi, 

n--~ -, - ... .oo-!.:.-.a. ı..:. - - a "_. ._. ____ _ - : ... ~=-- .. -..1-- ----- .6......,._t- -
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Yüz liralıklardan: 13.498.000 
1 . 

2 - Gümrüık tarife kanununun 281 in
ci pozisyonunun altına bir su pozisyo
nu ilavesi hakkında kanun layihalar~ 
le Etibank tarafından ithal edilecek <>
lan 3 bin ton kükürde münhasır olmak 
üzere gümrük resmi, 2294 sayılı kamı· 
nun verdiği salahiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
deaki Başvekfilet tezkeresini ı.:nü~ 
~ Kil.0-W t:Ulll)>tlI, mucibince vergiden müstesna olan gay 

ri menkullere Finans bakanlığı ile 
vakıflar genel direktörlüğü tarafından 
tayin olunacak birer ehli hibre tara
fından kıymet takdir olunacak ve bu 
kıymetler mukataanxn hesabrına esas 
olacaktır. İki ehli hibre kıymet tak
dirinde ittifak edemedikleri takdirde 
İstanbulda Emlak ve Eytam bankasın
dan ve başka vilayetlerde belediye ida. 
relerinden alma<:ak birer muhammin 
de iştirak ettirilmek suretiyle kurula
cak hyetin kararına ittiba olunacaktır. 

Göçmen iıleri hakkında 

esassız haberler 
Bir kaç günıdenberi bazı gazetelerde 

göçmen işleri hak.kında bir takım OC§· 

riyaıt yapılmakta ve bu arada teka.rrür 
etmif yeni programlardan bahsedil
mektedir. Göçmen işlerine dair hüokü
metçe itti·haz edilmiş yeni bir karar ol
madxğı cihetle bu neşriyatın hiç bir e
sasa dayanmadığını ilana Anadolu a
jansı mezundur. (A.A.) 

Ceman kırk üç milyon kırk yedi bin 
sekiz yüz doksan beş lira tedavüle çı
karı~ ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan ayni mikdar yani kırk 
üç milyon krrk yedi bin sekiz yüz dok
san b~ lira tedavülden kaldırılmıştır. 

(A.A.) 

Su işleri için çıkarılacak 
tahviller 

Su işlerine tahsis edilmek üzere 31 
milyon liraya kadar istikraz akdi ve 
bu maksadla ziraat bankası tarafından 
ihraç edilecek tahvillere hazinece ke
falet edilmesi hakkında hükümet mec
lise bir kanun projesi vermiştir. 

Bakır ~ilebi İsf anbula geldi 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Şilepçi· 

lik şirketinin satın aldığı 7300 ton
luk baktr şilebi bu akşam limana gel
di. Teslim muamelesi ve sancak ~ek
me töreni yarın yapılacaktır. 

* Milll Müdafaa Encümeni bugün 
ıgrup içtiınamdan sonra toplanaçak

tır. 

* Arzuhal Encümeni bugün parti 
grupundan sonra toplanacaktır. 

* lktisad Encümeni bugün parti 
grupundan sonra toplanacaktır. 

Baltimor enternasyonal 
fotoğraf sergisi 

30 mart tarihli sayımızda yazdığı. 

mız enternasyonal fot.ograf sergisi, A· 
merikada.ki Baltimor şehrinde yapıla· 
caktır. s~rginıin hazıırlıkları devam et
mektedir. 

Afyonda yeni binalar 
Afyon, 2 (A.A.) - Gittikçe çoğalan 

talebeye dar gelen lise binasına i1ave 
olarak yapxlacak pavyonla yeniden 
yaptırılmakta olan 100 yataklı hasta
hanenin temel atma törenleri yaprl
mxştır. 

ffliUi Müdafaa encümeninde: 
Subay rütıbe isimlerinde bazı deği

şiklik yapılmasrına dair olan kanun 
projesi görüşülmüş ve neticelendiril
miştir. 

Büdce encümeninde : 
1938 mall yılı muvazenei umuıniıyıe 

kanun lay~hasını müzakere etmi~ir. 

Trakya güreşleri 
başlıyor 

Edirnede her yıl yapxlmakta olan 
meşhur Kırkpınar güre:,~eri bu yıl ö
nümüzdeki cumartesi ve pazar günleri 
yapılacaktır. Muhitinde büyük alaka 
uyandıınnakta olan bu gür~lere bu yıl 
büyük bir ehemiyet verilmektedir. Bu 
yıl güreşlerin baş.ka bir hususiyet arz 
eıdeıceği haber verilmektedir. 

C.H.P. genel sekreterliği bu güreş
lerle ala.kah olarak her srnxf güreşçi
lerin birinci ve ikinciler.ine verilmek 
üzere 12 gümüş saat hediye etmiştir. 

rinin her akıam muntazaman SU· 

lanması lazım gelir ... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

'Güreşlerin ba~ hakemliğini ya pacak 
olan Kırklareli mebusu B. Şevket Ö
dül Edirneye götürecek ve saatler mü
sabakalardan sonra t.örenle güreşçilıe-Tirfil yerini iyice kavra.dıktan 

aonra daha az suyla da yeıilliğini 

muhafaza. edebilir. 
Tirfili yazm çok defa çiçek açma

ya bırakmak mümkündür. Yalnız 

çiçekler solmak Üzere iken mutlak 

biçilmesi l&zon gelir. 
Biçim geciktirilecek olursa çiçek

ler tohuma geçerler ve Tirfil çimeni 
de o sene için daha renksit ve çİ· 
çekaiz kalır ... 

Bahçe yolları Üzerine dötenen 
plaka ta§ları arasına ekilecek Tirfil 
pek güzel görünür. 8-10 sene güzel

liği bozulmadan yerinde kalabilir. 
Bunun için toprağının yetiıtirme 

kuvvetini takviye etmek lazımdır. 

Bu da; ilkbaharın Tirfil çimenini 

(ıcrbetleme) usuliyle gübrelemekle 

olu.-... 
Büyücek ı.\ir kap veya bidon içe

rismde b:r n:.ikdar gübre sulandm· 

lrr. 

Gazeteciler arasında 

yaş meselesi ! 
Dünyada birbirinden mühim, bir

birinden meraklı bunca hadiseler o
lup biterken lstanbulda erkek ve 
kadın gazeteciler birbirlerile bir 
yaş münakaşsrna giri~iler. 

Bir bayanın, bir ziyafet sofrasm
da kendisinden büyük olduğunu 

söylediği genç bir gazeteci, bir iki 
gündür, kendisinin daha genç oldu
ğunu isbat eder yazrlar yazıyor. 
Başka meslek mensubları arasın· 

da böyle yaş manakaşalarrnı haydi 
hoş görelim: Fakat gazeteciler ara
srnda bu bahsi açmak ve - erkek ol· 
sun, kadın olsun - herhangi bir 
meslekdaşı daha genç göstermeğe 
çalı~mak doğru mu ? 

ÇünkU malum ya, bir gazetenin 
taze nüshası beş kuru~a satıldığı 
halde "günü geçmiş nüshalar,, en a
tağı 25 kuruştur/ - T. l. 

Böylece koyu bir renk alacak olan Sırtımzıdaki yük ! 
güi>reli il& kovalarla Tirfil çimeni Sırt ve smk hammallığı kalktı · 
Üzerine dökülür. diye aevinirken, bakm, neler öğ-

Bu suretle yetittirilen ve bakılan reniyoruz : 
Tirfil çimeni her zaman için canlı ''Her insan, omuzlan üzerinde 

-koyu ye§İI rengini muhafaza eder. koca bir hava yükü tqmıaktadır. 
Ve benek gibi sarı çiçekleriyle bah· Denizdeki balıklar da üzerle· 
çelere güzellik verir.M ritıdeki suyun aftrlıiım duymaz-

lar. İnsanlar da balıklar gibi taşı
dıklan havanm ağırlığını hisset· 
miyorlar. Vücudlarnmz bu büyük 
yüke ahtkmdır. 

Fakat timdi bu yük ölçülmeğe 
ba§lamnJJtır,, 

Aman heaablarum da öğrene
lim: Omuzlarımızda geceli gün. 
düzlü tqıdığm:uz yük kaç kilo
dur? 

"Hayat yükü,, dediğimiz ıey, 
yoksa bu mu İmi§ ? 

Ah 11u ba~lıklar ! 
liir gazetecıe .H.uçük bir haberin 

üstünde ıu batlığı gördüm: 
Devairde mesai saati 

Devair, dairenin aııab kaidesine 
göre yapılmq cemi; 

Mesai, sayin gene arab kaidesi-
ne göre yapılmı§ cemi. · 

Arkadaıımız. madem ki, birin
ci kelimeyi ''daireler" , ikinci keli. 
meyi "çahtma" §ekline koymayı 
düşünememiş; bari, üçüncü keli
meyi de aaatı yapsaydı... 

MUtenevvia, şezerat, tuunu tel· 
ta devrinde miyiz ? 

Deline manisi ! 

Bir gün Ankara kalesinin yanı
baımda bir adamcağızın toprağı 
kazdırdığmı görürsünüz 

- Neye kazıyorsunuz ? 
- Burada define bulacağnn ! 
lstanbulda, Konyada, l:ı:mirde, 

hüJasa bir çok yerlerde bu türlü 
lüzumsuz kazılar yapıldığını du· 
yarız . O halde - aziz dostumuz 
Mazhar O&manm, Fahreddin Ke
rimin ve Şükrü Hazimin kulakları 
çmlasm f - ortada (define mani~ 
si) diyebileceğimiz bir hastalık 
vardır. 

Evelki günkü İstanbul gazetele
rinden birisinde şu : 

"Valide hanmm temelinde tor
balarla altm varmıt! 

Sultan Azizin 4llla&ı Pertevniyal 
kadm, han yıkılırsa yapılmak için 
temellere albn doldunmq.,, 

Şeklinde bir serlevha görünce, 
Bu kanaatimiz büabütün kök· 

leıti. 
Bu hastalığa tutulanlar, kendi 

uydurduklan maaallara. inana
duraunlar, asıl gizli servetler, bir 
türk köyünde eski bir semerin i
çinden, Batavyada da eaki bir ca
ketin dikitleri araamdan çıkıyor. 

Mezecinin cinayeti .! 

latanbulda Ropen ıaminde ihti
yar bir itrk, genç aevgiliai Anjeli 
bıçakla. vurduktan sonra fU ifade
yi veriyor : 

- Sabahleyin yanıma iki bıçak 
aldım ve evden çıktnn. Ben mezeci 
olduğum için, ekseriya, yanımda 

bıçak taşırım. Taksimde bir arka
daım dükkanına gittim, oturdum. 

Aktam, Anjeli oturduğu soka
ğın batında beklenıeğe gittim. Bir 
de baktım ki o, yanında iki erkek 
olduğu llalde bana doğru geliyor 
ve ağzını bozarak üzerime yÜrÜ

yor. 
Bu eana.da ben de cebimden ge.y 

ri ihtiyari olarak çıkardığım bıça 
iı Anjele birkaç defa sapladığımı 
hatırlıyorum. 

Zavallı kadın ölmüttür. Uker· 
da kesmeğe mahsus meze bıçağı
nın insan etinde tecrübe edilmiye
ceğini bilmiyen ihtiyar i.fık da a
diletin elindedir. 

re tevzi olunacaktır. · 

Dün, nohud büyüklüğünde 
dolu yağdı 

Dün şerimizde hava umumiy etle ç
bul utlu, zaman zaman yağmurlu geç
miştir. Saat 12.55 de 1 dakika kadar no
hud büyüklüğünde dolu yağmıştır. 

En düşük ısı 10, en yüksek ısı da 20 
derecedir. Yurdda cenubun doğu böl
gesinde hava kapalı ve diğer bölgeler
de çok bulutlu ve yeryer yağışlıdır. 

24 saat içindeki yağrşlann karemet
reye bıraktıkları su mikdarı Edirncde 
11, Zonıguldakta 7, Çorluda 6, Bilecik 
ve Kayseride 4, Eskişehirde 3, Ulukı~ 
lada 2, Ankara ve Sıvasta 4 kilogram
drr. 

Yurdda en dilşi.\:k ısılar fstanıbul ~ 
Sinopta 10, Konyada 9, Eskişehirde 8, 
Srvas, Diyarbakır, ve E rzincan da 7, 
Van ve Erzurumda 3, Karsta 1 derece
dir. 

En yüksek rsılar Trabzonda 19, Kır
kağaçta 20, Adanada 21, Diyarba:kırda 
23 derecedir. 
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B. Hitler 1 ta iyoda 
Alman Nazi Şefi 8. Hitler, beş gün 

devam edecek olan ziyaretini yapmak 
üzere, bugün ltalya topraklarına ayak 
hamut bulunacaktır. Hitler, bu ziyare
ti alman devlet reisi sıfatiyle yapmak
hl olduğundan, İtalya Kıralı Majeste 
iiçüncü Viktor Emanuel'in misafiri ola
cald.ardır. Ziyarete, Musolini'nin geçen 
ikinci tefrin ayında Berlini ziyareti u
l'alannda karar verilmiıti. Fakat aradan 
geçen altı ay zarfında enternasyonal 
nriinasebetler yeni bir istihaleye gir
hlİ§tir. Musolini Hitler ile Berlinde gö
rüştüğü zaman, ltalyanm İngiltere ve 
Fransa ile münasebetleri gergindi. İn
giltere hariciyesinin direksiyonu Eden
in elinde idi. Almanyayı İtalyadan ayı
ran müstakil bir Avusturya vardı. 
Bertin - Roma milıverini teıkil eden iki 
devlet, Paris - Londra mihverine karşı 
vaziyet almış bulunuyorlardı. 

Bu tartlar altında Musolini tarafın· 
dan yapılan ziyaret, Londra • Paris kar
şısında Berlin - Roma mihverinin tesa
nüdü namına bir nümayif mahiyetini 
almıştı. Bu nümayişin bir nevi devamı 
olmak üzere kararlaştırılan Roma ziya· 
:retine vakit gelinciye kadar vaziyet o 
kadar değişmiştir ki bugünkü AvNpa, 
altı ay evvelki Avrupa değildir. Bu
nunla beraber, Roma ziyareti, samimi -
yetinden kaybe ·se de, debdebe ve tan -
tanaaından hiç bİi" şey kaybehniyecek
tir. Aylardan beri Romadan gelen ha
berler, bu ziyaretin hazırlıklarından 
bahsediyor. Bunun, tarihte bir misline 
tesadüf edilmiyecek derecede debdebe
li olması için hiç bir masraf va küHet 
esirgenmemi§tir. Altı ay evvel, Bcrlin
de Musolini hakkında r, .. lt.,ri ~n nüma
yişkar kabı•lden sonra, alman milli 
ıoayalizmi c. "erecesinde bir nümayifi, 
İtalya faıizminin yapabileceğini dün
yaya göıtermek, faşist İtalya için bir 
prestij meselesi olmuştur. Filhakika bu 
ölçüde bir nümayişi tertib etmek için 
yalmz para ve külfet kafi değildir. Or
ganizasyon, disiplin kabiliyeti ve milli 
enerjiyi seferber etmek gibi, İtalyan ve 
alman rejimlerinin büyük kıymet ver
dikleri vasıflar vardır ki, otoriter re
jimler için bu nümayiıler, o yoldaki ba
!artlar nanuna da bir nümayiş vesilesi 
olur. Musolini, her halde faıist İtalya
nın organizasyon ve disiplin kudretini 
herkes kadar ve belki de herkesten zi • 
yade Hitler'in bilmesini ister. Binaena
leyh Muıolini, Brener'e kadar gelip 
fRK~ k!?!IM..VDW!L~ dostluk t~ 

bir demonıtrasyonunu da yapmak isti
yecektir. 

Nasyonal sosyalist tegkilatının ital
yan şubesi tarafından seyahat münase • 
betiyle nqredilen bir eser için yazdık
ları iki makalede Muıolini ve Hitler, 
bu ziyaretin, Roma - Berlin mihverini 
takviye etmek maksadiyle yapıldığını 
söylemişlerdir. Hakikatte Roma· Ber
lin mihveri, geçen §Ubattan beri, eski 
şümul ve manasını kaybetmiştir. Milli 
birliğine kavuşalı, ltalyanm harici po • 
litikası, Almanya ile Fransa arasında 
sallanıp durmuştur. ltalya Afrikada 
genişlemek isteyince, Almnya'ya Av • 
rupada genişlemek İsteyince de Fran • 
ıaya temayül ettniıtir. 1880 senesinde 
l talyayı Almanyanın kollan arasına a
tan, Afrika meselesi idi. Almanyanın 
müttefiki olan Avusturyadan arCl2İ al -
mak için de Fransanın kollan arasına 
atıldı. Bugün 1 tal ya için A vrupada ge • 
nişlemek arzusu yerine korunmak kay
gısı kaim olmuştur. Afrikada da ala
bileceğini almıştır. Binaenaleyh İtalya 
ıun takib edeceği siyaset, Fransa ve ln
giltere ile dostluk münasebetleri kur
mak, Almanya ile de iyi ;nünasebette 
geçinmektir. Musolininin üç aydan be
ri yapmaya çahfbğı bu idi. Ve Hitlerin 
Romayı ziyaretinden evvel italyan dış 
politikasına bu oriyantasiyomı verme • 
ğe muvaffak olmuştur. 1 talya bundan 
sonra hangi tarafa meyledecektir? Bu, 
hadiselere bağlıdır. Eğer Brener geçi
dinden bir tazyik hissederse, Fransa· 
nm kollan arasına atılır. Afrika ve ya
hud diğer sahalarda Fransa zararına 
bir geni§leme imkanı görürse, Almanya 
ile beraber yiirüyebilir. Binaenaleyh 
İtalya dış politikası o intizar ve fırsat 
koruma devrelerinden birine daha gel
hıiş bulunuyor. O halde İtalya, Hitlerin 
ziyareti vesilesiyle bayram yaparken 
hakikatte, kendisini zayıf bir Piyemon
te kırallığından büyük bir İmparator• 
luğa götüren bu ananevi siyasete geri 
tlöndüğü için seviniyor. 

A. Ş. ESMER 

İzmirde şiddetli 
yağmurlar 

(Başı J. inci sayfada) 
ra uğramamıştır. Tranvaylar bir müd
det için işleyememiştir. 

Ylldırım bir adam öldürdü 
İzmir, 2 (Hususi: muhabirimizden 

sabaha karşı) - Bugünkü dolu ile ka
rışık şiddetli yağmurun şehre verdiği 
ıararlar yeni yeni anlaşılmaktadır. 

Anadolu matbaas.iyle, Hisar camiine 
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Henlayn Çekoslovakyada 
plebisit yapılmasım istiyor 

Polonyadaki 
hadiselerde 

\iki kiti öldü bir çok ta 
yaralı var 

Cenevre, 2 (A. A.) Bugün enternas
yonal iş bürosunda, kömür madenle
rindeki iş saatlerinin azaltılması için 
teknik bir konferans toplanmıştır. 

Konferansa, Amerika, Belçika, Şili, 
İngiltere, Fransa, Holılanda, Polonya, 
Çekoslovakya ve Yugoolavya iştirak 
etmektedir. 

60 milyon nüfuslu 

balkan birliği 
CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi 

"60 milyon nüfuslu Balkan birliği" ad
h bat makalesinde Balkan anl~ntı ~tra
hna toplanan dört dost devletin vucud 
verdiği yeni ve mühim bir kuvveti te
barüz ettirmekte ve makale sine şu su
retle devam etmektedir: Südetlerin şefi diyor ki: Konferans reisliğine Belçika delege 

si seçilmiştir. 
"Şimdi dünya hadiselerinin yeni ~ -

kifaflan önünde Balkan antantı ılk 
merhalesindeki muvaffakiyetli hareke
tini ikinci bir merhale ile ikmal etmek 
vaziyeti karşısında bulunuyor : Baklan 
lann daha doğru ifade ile Balkanlı 

Bashca hedefimiz devletin çerçevesi 
içinde hukuk müsavatı almaktır 

Varşova. 2 (A.A.) -1 mayıs bayra
mında bazı h i,diseler cereyan etmiştir. 
· Lvıovıda sosy~listlerden mürekkep bir 
alay geçmekte iken atılan bir kestane 
fişeğin.den birkaç kişi yaralanmıştır. 

Kielcede yahudi aleyhtarı müfrit sağ 
cenah parti.sine mensıup olan nasyonal 
- demokratlarla sosyalistler arasında 
çıkan bir arbede esnasında bir kişi öl
müş ve yedi kişi yaralanmıştır. 

f ransıı kabinesinin foplanlısı 
Paris 2 (AA.) - Kabine, Elize sara

yında bu akşam saat 17 de reisi cumhu 
run başkanlığında toplanarak saat 20 

ye kadar müzakerelerde bulunmuştur. 

Prag, 2 (A.A.) - Bir mayıs münasebetiyle irad ettiği bir nutuk
ta Henlayn, südetlerin statüsü meselesinin halli için Çekoslovak. 
yada plebisit yapılmasını istemiıtir. B~ekil Daladiye ile hariciye nazı

rı Bonne Londrada yaptıkları görüş

meler hakkında izahat vermişlerdir. 

Kabine, istihsalin arttırılması, kredi
nin genişletilmesi ve mali vaziyetin 
düzeltilmesi hakkında hazırlanan ilk 
emirnameleri reisi cumhura imza et

tirmiştir. Bu emirnameler yarınki res· 

mi ga:ı:etede çıkacaktır. 

, kim 
müttefikler manzumesi varlığının e 
karşı olursa olsun yekvücud olarak mü· 
dafaası. Bu çok canlı vaziyet ve zaru -
retin tebarüziyle onun Balkanlarda cid
diyetle gözönüne almmağa başlamış ol
masıdır ki timdi bazı sinirlere dokunu• 
yor. Balkanlılar aralarındaki anlaşma
yı böyle ulvi bir ittihad haline soktuk
ları zaman kimseye tecavüz kasdini ta
kib ıbniyecekleri için karınnızda kaş • 
lanı ıı çatarak çehresini buruşturan asa
bi hı -çmlığm manası yoktur, ve bu hır
çmhk geçici bir ıeydir ki, hususile 
Balkan antantmın Balkan birliğine te • 
kamülü üzerinde derhal nihayet bulup 
gidecektir. 

Henlayn demiştir ki : 
"- Çekoslovak halkının daha akı

lane bir şekilde idare olunmak istedi
ğinden eminim. Fakat halk evvela ga
zetelerin tesirinden kurtulmalıdır. Çe 
koslovakya hükümeti halka sulh ve a
dalet dairesinde mi yoksa şimdiki al
ınanlara karşı açılan daimi mücadele 
havası içinde mi yaşamak istediğini 
sorarsa isabet etmiş olur.,, 

Siideı ıaleblerinin mahiyeti 

Hatib geçende Karlovivari'de söy • 
ledi ği nutku hatırlatarak şöyle demiş
tir : 

"- Taleblerimin kabul edilmez ma· 
hiyette olmadığını söylemek ister.im. 
Taleblerim pek maıkuldür ve milliyet
ler meselesinin halline bir esas bulun· 
ması istenildiği takdirde bunların as
gari bir had dahilinde yapılmış olduğu 
görülür. . 

Bu talebleri bütün südetler tasvıb 
ediyorlar. Başlıca hedefimiz devletin 
çerçevesi içinde tam bir hukuk müsa • 
vatı elde etmektir.,. 

Avrupa demokrasileri Prağ'ı 
tazyik etmeli ! 

Henlayn, bundan sonra Avrupa de
mokrasilerine hitab ederek südetlere 
huku kmüsavatı verme11ini temin için 
Prag hükümetini tazyik etmelerini is-
temiştir. 

Henlayn, sözüne devamla demiştir 
ki : 

"-Devlet çerçevesi içinde bir ekal 
liyetten ibaret olan şimdiki vaziyeti -
mizden hiç bir zaman memnun olmıya 
ca~mıw. ~rkÇjl söyliyebilıiriın. Şimdi-

smdaki çek delegasyonunun vaidleri -
le, Sen J ermen muahe4esi ahkamile 
ve çek ana yasasında derpiş edilen esas 
haklarla tezad teşkil ettiği kanaatinde 
bulunuyoruz. Çek ana yasasının ekal
liyetler meselesine bir hal şekli bu~
mak için bir hareket noktası addedı
yoruz. Bu an~ yasanı~ ~ali ~azı:daki 
ihtiyaçlara intıbak ettırıılmesı lazmı-

dır.,. 

Çekoslovak devletinin 
bütünlüğü meselesi 

Henlayn, bundan sonra Karlovi-:ari~ 
de toplanan südet kongresinde ıle~ı 
sürülen taleblerin çekoslovak devletı
nin bütünlüğünü tehHkeye dü§ilrnıe
diğini beyan etmiştir. 

Mumaileyh 1871 de Boheniya ve 
Moravyadaki eyalet diyetinde bulu
nan çek azanın Bohemya kırallığmda 
çek ve alınanlarla müsavi halkların 
korunmasına dair olan esasi kanunu 
ittifakla kabul ettiğini hatırlatmış ve 
demiştir ki : 

"- Bu kanun Bohemyadaki alman 
halkının şahsiyetini açıkça tanrmakta 
ve südetlerin muhtar bir idareye sahih 
olmaları hakkını kabul etmektedir. 
Bu kanunla benim Karlovivari'de serd 
ettiğim talebler arasında ne fark var?,, 

"Çek hükümeti de maksad
wrını bildirmeli J1 

Henlayn, Karlovivari'de söylediği 

nutkun çek menfaatleri ile almanların 
teşriki mesaisine dair olan kısmında 
tamamile musır olduğunu kaydetmiş-

tir. 
Hatib demiştir ki : 

.. _ Çek hükümeti şimdi maksadla-
bildirmelidir. Allahın ve halkın 

rını d. ~. ı· t• 
huzurunda yüklen ıgım m~su ıye ı 
müdrik olduğumu beyan ederım. Fa· 
kat haklı bir davayı müdafaa eden a
dam bir şeyden korkmaz.,, 

Alman ga.zeıelerinin tefsirleri 
Berlin, 2 (A.A.) - Henl~ynin söy

lediği nutuk hakkında tefsırlerde bu
lunan müşahitler bu nutkun Al~ya
nın Südet meselesi hakkında ıttıh~z 
etti w i itilafgiriz hareket tarzı oldugu 

g . w. anasını muta· gibi muhafaza ettıgı m . 
zammın olduğunu beyan etınektedır-
Ier. k. . . 

Siyasi mahfiller, Londradaı ı mgı-

de yıldırım düşmüştür. Karşıyak~ ~i
varında da bir yıldırım oduncu Alı ile 

eşeğini öldürmüştür.. .. ü 
İzmirin ya.kmındakı Balco:a k~Y1 •. -

lerl yerin altından korkunç g~burtu
ler duyduklarını sö;ylemektedırler. 

Hlllerdler lelhll 
hareketi yapıyorlar 

lıçi partisinden bir 
mebusun anlattıklar1 

Poznanda gene bir aııbede esnasında 
altı kifi yaralanmıştrr. 
Varş.ovada Muranov meydanına sak

lanmış olan bir cehennem makinesi sa
at 11 de yahudilerden mürekkep bir a.
laym geçeceği yolun üstünde patla
mıştır. Fakat iyi bir tesadüf eseri ola
rak alay başka yerden geçmiştir. Bu
nunla beraber infilak neticesinde bir
kaç metre uzunluğunda bir mesafeye 
kadar sıçrayan kaldırım taşlan yoldan 
geçen iki kişiye isabet ederek yara
lanmalarına sebebiyet vermiştir. 

Diğer taraftan reisi cur:lhur Fran • 
sada bulunan ecnebilerin tabi tutula
cakları muamele hakkında yeni ni· 

zamnameyi de imzalamıştır. 
Mançester, 2 (A.A.) - Geçenlerde 

Çekoslovakyadan avdet etmiş olan a
mele fırıkası mebuslarından Vecvud 
Ben, dUn akşam bir mayıs milnasebet~
le yapdan bir nüamyiş esnasında hır 
nutuk irad etmiştir. 

Avam ka·marasında 
Mumaileyh, Çekoslovakyadaki hit

lercilerin tethiş hareketlerinin çok bü
yük olduğunu beyan etmiş ve "bi:çok 
kimseler, kendi şehirlerinde, kendı so
kaklarında benimle konuşmaktan kork
muşlardır" demiştir. Amele mebusu, 
sözüne şu suretle devam etmiştir: 

B. Hitler'in yeni bir 
darbesi mi? 

'' - B. Hitler'in yeni bir darbesini 
ihtar etmekte olan bu tethiş hareketi 
hakkında görüşmek üzere tecessüs ku
laklarmm erlşemiyeceği odalara çekil -
meğe mecbur oluyorduk." 

Hatib, bundan sonra diktatörlükler 
karşısında boyun eğmekte olan İngilte
re hUkümetinin bu hattı hareketini mu-
ahaze etmiştir. 

iJJO &JlJDlJJltli7ll .............. 
nz - transız konferan11ı neticesinde 
Berlindeki ingiliz sefirinin yapması 
muhtemel olan teklifleri Almarryanm 
ne suretle karşılıyacağma dair bir şey 
söylemek istememektedir. Bununla 
beraber tahmin edildiğine göre Al
manya uzlaşma teşebbtisJerinin Prag
da yaprlmasr için israr edecektir. 

Oppava hadiseleri alman - çek ihti
llfında muhtemel bir tavassut için 
gayri mlisaid bir ba9la.ngı:ç telaklki e
dilımktedir. 

B. Göring'in bir nutku 
Berlin, 2 (A.A.) - Lustgartende 

bir nutuk söyliyen IGöring, ezcümle 
demiştir ki: 
"- Almanlarm almanlarla birleş

mesi enternasyonal bir mesel~ değil, 
bir alman meselesi t~kil eder.,, 

B. o~uski Pro.ğ' a gitti 
Paris, 2 (A.A.) - Çekosovakyanm 

Paris orta elçisi Ozuski bugün Praga 
hareket etmiştir. 
Zannedildiğine göre, Çekoslovakya 

elçisi, Londra müzakerelerinden .~o~
ra hadis olan vaziyet hakkında hukü· 
metine malfunat verecektir. 

Haf aydaki f ransız 
delegesi B. Garo 

dün Ankarayı geldl 
(Başı 1. inci sayfada) 

iki devlet araszndaki mflnasebetlerin 
yeniden taiıziminde bilhassa müessir 
olan Hatay i§inde nazik rolü olan bir 
vazife sahibidir. Kendisinin bu ziya-
retinden duyduğumuz nikbinliği, ve
kayii yakm atideki inkişaflarının h.ak 
verdirmesini temenni edelim. Mösyö 
Garo Ankarada Hatay davasının bizi 
naszl derinden alSkalandıran bir mes· 
ele olduğu kadar. Fransa ile dostlu
ğumuzun istikrar ve inkişafını ne ka· 
dar arzu etmekte olduğumuzu da ınü· 
şahede edecektir, 

Antakyaya gl4en hataylılar 
Mersin, 2 (Husust Muhabirimiz· 

den) - Hatay seçiminde rey hakla
rını kullanmak üzere 200 Hataylı bu
gün şehrimizden Antakyaya hareket 
etmi9 ve istasyonda yüzlerce mersin
li tarafından hararetle ugurlanmıştır. 

Tarsustan gidenler 
Tarsus, 2 (Husust Muhabirimiz

den) - 150 Hatayh seçimde rey ver
mek üzere buıgün Antakyaya hareket 
etmiştir. · 

B. Cembarlayn 
· anlasması 

İngiliz - İtalyan 

hakkındaki 
görüşmeleri dün açtı 

Londra 2 (A.A.) - Başvekil Çemberlayn bugün Avam Ka
marasınd~ İngiliz • italya:n anlaıması hakkındaki müzakereleri 
bir nutukla açmıştır. İngiliz Başvekil\ bu nutkunda ezcümle de
miştir ki : 

"- 16 nftıan anlaşmasına müncer o • 
lan ingiliz • italyan müzakereleri bir 
barış ve iyi niyet zihniyetiyle yapıl
mıştır. Karşılıklı itimat olmazsa sulh 
da olmaz. Bu itimat yolu, harbm sebe • 
bi olan anlaşmazlıkların şüphelerin ve 
fikayetlerin bertaraf edilmesile bul~-

.. •11 • - ..,...,. ~·-~- ı....:-.. ..ı.&a..A~ ,.,,Q.~PT1,:al-n-

lecck bir iş değildir. 
Bununla beraber güçlüklerin gide -

rilmesiyle tehlikenin önüne geçilebilir. 
Bunun iç.in de hakikatı göz önünde tut
mak zaruridir. 
'Yapılan anlaşmanın şümulü 
İtalya ile yaptığımız anlaşma, bü • 

tün ingiliz - italyan münasebetlerine 
şamildir. Dünyanın bazı kısnnlarmda, 
anlaşmamız müstaklbel iş birliğine yol 
açmaktadır. Bilhassa, Akdenizde, Af -
rikada ve yakın şarkta yalnız İngiliz, i
talyan siyasetleri arasında bir ahenk 
kurmakla kalmıyacak aynı zamanda bu 
iki memleketin siyasetiyle diğer dev • 
!etlerin siyaseti arasında da bir ahenk 
temin eyliyecektir.'' 

Filistin ve ispanya işleri 
Çemberla.yn, her iki tarafın Filis -

tin hakkında da teminat vermiş oldu -
ğunu bildirmiş ve Büyük Britanya hü -
kümetinin italyan beyanatından mem -
nun olduğunu kaydetmiştir. 

Çemberlayn, iç harıbm sonun.da i
talyan gönüllülerin İspanyadan geri a
lınacağına, ve İıtalyanın İspanya top
raklarında gözü olmadığına dair veri
len teminatı da İtalyanın verdiği bu 
söze inanmakta olduğunu söylemi~tir. 

Habeş meselesi 
Habeşistan meselesine gelince, Bü

yük Britanya hükü.meti vaziyetin ta
vazzuhu için teşeıbbüslerde bulunmuş
tur. 

Milletler cemiyeti genel sekrete
rin.den bu meseleyi konsey ruznamesi
ne koymasını rica eylemiştir. Maama -
fih bu, İngilterenin bugün Habeşistan 
da tatıbik edfilmekte olan idare sistemi
ni tasvi.b eylemekte olduğunu tazam -
ınun etmez. Konseyıden, haber harbı es 
nasın.da alınan kararın tadili rica olu -
nacaktır. İngiltere diğer devletlerden 
teahhüdleri hilafına teşebbüste bulun
malannı istemek fikrinde değildir. 
Konsey karariyle biç değilse kim,se mu 
kayyet olımyacaktrr ." 

Müzakerelerin uyandırdığı 
memnuniyet 

Çemberlayn ingiliz - italyan müza
kerelerinin yalnız dominyonlar ve Mı -
srr tarafından değil fakat aynı zaman. 
da Fransa ve keza Balkan antantı ve 
hemen hemen bütün memleketler tara
fından memnuniyetle karşılanmrş ol
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

''- Gerginliğin giderilmesine yar -
dım eden ve harb tehlikesinin önüne 
geçen bir anlaşmaya muarız yalnız in -
giliz muhalefet partisi vardır. Demek -
rasilerin otoriter devletlerle anlaşma -
lar yapamıyacağr mütaleasmr reddet • 
tim. İngiliz - italyan anlaşması t~zimin 

doğrulluğunu isbat eder." 

Daha iyi ve dalıa makul bir 
vaziyete doğru ••• 

Anlaşıma daha iyıi ve daha makul bir 
vaziyett e doğru ilk adımın atılmış ol
duğunu gösterir. İngiltere için de İ
talya için de yeni bir devre açmakta---- ·-J-- - ..... . J •• ,. .. 9'-

gıilbi yeni bir dostlUık devresi derpiş o-
luabilir. 

Diğer taraftan fransız - italyan mü· 
zakerelerinin de çok ziyade arzuya de
ğer olan müsbet neticeye varması u
mumi sulh davasına mühim surette ha-
dim olacaktır. 

Çemberlayn'm nutkundan sonra me 
bus Morrison işçi partisi nanuna hükü
metin siyasetini ve ingilib - italyan an
laşmasını takbih eden bir takrir ver
miştir. 

Troppau hadiseleri 
hakkında tafsilat 

Alman ve çek gençleri 
çarpıştılar: 2 yarah 

Prag, 2 (A.A.) -Yarı resmi Çeteka 
ajansı, 30 nisanda Troppauda vukua 
gelen ve Südeıt almanlarından avukat 
~~pl Zettigin yaralanmasına ve bey
nının :e~elenmesine sebebiyet vermiş 
olan ha.dıseler hakkında mütemmim 
malCımat vermektedir. 

Çeteka ajansına göre, 30 nisan tari
hinde ,alman ve Çek gen~leri arasında 
vukua gelıniş olan a:rbedeler neticesin
de. bir çek ve iki alman yaralanmıştır. 
lkı alman yaralıdan birisi avukat 
Hampl Zettingidr. Bu zat e~lce Sü
det partisi azasından iken ihraç edil
miş ve bir müddet sonra teıkrar parti
y~ alınmıştır. Bu hadiseler dolayısiyle 
bır ~yıs nümayişleri menedilmiş ve 
Dahılıye nazın, Moravska polis mü
dürüne mahallinde tahkikat yapması
nı emretmiştir. 

Kabaluııliler cezalandırılacak 
Çete:ka ajansı ilave edioyr: "Eğer 

iora edilecek olan tahkikat idare me
murlarınm herhangi bir hat!sını or
taya çıkaracak olursa bu memurlar, 
mevki ve şahsiyetleri katiyen nazarı 
itibara ahnmıyarak tecziye edilecek
lerdir. 

Çeteka ajansı, Pragda 1 mayıs mü
nasebetiyle yapılan nümayiş esnasın
da macar talebeden mürekkep bir gru
pun zabıta tarafından tevkif eıdilmiş 
olduğunu da haber vermektedir. Bun
lar kulüplerinin pencereleri önünde 
toplanarak bağırıp çağırmışlar ve mil· 
li marş çalındığı sırada tahrik'. amiz 
sözler sarfetmişlerdir. Bütün Çekos
lovakyada dört milyon insan nümayiş
lere iştir§Jc etmiştir. Bunun üç milyo
nu hükümet taraftar~, bir milyonu da 

Biz balkanlılar için Balkan antantı· 
m alenen ifade olunmuı bir zaruret o
larak görüyoruz. Balkanlar aulhuna ol 
ıtuğu kadar dünya sulhuna dahi mües -
ı :r surette hizmetin kestİnlle yolu bun• 
cl:an ibarettir. Karalarda ve denizlerde 
dünyanın bu çevresine aid olarak her • 
hangi mesele bahse mevzu olursa behe
mahal altmıı milyon nüfuslu Balkan 
birliğinin reyi alınacak ve sözü dinleni
lecektir. Bu birliğin müeyyid kuvveti 
her zaman her yere yetişebilecek olan 
8 milyon süngü ormanıdır. 

Hiçbir devlet hiçbir sebeb veya ba
hı•ııe ile balkanlı devletlerden hiç biri
nt. gözünün üstünde kaşm vardır diye
memelidir. Bunun temini çaresi Balkan
lıların kendi çevrelerindeki ant!mtlarmı 
dünya planına nakleden muazzam ve 
muhteşem bir birlikle ikmal eylemeli • 
clir. 

Bugünlerde Avrupanm dört büyük 
devleti arasmda gene bir direktuar te -
ıiıi ihtimallerinden zaman zaman bah
ıolunduğunu görür olduk Lehiılanın 
haklı olarak böyle bir tasavvurdan kıq
kulandığına §ahid olmaktayız. Leh.is• 
tan bu ısbrabmda yalnız olamaz. An-

• •t.__. • -. ··•--- ............ ı,.; ... ~:aa,,a.I 
mİ§ devletlerin kendi aralarında böyle 
bir anl8.§ma yapma.lan küçük milletle
rin hiçe sayılmasmı farzettirmemek i~ 
timali yoktar, ve böyle bir şeyin kabu -
lüne imkan tasavvur olunamaz. Kendi 
hesabnmza öyle bir tasavvunı dahi\ rü-
feym halindeyken iptal etmİ§ olmak 
için balkanldann birliğini tesbit ve ilan 
ederek ortaya 60 milyon nüfuslu büyük 
bir devlet haline çıkabiliriz.'' 

MOTÖRLEŞMEK lHTIYACI 
SON POSTA'da B. Muhiddin BU-

gen, kendi &Ütununda yazdığı ' 'Hep 
aynı bahis: Motörl~mek ihtiyacı,, 
başhkh makalesir.de yabancı mem~ 
leketlerden idha j ettiğimiz motörlü 
vasıtaalrın vergilerini indirmek ga
yesile aon günlerde A karada ted
kikler yapıldığı haberi Üzerinde dur
makta ve motörlepnek ilıtiyacmdan 
bahsetmektedir. B. Birgen makaleai
ni ~yle bitiriyor : 

''Görülüyor ki motörlü vasıtaların 
mikdarını memlekette çoğaltmak 
gayesile ittihaz edilecek radikal ted
birlere kar§ı maliyecilerimizin iti
razları - bunlar eğer bu kadardan 
ibaret ise - o kadar ciddi sebeblere 
istin&d edemiyor. Halbuki bu mevzu 
milli müdafaa bakımından fevkala ~ 
de mühim bir mevzudur. Bugünkü 
dünyada bütün askerlik muhitleri, 
gelecek muharabelerin ancak motör 
kuvvetile kazanılabileceği noktasm· 
da tamamen müttehittirler. Halbuki 
bu va&ıtalar sade harb için fevkala
de mühim değil, aynı zamanda sulh 
için de o kadar mühimdir. Hele mem
leketin §Oförsüz ve tamircisiz, usta
sız olduğunu unutnuyalım. Eğer dün 
ya Türkiyeyi bir gün imtihan meyda
nına çağıracak olursa ilk ağızda ve -
rebileceğimiz şoför zayiatını bile te
lafi edecek ihtiyat §ofür kuvvetimiz 
yoktur. 

Bütün bu sebeblerden dolayı bu 
nokta üzerinde ::e kadar ısrar etsek 
azdır.,, 

Henlayn partisine men!:.:~!::.:!'. Şehir 
lerin yüzde 95 inde nümayişler esna
sınad bir ~y olmamıştır. 

Alman Haberalma bürosuna 
göre 

Berlin, 2 (A.A.) - Troppau hadise
leri hakkında alman bürosu aşağrdaki 
malfimatı vermektedir: 

"Polis birkaç kişiye hücum ederek 
bunlara hoyratça muamele etmiş ve a
vukat Hampel'i hırpalamıştır. Yarala
rı ağır olan avukat hastahaneye sev· 
kedilmiştir . ., 
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Milletin istikbali kızlardadır 
Frenkler her madalyanın bir ters 

tarafı vardır, derler. Her iyiliğin 
bir de fena tarafı olur. Eski Avus
hıryanm yeni Almanya ile birle~
rnesi de, Almanlardan en çoğunun 
kendi telakkilerine göre, iyi bir §ey 
oldu ama, bir de fena tarafı mey
dana çıkryor, bakınız nasıl: 

sa - doğum sayısmı artırabilmek 

ihtimali şehirlerinden fazladır. Al
manyada ahalisinin yÜzde yetmişi 

şehirli olduğundan orada doğumları 
ileride timdikinden daha ziyade ar
tırmak ihtimali daha az bulunuyor
mu§. 

Almanya ile Fransa arasın.da ya
pılan bu mukayese bizim iç.in çok 
sevinç verecek bir §eydir. Memleke
timizde halkın yüzde yetmiı altı
sından ziyadesi - geçen gün Ulus'
un yazdığı gibi - köylerde olunca, 
köylerin sağlığına bakılmak tartiy
le, memleketimizin istikbali daha 
parlak olduğu meydana çıkar. 

M acaristan, Avrupadaki feodal hükümetler i
çinde en son sağ kalandır; ond?ID dolayıdır 

ki hu memleket bir takım güçlüklerle karşılaşmak-

tadır. 

Toprak açlığı Macaristanda daima hissedilmiş 

tir ve bu harbtan sonra müthiş bir halde idi. 

Macaristanın ilk Cumhur Reisi Mişel Karolyi 

memlekette bir toprak reformu yapmak istemiştir. 

Fakat kendisi de büyük arazi sahiblerinden bi

Macar httkümetinin 
İçinde bulunduğu 

güçlükler nelerdir? 
Bir memlekette halkm çoğalması, 

tabii, kız çocukların çok olmasına 
bağlıdır. Memlekete çok çocuk ye
ti~tirmek için çok ana lazmıdır. Va
kıa, kız çocııı.k, büyüdükten sonra 
Yalnız ba~ına çocuk yeti~tiremezse 
de bir erkek - lüzumunda - bir 
kaç kadmm çocuklarına baba ola
bilir. Nitekim eskiden, bir bölgenin 
halkmdan bir tabur teıkil ederek 
muharebeye göndermek adet oldu
ğu zamanlarda, bir köyün adamları 
birden telef olup da köylerine döne
meyince, onlardan dul kalan kadın
lan öteki erkekler aralarında tak
sim ediverirler ve hiç birini çocuk
suz bırakınamağ,a gayret ederlerdi, 
böyl zaruret hallerinde zamana uy
:ınumı bilen kanun]ar da bu işe ses 
çıkarmazlardı. 

Zaten - teşbihte hata o]maz, der
ler - koyun yetiştirenler de diti ko
yun.un ehemiyetini bildiklerinden 
sürülerindeki d~ileri satmazlar, yal
nız erkek koyunları satarlar, hem 
de dişi kr·runun eti tatlı olmadığını 
iddia ederler. 

lnsanlan çoğaltmak için de ka
dınların erkeklerden daha lüzumlu 
olduğu ~üphesizdir. Onun için her 
nıemlekette milletin istikbalini o 
memlekette bin annenin bir yılda 
kaç tane kız çocuk dünyaya getirdi
ğine göre hesab ederler, ileride her 
biri bir çocuk fabrikası olacak kız
ların sayısı ne kadar çok olursa mil
letin ir.tikbali o kadar emin demek
tir. 

Almanya'da 1932 yılında bin an
nenin dünyaya getirdiği kız çocuk
ların sayısı 730 olması o vakit mem
leketin istikbalini düşünenlerin ca
nını sıkmıştı. Fakat 1937 yılında 
890 a çıkması ferahlık vermişti. 

Halbuki eski Avusturyada iki yıl
danheri ölüm sayısı doğum sayısm
dan fazla olduktan ba.§oka orada bin 
anne ancak 650 kız çocuk dünyıaya 
en zayıf ~mleket s;yılli'Cll. - • -~ -
Şimdi eski Avusturya yeni Alman

ya ile birleşince, ikisinin birden kız 
çocuk nisbeti, yani istikbalin emni
yeti derecesi binde 860 nisbetine 
düşüyor. Bu da - tesadüfe bakınız 
- Fransadaki kız çocuk nisbetinin 
tamamı tamamına aynı oluyor. 

Franaada doğum aayısmm daiına 
az olmasından dolayı o memleketin 
insan çokluğu bakımından İstikbali
nin parlak olmadığmı ötedenberi 
söylerler. Geçen 1937 yılmda Al
manyada doğum aayısı ölüm sayı
~undan dört yüz eUi bin fazla oldu
ğu halde Fransada aynı yılda ölüm 
sayısının doğlRJllardan on bin eksik 
olması da o aözU tasdik ettirecek 
mahiyettedir. 

Gazetenin söylediği ''köye doğru" 
dövizinin bir kli§e olmadığı hiç şüp
hesizdir. Köylerde nüfusu artırmak 
daha kolay olduğundan, köylüleri 
hasis olan memleketlerde onlara 
her çocuk başına para bile vererek 
köylüleri çok çocuk yetiştirmeğe 
teşvik ediyorlar. Bizde köylülerimi
zin hasis olduklarmı, bundan dola
yı çocuk yetiştirmekten çekindikle
rini gösterecek hiç bir deliJ yoktur. 
O halde istikbalimizin emin olması 
köylerin sağlığına bakarak köy ço
cuklarını yaşatmak itine kalmış de
mektir. 

G.A. 

İtalyan - fransız 

görüımeleri yeniden 
baıladı 

Faris, Z (A.A.) - Blonde - Çiano 
temasları tekrar ba,ıamıştır. Gazete
ler görüşmelerin yeniden başlamasını 
büyük bir nikbinlikle kaydetmekte ve 
iki memleket aırasında bir prensip an
laşmasının en geç 15 mayısa kadar tes
bit edileceğini bildirmektedir. 

Jur gazetesinin fikrine göre müza
kereler, B. Hitlerin ltalyayx ziyareti 
sebebiyle mahsus derecede talik olun
mıyacaktır. 

Epok gazetesi, bir prensip anlaşma
sının iki memleket arasında Milletler 
iantısmda vuküi gClec~üil-\a1inliK
tadır. 

Figaro, Romaya bir han'Sız büyük 
elçisinin daha bu ay sonundan cvel 
yolla.nacağmı haber vemıeıktedir. 

Filistinde 

yahudiler de araplar da 
taksime razı değil 

risi olan Kont Betlen, 1921 de Baş
vekil olunca bu proje bir tarafa bı
rakılmıştı. 

Fakat daha sonralan çiftçi par
tisi kendisini toplamış ve Gastor 
Gaal ile Tibor Ekhart'ın reisliği al
tında parlamentoda en kuvvetli mu
halefet partisi olmuştu. 

Fakat son zamanlarda Naziler bu 
toprak reformu planını ellerine a
lıp kendi maksadlarma yardım ede
cek bir hale koymuş, böyle<:e bütün 
memlekette tahrikat yapmışlardır. 

Mecmu nüfusu 8,800,000 kişi tu
tan Macaristanda 3,000,000 dan faz
la topraksız köylü vardır. 
Diğer taraftan da bir takım bü

yük arazi sahihlerinin elinde de yüz 
binlerce dönüm toprak bulunmak
tadır. · 

Mesela prens Esterhazi'nin elin
de 440,000 dönüm arazi vardır. 

Nazilerle müfrit çiftçiler, yüzde 
0,6 halkın vergilerin 18,2 sini, yüz
de 18,1 in de 38,8 ini, yüzde 81 inin 
de bütün vergilyerin yüzde 43 ünü 
ödediklerini iddia ediyorlar. 

Bu vaziyet, tahsil usullerinin 
de şiddeti dolayısiyle köylü halk 
arasında hoşnudsuzluğu mucib ol
maktadır. 

Bundan başka Naziler, macar par
Jamentosunda 1,800 dönümden faz-
la araziye malik olanlarla endüs
tri adamlarının mebus olarak bulun
duklarını, bu sebeble bir arazi re
formu yaprlmasına imkan bulunma
dığını da ileri sürüyorlar. 

Müfrit sağcılar da plan ve pro
gramlarını bu esas üzerine kur.muş
lardır. 

Macar nazilerinin bir başka şika
yeti de şudur: Milli endüstrinin 
yüzde doksan beşi yahudilerin e
lindedir. Herhalde bu rakamda mü
baleğa vardır. Fakat 1870, 1880 ta· 
ri.hlerinde vukua gelen ihtilallerde 
macarlarrn endüstri ile uğraş.manm 

ya.li'rŞi~iiy'a=ca~r ~1ğa~k'.nic1a"'terff~!ef 
yapmış olmaları da unutulmamalı
dır. 

Bu sebeble Macar endüstrisi daha 
ziyade almanlarla yahudiler tara
fından kurulmuştur. 

M üfrit sağcıların tazyiki altın
da Daranyi kabinesi Maca

ristanda yahudi meselesini bir hale 
yola koymağa uğraşmaktadxr. 

Bu hususu birçok meslekler hak
kında bir takını kanun maddeleri 
kabul edileceği söyleniyor. 

Bundan başka 1851 denberi mem
lekette oturan yahudilerle harbtan 
sonra buraya gelmiş olanların, bü
yük barba iştirak edenlerin bir ta
kım kategorilere ayrılacağı anlaşıl
maktadır. Herhalde harba iştirak et
miş olan yahudiler, en fazla imti
yazlr olacaklardır. 

l\fancester Guardian 1 
ga~etesinden ----dafaa ediyorlar. 

Mutedil unsurlar ise Macaristan
ın yahudi meselesinin Nuremberg 
kanunlarına göre Almanya ve A
vusturyada olduğu gibi, halledile
miyeceği kanaatindedirler. 

Bahse mevzu olan insanlar 
8,800.000 kişi içinde 1,300,000 dir. 

Mutedil Naziler, eğer bu yahudi
ler, ortadan çekilecek olurlarsa bun
ların yerini alınanların alacağını 

düşünüyorlar. Bu da ayrı bir fela
ket olacaktır. Çünkü bu suretle Ma
caristanm Almanyaya olan bağlılı
ğı büsbütün artacaktır. Müfritler 
ise bunun zxddına fikirler yürütü
yorlar. 

B u tahrikat karşıısında macar 
kabinesinin mevzii ziyade

siyle güçleşmektedir. 
Hükümet, bu işe bir çare bul

mak için tahrikatçılara karşı şiddet
li tedbirler almayx tecrübe etmi-ş

tir. Bu sebeble Salazi ve Kemeri 
Nagi tekrar tekrar tevkif edilmiş-

Kanadah beıizlerin 

babası halinden 
memnun değil 

Şimali Amerikada Ottovada beş ço

cuk birden doğuran bayan Diyon ile 

kocasına, bu fevkaladeliklerinden do-

layı servet denecek derecede büyük 
bir para vermiş ve bu ailenin refahını 
temin ettneK ıçın uuAu.ı..uç~ cuuucıı t;;c· 

leni yapmıştır. 
Bir hekimin nazareti altında olan 

Beşizlere iki dadI tayin edilmiştir. 

Fakat bay Diyon vaziyetinden mem-
nun olmadığı için müddeiumumiliğe 

müracaat ederek şikayette bulunmuş
tur. 

ler, fakat birkaç gün yahud birkaç 
hafta sonra tekrar serbest bırakıl
mışlardır. 

Son zamanlarda, alınan hadiseleri 
dolayısiyle hükümetin cesareti kı
rılmıştır. Bundan ba}ka, hilkümet 
mensublarx arasında da bir takım 
oportünistlikler başgöstermiştir. 

Başvekil, son zamanlarda Nazi 
tahrikatınr karşılamak üzere bir 
dört ydhk inşa ve kalkınma progra
mı da hazırlamıştır. Buna rağmen, 
hükümet, müşkül vaziyettedir. 

Çünkü ne büyük arazi sahibleriy
le endüstricilere, ne de müfritlere 
karşı şiddetli tedbirler alamamakta
dır. 

Mart ayı içinde Macaristanda bü
yük bir telaş ve asabiyet hüküm sü
rüyordu. Şimdi buna çare olmak ü
zere bir temerküz kabinesi yapmak 
ve buna muhtelif partileri almak 
fikri ileri sürülüyor. 

Bu da 1933 siyasetine dönüş ma
nasına gelecektir. Bu suretle Ma
caristanın daha ziyade alman nü
fuzuna gireceği tahmin edilebilir. 

Bununla beraber kıral, amiral 
Horti ile Başvekil Daranyi, ken
dilerinin Nazi tazyikine boyun eğ
miyeceklerini söylemişlerdir. 

X Roma - Litvanya sefiri, Kont Ci 
ano'yu ziyaret ederek hükümetinin Ro
ma.dak:i Lltvanya elçisini İtalya kıralı 
ve Habeşistan imparatoru nezdine gön
derilmiş addettiğini bildinniştir. 

X Pariı - Kabine nazırlar meclisinin 
tasdikine arzedilecek olan kararname -
lerin ilk proje.sini tetkik etmiştir. 

X Bogota - Liberal parti azasından 
Eduardo Santos, Kolombiya reisicum
hur luğurıa intihab edilmiştir. Zaten 
rnnm.:Jilc:vhten haska namzed voktu. 

X .::>otya - Bu sene ilk-defa olarak 

1 mayıs, devletin himayesi altında ge -
niş bir teşekkül içinde toplanan bütün 
işçiler tarafmdan İ§ bayramı halinde 
kutlanmıştır. 

X Bükret - l mayı.s, bütün memle
kette tam bir sükWı için.de geçmiştir. 

X Paria - Oto gazetesi, enternas -
yona! bisiklet birliğinin bir toplantı 
yapmış olduğunu yazmaktadır. Bu top
lantıda Tokyo olimpiyadlarmda bisik
l~t _i~~ dört yanş ayrrdeclilmeısi te.men-
nısını ızhar etmektedir. · 

İsveç milli müdafayı 
kuvvetlendirecek 

Stokh~lm, ı (~.A.~ _ 1 mayıs mü-
naseebtıyle tertıb edılml"' ola b" . . _ ~ n ır mı-

tıng esnasında B. Sandler, hükümetin 
yakında parlamentodan milli .. d f .. 60 il mu a aa 

Bunmıla beraber, Fransamun ş.im
di parlak görünmeyen istikbalini 
düzeltmek tansı Almanyanm tan
aından ziyade olduğu sanılıyor. 
Çünkü Fransaııın ahalisi yüzde elH 
nisbetinde köylüdür. Köylerde de 
- köylü hasislik etmez ve köylerin 
sağlık itlerine biraz dikkat olunur-

Naziler arasmdaki radikal unsur
lar, yahudilere, sade endüstri saha
sında tahdidler konulmasını değil, 
aynı zamanda ağır endüstri ile ma
denlerin de millileştirilmesini mü-

Kudüs, 2 (A.A.) - Filistinin taksi -
mine memur olan komisyon buraya gel
diği günden beri arab ve yahu.di teşek
küllerinden birçok istidalar almıştır. 
Bu istidalarda memleketin iki devlet 
halinde ayrılmasına itiraz edilmektedir. 
Maverayişerialılar da memleketin tak -
simine itiraz etmektedirler. Filistinin 
müdafaasx için teşekkül eden İrak ko -
mitesi, Irak araplarmm bu hususta 
diğer arablarla mtitcsanid bulunduğu -
nu bildirmiştir. 

~çı? ~-~on kuron munzam tahsisat 
ıstıyecegını haber vermiştir. 
A~r~panm vaziyetinden bahseden 

Hancıye nazırı, yekdiğerine düşman 
~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~-!!!!__~~_!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!l!!!!I!~~~~ 

Be'i de kız olan çocuklarm babası, 
bu beşizlerin ana ve babalarından u

zak bulundurulmakta olmasından ve 

hekimin vermiş olduğu talimata göre, 
kendilerine ana dilleri olan Fransızca 
değil de, evvela İngilizce öğretildi
ğinden şikayetçidir. Kızlara, erkek 
kardeşleri Oliva ile de bir araya gel
melerine izin verilmiyormuş. Bütün 
bunl~r yetmiyormuş gibi, bu beşiz iki
de bır halka teşhir ediliyormuş. He
kim, devletin vermiş olduğu tahsisatı 
lüzumsuz ve lüks şeylerde israf etti
ği de iddia edilmektedir. Yakında 
başlayacak olan muhakeme, Amerika
da büyük bir alaka ile beklenmekte
dir. 

HAKiM ROBlNSONUN 
KATLİ 

- Ne o, neye ya dedin, diye sordu. 
- Devam edin, dedim, sonra ne ol-

n:ıuş? 

Yazan: R. ff. Goldman 
18 lj 

tarafından tevkif edildiği yerde öldü
rülmüştür. 

hyordum: "Lenahan'ın av tüfeği Cer
ri Spens'in kuruntularını öldürdü.,, 

*** 
Ertesi günü öğleden sonra, Elen'e 

gittim. Dışarı çıkmıştı. Hizmetçi ka
dın "neredeyse gelir,, dedi. Ben de 
beklemeye karar verdim. 

Kasalı Magi'nin ölümü düşünceleri
mi altüst etmişti. Muaımnayı henüz 
çözmüş değildim. Fakat yavaş yavaş 
halle doğru gittiğimi sanıyordum. Bir
denbire Magi'nin bu ~kilde ortaya 
çıkması tasavvurlarımı boşa çrkarıyor
d u. Meselenin aldığı son şekil üzerin
de Elen'le görü~em lazımdı. Çünkü 
Robinson'wı katlinde esrarengiz bir 
mahiyet tasavvur eden yalnız ikimiz
dik. 

nirnde daima göz bağcılık hareketle
riyle karıştırır ve hiç ciddiye almaz
dnn. Fakat ilim bunun mevcudiyetini 
kabul ediyordu; hekimlik ipnotizma
dan istifade ediyordu. 

memezliğe gelerek çiçekleriyle uğra
şıyorn:uş gibi yapardı. O da beni çok 
scverdı, çlinkü eskiden onu mahalle 
çocuklarının tacizlerinden kurtarır. 
dım .. Daha on yaşxnda iken bana "Bay 
Cerrı,, derdi. 

- avallı hakimin ölümü ne acıklı 
'ey değil mi Bay Cerri? 

- E~et .müthiş bir ~ey? dedim. 
Harrı bır gözünü kapadı, başmx ar

~ya at~ı, ve topraklı şehadet parma
gıyle, hır sır tevdi edecekmiş gibi, ba
na yaklaşmamı işaret etti. 

- Çok ağladım, dedi. 
- Pek tabii, dedim hakim velinime-

tinizdi. Ne kadar zamandanberi onun 
yanında çalışıyorsunuz. 

-5-

Sportmenlik centilmenlik 
demektir 

Spor yapanların, spor seyırcısı o
lanlartn, spor yıazısı ya.zanların, kı
saca sporla uzaktan ve yakından a -
lakalı bulunanların amentüsü §U ÜÇ 

kelimeden mürekkeb cümledir: 
Sportmenlik centilmenlik demek

tir. 
Zaman zaman stadlanıruzda rast

lanan ve sportmenlikle telifi kabil 
olmıyan bazı hareketlerden o derece 
§İkayet edilmektedir ki artık bunla
ra §ahid olmaktansa s-tadların ka
panmasını~ yahud mesela bir tek ki
tinin idaresinde, fakat her ya.§ta ve 
her seviyede binlerce kişinin önünde 
cereyan eden futbol müsabakaları -
nın yasak edilmesini istemeğe kadar 
ileri gidilmektedir. Sporun hakiki 
mahiyetini bilip ondan gayesine uy
gun fayda bekliyenlerin bu titizliği
ni haklı görmemeğe imkan yoktur. 
Zira spor, her Yattaki insan için eze
li bir ihtiyaç olan oyun'un çocukluk
tan çıkını§ bulunanlara mahsua bir 
ıeklidir. Sporcu vücudunu faaliyet
te bulundurmak, temiz hava alma~ 
arkada§larlle bir arada ko§up gül
mek, ve bu r.uretle hayatın her gün
kü gailelerinden uzaklaşıp kurtul
makta kendine sporu vasıta kılan 
kimsedir. En tanınrmı pedagoji müte
hassısları sporu böyle anlamıılar, böy • 
le tarif etmiılerdir. Onlara göre apar, 
umumi terbiyenin bir ıubeıidir ki fer
din zekası, ahlikı ve bedeni arasında 
muvazene tesisini iıtahdaf eder. Şu 

halde spor tezahürlerinde bu tarife zıd 
olan değil, hatta §Öylece uymryan neler 
göriilürr.e onları iyi karJılamamak İcab 
eder. Bundan dolayı ıpor nizamlan 
sporcunun kaba hareketlerini cezalan
dınr; hakemlere geniı salahiyetler ve· 
rir. Ancak, sporcu ve hakem nezaket ve 
hakkaniyet kaidelerine ne kadar riayet 
etmek lamnsa spor seyircisi ve ıpor 

muharriri de kenclini aynı kaidelere ta
bi tutmalıdır ki spordan beklenen ga -
yenin istihsali kabil olabilsin. Akıi tak
dirde stadlar birer aren hali almakta 
gecikmez, seyirciler arasında her terbi
yeli inıanm kulaklarını tahri~ edecek 
çirkin sesler gittikçe yüksek tempoda 
yükselir, sporcular biribirine dü§er, 
hürmet telkin etmesi lazım geleb • ha
kemler İstihfaf olunmağa hatlar, taraf
gıruK alır yunır, bu nava ı~ıude boşa-

lan stadlann kapılan önünde aklı ha.. 
tında hic bir kimsenin tasvib edemiye • 
ceği hadiseler olur. 

l~te bazı müsabakalann yasak edil
:ınesini sporun gayelerine yaklaşmak 
hususunda zecri bir tedbir tel.ak:k:i eden 

ler böyle düşünen centilmenlerdir , 
spol"trnenlerdir. Haklıdırlar, çünkü 
sportmenlik centilmenliktir. _ N. 
Baydar. 

iki grupun tebellür etmekte olmasrn
dan müıtevellid endişelerinden bahset.. 
miştir. 

Hatib demi~tir ki: 

"- Avrupada devamlı bir istikrar 
vücuda gotirmeğe, bu istikrarın Al· 
manya aleyhine müteveccih olması 
takdirinde, imkan yoktur. Fakat Spv
yet Rusya ile Polonyanın iştiraki ol· 
maksrzm umumi bir hal sureti bulma
nın mümkün olanuyacağını da anla
mak lazımdır.,, 

danbcri bahçedeki ağaçlar kadar bu 
evde demirbaş eş.yadan olmuştu. 

- Harri, dedim. Greyston'da dok
tor Vilks'i gördünüz mü? 

Çenesini kaşıyarak düşündü: 

- Fenerlerin yandığını görünce 
Magi yol kenarındaki hendeğe girmiş. 
Çiftçi otomobilden inerek koşa koşa e
vine dönmüş. Evinde silahı olmadığı i
çin kaçmaya karar vermiş. Karısını u
yandırmış. Motörü işleyen otomobile 
atlamışlar ve şehre doğru yollanmış
lar. Karısı arkasına dönence Magi'nin 
arkalarından koştuğunu görmüş. 

"Noel Lenahan isminde otuz dokuz 
yaşında bir işsiz üzerine av tüfeğini i
ki defa boşaltarak kasab Magi'nin kan. 
1ı hayatına nihayet vermiştir. Bir se
nedenberi işsiz olan Lenahan koruluk 
tepelerde bir tavşana rastlamak ümi
diyle dolaşırken Magi'yi görmüş ve ta
nımış, sezdirmeksizin onu saklandığı 
harap garaja kadar takib etmiştir." 

Magi'nin tehdidinden kurtulan şe
hir şimdi Hatfild'in ha.kimin varisle
rine açtığı dav~ ile meşguldü. Lauder
bek de herhalde geniş bir nefes alarak 
uykusuz gecelerinin acısını çııkarrnak
ta olacaktı. 

Magi kaçmıştı. Bundan şüpheye ma
hal yoktu. Herhalde neş.teri Kenedi'yi 
vurmadan önce ele geçirmişti. Fakat 
anahtarları ancak Kenedi'yi vurduk
tan sonra ele geçirmişti. N eştcri nere
den bulmuştu? Polis neşterin depodan 
alınmış olduğunu tesbit etmişti. Fakat 
Magi bunu nasıl almıştı? Herhalde 
çekiçten evet neşter elindeydi. Aksi 
halde anahtar halkasiyle değil çekiçle 
vurması lazımdı. Demek ki Vilks neş
teri ona vermişti. Magi çekici daha 
sonra ele geçirmişti. 

Fakat bu nazariyenin doğruluğuna 
pek de itimad edemiyordum. Gerçi 
Lauderbek bana Magi'nin hiki.m Ro
binsona olan kininden bahsc'tmişti, 
Vilks de bunu biliyor olmalıydı? Bu
nunla beraber bir deliyi salıvermeye 
cesaret edebilir miydi? 

- Evet. Öyle iyi adamdı ki; beni o 
cehennemden o kurtardı. Hatırlıyor
sunuz, değil mi B. Cerri? Hakim ol
masaydı, belki hila orada., 

- Hatırlamıyorum, dedi. Hem ben 
orada doktor yüzü görmedim ki. Beni 
bir koğuşa tıktılar ve ağlamaya başla
yınca bir adam gelerek "sus,, diye ba

ğırdı. Yiyecekler fena değildi. Bol 

bol fasulya veriyorlardı. Koğuşa gelen 
kocaman bir sıçan vardı. Ne kadar 
koğsam gene gelirdi. Sivri dişlerini 
göst.erirdi, ama beni hiç ısırmadı. Ya
vaş yavaş ona alıştım ve korkılllıyor
dum. Yalnız hortlaktan korkuyordum. 

Timarhanenin sıçanlariyle fasulya
sından bahsedildiğini çok işitmiştim. 
Fakat hortlak diye bir şey duymamış
tmı. 

Komiser: 
- Orada üç nöbetçi bıraktım, dedi. 

Eğer dikkat etmezlerse Magi bu ada
ını öldürecektir. 

- ÖyJe mi? Diye mırıldandım. 
*~* 

Bu korku devresi ertesi ak~ niha
yet buldu. 

Saat onda, La Gazet hususi bir ta
bında Magi'nin ölümünü haber veri
:Yordu: 

"Dokuz gün evel Greyston'dan kaç
tnış olan cani deli Magi, bu akşam, 
lienley Hayts'da, altı sene evel polis 

"Lenahan, gazetemize verdiği iza
hatta, evvela polisi haberdar etmek is
tedim, fakart herifin kaçacağından 
korktum, demiştir, Kapı yanındaki ça
lılıklara saklandım ve bekledim. Dışa
rı çıkınca, altı adım mesaf edeın üzeri
ne iki defa ateş ettim. .. 

"Magi hala öldürdüğü gardiyanın 
elbiselerini taşıyordu. Çekiç ile neşter 
üzerinde çıkmıştır. Garajda Kenedi
nin anahtarları bulunmuştur. 

"Magi omuzundan ve karnından ya
ralanmıştır. Ölüm ani olmuftur.,, 

Gazetıenin başlığını okurken, ben 
kendi hesabıma başka bir başlık tasar-

Bununla beraber bazı sarih vakıalar 
henüz aydınlanmış değildi: Vilks sa
atine baktıktan sonra alelacele kaçtı
ğı akşamki hali, 16 ıncı daire eleldrik
lerinin sönmesi hadisesi. 

Bahçede dolaşırken bunları düşünü
yordum.. Evelce tasarladığım plan yı
kılmıştı. Bir yenisini tertib etmek la
zımdı. Elen'in iddiası, ne kadar garib 
görünürse görünsün, tetkik edilmeye 
değerdi. Magi gibi bir deli bir ruh 
mütehassısına itaat edebiliyor muy
du? İpnotizma? Ben ipnotizmayı zih-

Kıendi kendime hızlı sesle "bu yol 
çıkmaz,, diye söylenmişim. Birden ar
kamda bir se.s duydum "hangi yoldan 
bahsediyorsunuz, B. Cerri? 

Arkama döndüm. Robinson'un bah. 
çivanı Harri Dod bana gülümsüyordu. 

- Bayan Elen'i bekliyorum, dedim. 
Bu adam yirmi senedenberi bu evin 

adamıydı. İyıi kalbli basit bir adamdı. 
Harri'yi çok sevıerdim. Çünkü kü

çükken Elen'le buluşmak için gizlice 
bahçeye sokulurken daima beni gör· 

Birden bahçivanm macerasını hatır
ladım. Senelerce e-veldi. Günün birin
de z~vallıyı hırsızhkla itham etmiş
lerdı. Zaman zaman evinde çalıştığı 
adamlardan biri çimen makasının kay· 
bolduğunu görmüştü. Makası Harri'
nin yanında bulmuşlardı. Çok huysuz 
olan adam bahçivanı tev.kif ettirmişti. 
Harri makası çalmamıştı. Bilemek için 
evine götürmüş, sonra unutmuştu. 

Bu meczubu hapse mahkfun edemez
lerdi, onun için Greyston timarhanesi
ne göndermişlerdi. Orada Uç dört ay 
kalmıştı. Hak.im Robinson zavallının 
macerasrnr öğrenince onu timarhane
den çıkararak yanma allnlftı. O zaman 

- Bu hortlak da ne? dedim. 
- Size bu hikayeyi anlatmadım mı? 

Ama sahi kimseye anlatmadım. Çün
k~ bir gün hakime anlatmıştım. O da 
boyle korkunç şeylerden kimseye bah
setmememi tenbih etmişti. Ben de sö. 
zünü dinledim; Allah rahmet eylesin, 
çok iyi adamdı. 

- Ama artık söylemenizde mahzur 
kalmadı. 

Biraz düşündü, sonra dayanamadı 
ve anlatmaya başladı: 

- 'G~ndüzleri çok gürültü oluyor
du. Bagırıp çağıranlar olurdu. Akşam
ları, her taraf sakinleşirdi. O kadar 

(Sonu var) 
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Güzel çiçek yetiştirmek bir 

zevk ve ihtisas meselesidir 

Küıük bah(ivan mektebi 
talebeleri neler öğreniyorla' 1 

• Bu müessesenın iki gayesi vardır 
• 1 2 

• 

Bütün memlekette çiçek 
ve yeşil zevki kuruluş ha-

Burada yatı mektebini bi
tirmiş olan köylü çocuklar 
okumaktadır. Çiçeğe ve 
ağaca en çok muhtaç olan 
yerlerimiz köylerdir. Bu
radan çiçek kültüırü ala-

lindedir. Buradan yetişen
ler, çiçek ve ağaç yetiştir

bir meslek olarak • 
meyı 

benimsedikleri için yeşilin 
kadrosu vazifesini 

göreceklerdir 
rak çıkanlar köylerini 
zümrütleştireceklerdir 

111111 ll lllll ............... .. 

K.iiçük bahçevan mektebinde camekanlar içimle .aklanmlf olan fU çiçekler, bütün Ankaranuı 
iklimidir. BwaJa renk bolluğu gözlerinizi çeker ve güzel koku bolluğu .sizi .arhof eder.• 

f' 
- Çiçek yetiştirmek, ağaç yc-

tiftıinnek .. Ne güzel bir zevk değil 
mi? •. Fakat eğer ,kendi vaktiniz mü
aaid değilse ona bakacak olanı ne
rede bulacaksınız?. Ankarada ev 
buhranı kadar bahçavan buharnı da 
:var •.• ., 

Bu düşüncenin yanında, 935 nü
fus sayımının bu mevzua aid olan 
r~arına bakınız: Ankara şeh
rinde bağcılık, bahçıvanlık, çiçek-

çilikle uğraşan 743 erıkek, 61 kadın 
vardır, ki bunlardan bir kısmı da 
bu işi ecir olarak değil, kendi bah· 
çelerinde, bir geçim vasıtası olarak 
yapıyorlar. Halbu ki, Ankarada 
yalnız Yenişehirde 1030 ev vardır 
ve bahçe5i olmayanların nisbeti, ni-

hayet yüzde on beştir. Zamanı, evi
nin çiçeği, ağacı ve çimeni ile uğ

raşmaya müsaid olmayanlar ne ya
pıyorlar? 

A nkarada bir "Küçük bahçıvan 

mektebi" vardır. Bu mektebi 
gezoıkten sonra buradaki küçük ke
limesini, ancak oradan yetiıcnlerin 
yaşları için kullanmak hakkını ken
dıinizde bulabileceksiniz. Bilhassa 

bahçesi olanlar arasında bu müesse
seyi ziyaret etmemiş ve ondan fay
dalanmamış olanlar, işlerini tam 
yapmamış olacaklardır. 

Bu mektebi Ankara belediyC$i 
kurmuştur. Şehrin etrafını yeşil bir 
kuşak sardıkça ve ağaç sayısı mil
yonları aştıkça yeşıli yaşatmak için 
onun arzularını, isteklerini, derdle
rini bilen bir kadro lazımdı. Bilgili 
ve planlı çalışacak bahçıvan kadro
su .. Sonra bozkırın toprağı, ıhk ik
limlerin veya kryılarınki gibi, yu
muşak başlı ve velôd değildi. 0, 
cevherini kıskançlıkla saklamlftı. 

Onunla uğraşacak, didinecek getlAi 
enerjiler lazımdı. Küçük bahçıvan 

mektebi, talebesini, ~ senelik yatı 
okullarını bitiren köylü çocuklarmı
dan topladı. 

Bizim köylümüzıde, toprak işl-eri
ne karşı olan ve babadan ev lada ge
çen sevgiyi ve kabiliyeti hep biliriz. 
Güzel, çeıit çeşit, renk renk çiçek 
ve yeşile aid herşey yetiştirmek, bir 
sanatkar özeni, bir sanatkar zevki 
ve bir sanatkar heyecanı ister. Böy
le bir mevzu üzerinde de bu çocuk
lar, kelimenin tam manasiyle mu
vaffak olmuşlardır. Bu küçük bah
çıvan mektebi açılalı henüz bir se
neyi doldurmamıştır, fakat burada 
okuyanlar yazlık, kışlık ve ser çi
C(Cklerini - yalnız isimleriyle değil, 

tanryarak, ve onları yetiştinneği öğ
renmiş olarak - biliyorlar. 

Bu mekteb, hipodromdan sonra 
Çi~lik yoluna uzanan asfal

tın üzerinde geniş bir sahayı dol
durmaktadır. Burası yaz ve kış ye
şildir ve hiç ek.sik olmayan nefis bir 
çiçek kokusu, yoldan geçenleri dai
ma bir lahze durdurur. 

Bana, Süımerbank fabrikaları iş-

çilerinin tertemiz ve imrendiren kı
yafetlerini hatırlatacak kadar iyi 

giyinmiş genç bir talebenin elinde
ki karanfil azmanının - çünkü bu 
küçük bir enginar büyüklüğünde i
di. - Ankarada herhangi bir bahçede 
yetişip yetişmiyeceğini sordum. 

Çiçek, 1A1suzluğa hiç dayanamaz. Fakat ona m vermenin de 
kendi•ine mahtnı• bir tarzı vardır. Mesela fU nıni yağmur, 

onun hayahru uzahr oe kuvvet verir 

Genç talebe : 
"- Şüphesiz, diye cevab verdi. 

Fakat onun istediği toprağı, suyu, 
gübreyi, sunı.uneti vermeniz lazım! .. ,, 

Burada her şeyin ölçü ile olduğu
nu anlıyorsunuz. Toprak, su, gübre, 
suhunet; hulasa yetiştirdiğinizin 

bütün ihtiyaçları; onun istediği ka
dardır. Ne eksik, ne fazla.. Bize, 
fazla ... jbrcnin bile, çiçeği soysuz
laştırdığını anlattılar. 

Sonra burada bol bol latince keli-
melere de rastlıyor&unuz. Mesela ka
ranfilin yanına bir de Dianthus sa
but takıyorlar. Latince karanfil de-

mek imiı.. 
"- Bu isimlerin latincelerinin 

kullanılmasına lüzum var mı? 
"- Tabii .. Çünkü bunlardan bir 

kısmının bizim türkçemizde tam 
karşılığı yoktur. Sonra bir karanfil 
deyip de geçmeyiniz. Karanfilin, on 
beşten fazla çeşidi var. Onların hep
sinin ayrı ayrı bir ismi vardır.,. 
Bahçıvan mektebinde, bir kimya 

laıboratuvarmda olduğu kadar suhu
nete alaka gösteriyorlar. Büyük ca
mekanların birçok yerlerinde ter
mometreler asılıdır. İstediği hara-
retten biI'kaÇ derece az; veya çok ol
duğu a:aman yaşayamıyan çiçekler 
varDUf.· Suhunet değişikliklerine 
karJı mukavemeti büyüJderd-n az o
lan küçük çocukları çiçekleer ben
zetenler, yalnız, edebi teşbih yap
marmşlardtt. 

Küçük bahçıvan mektebinin, Ü· 

zerinde dikkatle durulmaya 
__ b_.. va.&. J~-r··-- _._..,._ ·--
Bmada okuyan talebeler, eV9'Cla 
şehrin bahçe işlerinde hizmet gör
mütlerdir. Bize, pratiği olmadığı 
zaman hiç bir reel kıymet taşımıyan 

Bir küçük •ak•l içinde bir hayat 
yaratmak az zevk midir ? 

........................................................ 
Mayl• ayl bahçelerin bahara 
hazırlık aylarının en hararetli 
zamanı.clır. Bahçevan mektebi 
talebeleri bu aayllı günlerden 
hiç yorulmadan faydalanıyor. 

bilgiler arasında toprak işleri~ 

ba?ta geldiğini anlattılar. Kulakla
rımrz çok alıştığı için, bize basit bir 
iı gibi gelen aşının, bütün nazariye
lerini okumuş olan bir kimsenin. e
ğer hiç tecrübe yapmamışsa, tecrü-
be sahibi oluncaya kadar yaptığı a
şılardan iyi netice alınmasına im
kin yokmuş .. Hiç nazari bilgisi de 
olmayanların aldr.kları iyi neticele
rin tesadüfe ve göreneğe bağlı oldu
ğu gibi .. Burada, her iki ucu birleş
tirmişler ve arasını bulmuşlar .. Eın 
iyi netice de böyle alınmış.tır. Gece
leri ve gündüz fili iş saatleri dışın
da nazariyeler öğrenen talebe, iş sa
atleri içinde de bunların tatbikini 
yapıyor. Yoksa, bir sürü ~i olan 
ve bize en kolay bir if gibi gelen ıa
şırun knık çeşidini yapabilir mi? 
Bize, birkaç gündenberi mekteb ta-

' lebelerinden bir grupun Kalecik ka-
zası içinde ham ahlat ağaçlarmda 

çahştr.klarmı söylcdiler. 

.. _Orada ne yapryorlar? 

·- Aşı .. Ahlatlar, halis ve en gü
zel Ankara armudu ile aşılanmakta
dır. Uçüneü senede, bugün Üzerle
rinde toplamak için bile verdiğimiz 
emeğe a.ctıdığıımz ahlatlar yerine 
nefis Ankara annutlan devşirece-

ğiz. Orada çalı§:an talebeler, ıbir haf. 
ta içinde hiç olmazsa 5000 ağaç atı
lıyacaklardır .. 

Hemen f(>yle bir h~p yapıyor
sunuz: ~ bin ağaç, her biri on kilo 
armud verse elli bin kilo eder. Bu, 
oldulre.a büvük bir mikdardır. An-
Aa~~iYatl.l'...; .. vaaı• ~ıııçı""~ ~ ...... 
ağacı olduğuna ve bunların he~i a-
şrlanacağına göre ,acaba pahalılı

ğından dolayı doya doya yiyemedi-
ğimiz Ankara armudu, herkesin bol
bol alabileceği kadar ucuzlar mı 
dersiniz? 

Bahçıvan mektebinin ilk tale
beleri önümüzdeki senenin 

haziranında birer toprak ustası ola
rak yeşil kadr06unda vazife alacak
lardır. Mekteb, her devrede faaliye
tini genişleterek çalışmalarına de-

vam edecektir. Bclediy.nin, kendi 
büdc.c6i.n<ien • fedıakirhk yaparak 
kurduğu bu müessese, taşıdığı bu 
sayıaız hususiyetlerle Türkiycde 
benzeri hemen hemen olmayan bir 
mekteptir. Çiçek ve ağaç yetiştir
meyi daha evinin temeli atılırken 
düşün-en bir ev sahibi. bakılmış bir 
bahçeli eve, bir apartıman dairesin
den daha çok para vermekte tered
düd etmiyen kiracı ahlakı yerle~ik
çe ve kökleştikçıe bu gibi müessese-
ler, memleketin dört tarafında ara
nacak ve dolayıaiyle .kurulacaktır. 

Ziraat vekaletinin yalnız çiçek ve a
ğaç mevzuu üzerinde değil toprakla 
alakalı bütün işler üzerinde Anka-
ra Küçük bahçıvan mektebine ben
zer müesseseler kurmak kararında 
olduğunu öğrendik. Çekirdekten 
yetişme tabiri, tecrübe ve meleke 
sahibi olmaya en müaaid çağlarda 

başlamış olanlar için kullanılır ve 

bu küçük bahçıvan mektebinde ol
duğu gibi bir muvaffakiyct vasna
sıdır. 

Bu mektebe gelen çocuklardan 
çoğu ve belki de hepsi daha bir se
ne evel çiçek ve ağaç için hemen 
hemen hiçbir ıey bilmiyorlardı. Bu
rada bir taraftan nazari bilgilerini, 
diğer taraftan bunu toprak üzerin-
de tatbik etmeyi öğrendiler. Bütün 

iş sahalarımızda vaziyet buna ya

kın değil midir? Bu itibarla Anka
ra'nın küçük bahçıvan mektebi, 
kendine benzer hadiseler için güzel 
bir örnektir. 

Renk renk, çeşit çeşit bir çiçek 
kalabalığı; insana güzel 

bahçeli bir yuva sahibi olmak ye-

~ili ve tabiati sevmek ahlakını tel
kin ediyor. Bunu çok tabii görmek 

lbmn: hangi güzeli, çiçek kadar, ci
ğerlerimizin bütün kuvvetiyle ıkok
laıwl 

-1-

! 
.................................................. .. 
ÇİÇEGİN 

lsiNEMASI 

Çiçek bahçesini ha~rlamak bir 
ev kurmak kaJar plan ifidir. /yi ha
%ırlanmıf bir çiçek bahçesi, binayı 
gü:selleıtirir ve ona cuillik veriT. 
Bahçe mimarlığı, inıanın belli bCl§lı 
bir fUbea haline gelmiffir. Ki_ brı
rada aantimin olduuğ kadar güu.l 
•anatların da hissesi vardır. 

Tohumu atarken ve kökü diker
ken, bir temele konan taıa gösteri -
len itina kadar dikkat etmek lazım 
dır. Dört tarafile ahenkli olarak 
ekilmemiş olan bir dçekJ büyüdüğü 
.zaman •ırcuını llayol?rmı1 01.araR. pe-

rifanlık gösterir ve bahçenin man.za
ra.nnr bozar. Böyle bir netice ile kar
ıılaımamak için si.z de resmim~eki 
gibi bir ip çekiverini.z. 

Bahçede ne•li deiiıtirmc ve tip. 
leıtirme en z.evkli iılerden biricli~. 
Birbirine hiç uymıyan ayn iki remr 
ve koku, birleıtiii .zaman, ikisin
den de bir ıeyler alarak yen~ bir ka
rakter meydana gelir. 

• 

Bütü.n bu emeklerden som , çiçek
lerinizle baıbaşcuını.z. Çiçekli eue 
bahar daha çabuk gelir derler. Çi
çek baharı erken getirdiği kadar, o
nu güç ve geç bırakır. Şu günlerde, 
bu arabayı değerlendiren karanfil
ler kadar gü:sel bir hediye tcuavvur 
edebilir minni.z?,,, 
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Mekteb -ordu ! 
(Başı ı. inci sayfada) 

larnnız vardır? 

Elindeki değnek dogu sınırımız ü
zerinde dolaşırken er izah etti : 

- Sovyet Rusya ve İran. 
Sonra, cenuba oradan garbe g~ti; 

lrak, Suriye, Bulgaristan ve Yuna
nistan hakkında malfunat verdi; Me
is adasını derhal buldu, Rodos'un ge
nişliği, kime aid olduğu, nüfusu hak
kında bildiklerini söyledi .. 

Ve yenilerle eskiler arasındaki kı
yaslamalar böylece yirmi otuz deli
kanlı arasında ve yenilerin eskilere 
bariz hayranlığının bir tezahürü şek
linde devam etti. 

Alaya gelen acemi erlerden okuyup 
yazma bilenler bu sene yüzde 14 dür. 
Geçen senelerde .bu nisbet daha aşağı 
idi. Bunu köy öğretmenlerinin gece 
derslerinde köy delikanlılarına da oku 
yup yazma öğretmekte olmalarına at
fedebiliriz. Fakat bir buçuk senelik 
askerlik hizmetinden sonra terhis edi
lenlerin okuma yazma bilenleri nisbe
ti yüzde 90 ı bulmaktadır. Mekteb -
ordu cumhuriyette tahakkuk etmiştir. 
Ancak bu neticeyi de okuyup yazma~ 
tan ibaret farzetmemek lazımdır: or
duda erin medeni seviyesi en yüksek 
takdirlere layik görülecek derecede 
inkişaf etmektedir. Muayyen zamanda 
kalkıp dişini fırçalayan, iyice yıkanan, 
temiz elbisesini giyen ,kahvaltısım e-

den er o gilnlln çalı§ma programı
nın bktün icablarmı ifa eden, yani ta
l imini yaprp ıuıra&iyle okuma, yazma, 
tarih, coğrafya, yurd bilgi1Si gibi ders
lerine çalışan, spor hareketlerine iftl
rak: eden ve bunları subaylarının de
vamlı murakabesi altın<la tam bir bu
çuk sene hergün tekrarlayan er. köyü
ne dönerken gilntinün yinni dört ııaa. 
tıini hakkiyle kullanmağa alı~, bil
gili, çevik, her hareketi intizam ifade 
eden büsbütün başka bir insan olarak 
dönmektedir. 

Dün gördüğümüz temiz koğuşlar, 

yemokhaneler, bahçeler, beden terbi
yesinin en lüzumlu aletleriyle teçhiz 
edilmiş . talimhaneler, mutfaklar ve 
mutfakta rastladığımız aşçı, bahçede 
çalıştığına şaid olduğumuz bahçavan, 
tavlada hayvanlara bakan seyis, erler 
gibi komutanlarını dikkatle dinleyip 
onun sorduğu suallere uyanık halleri
le derhal cevablarınr veren bölük erle-
ri de ordunun, aldığı ham maddenin 
mahiyetini tebdil edip mamul eşya ha
line getiren fabrikalar gibi, iyinin, gü
zelin ve doğrunun hizmetinde durma
dan çalışan bir istihale merkezi oldu
ğu hakkındaki kanaatimizi bir kere da 
ha teyid etmiştir. 

Türk ordusu hakiki bir irfan ocağı
dır. 

N. B1. 

Türk gazetecüeri Atina Meçhul asker mezarına 
çelenk koyduktan 60nra 

B. Hitler hareket etti 
(Başı 1. incl sayfada) 

tarı arasında gardan ayrılmıştır •. Füh
rer'in seyahatte bulunduğu müddet 
zarfında kendisine Feld Mareşal Gö
ring vekalet edecektir. 

Bütün Almanya, B. Hitlerin seya
hatiyle meşguldür. Gazeteler bu mü
nasebetle Roma - Bertin mihverinin 
her zamandan daha ziyade sağlam bir 
vaziyette bulunduğunu tebarüz ettir
mekte ve bu mihverin iki müessisini, 
:Führer'le Duçeyi buyük eserlerinden 
dolayı tebrik etmektedirler. 

Siyasi mahfillrde bu seyahate kar
şı çok hassastırlar. Bu mahfiller, se
yahatin ehemiyeti üzerinde bilhassa 
durmakta ve bu ziyaretin Roma - Ber
lin dostluğunu bir kat daha kuvvet
lendireceğini kaydetmektedirler. 

Ehemiyetle üzerin:de durulan nokta 
şudur: Anşlustan sonra Führer'le Du
çe arasındaki dostluğa asla halel gel--·---=.,. L ,...11-! 1.. ..... ...:J --4-l - L .:r-J.- -:.1 ~..JI• 
sağlamlaş.ınt1}tır. 

Siyaıi mahfiller.in te/sirle.ri 

Siyasi mahfillerin bu husustaki ıs
rarlı teminlerinin, Avusturyanın ilha
kında nsonra bazı yabancı gazeteler
de yapılan tefsirlere ve bilhassa Duçe
nin bu hareketi dostluğu bozar mahi
yette bulmuş olduğunu ileri sürmele
rine karşı olduğu anlaşılmaktadır. 
Hulasa olarak şunlar söylenmektedir: 

"Berlinle Roma etraflarında bulu
nanlara kar§ı takib ettikleri siyaset 
tarzı dolayısiyle birçok insafsızca 

hücumlara maruz kalmaktadırlar. Fa
kat bu muhalefet ve hücum italyan -
alman dostluğunu takviyeden başka 
bir işe yaramamaktadır. 

Alman gazetecileri Romada 
Roma, 2 (Hususi) - B. Bitlerin Ro

ma seyahatini takib e<tmek üzere Ber
linden Romaya 80 alman gazetecisi 
gelmiş ve istasyonda italyan gazete
cileriyle diğer birçok zevat tarafından 
karşıla.şmışlardır. 

Alman gazetecileri üniforma taşı

maktadırlar. 

Gazeteler ba~akalelerini Bitlerin 
Romaya yapacağı ziyarete tahsis edi
yorlar. 

Vr ehemiyeıli nokta 
Giornale d'İtalia diyor ki: 

"Musolini ile Hitler arasında yapı
lacak bu yeni mülakatın üç bakımdan 
büyük ehemiyeti vardır: İnkılabın in
kişafı, alman ve italyan menfaatleri
nin müş.terek müdafaası ve Avrupa, 
dünya siyasetinin tekamülü, 

İtalya ile Almanya, sulh muahede
leriyle haksız muameleye uğrayan ye
gane büyük iki devlettir. Tarihlerinin 
bu acı faslını asla unutmıyacaklardır. 
Berlin - Roma mihveri menfaat birli
ğinden doğmuştur. Bu siyasi tesanüd, 
Avrupa ve bütün dünya sahalarında 
olduğu kadar iki memleketin Millet
ler cemiyetinden çekilmelerinde, ve 
İspanya dahili harbi gibi çetin mesele 
karşısında ittihaz olunan hattı hare· 
kette kendini göstermiştir. 

120 milyonluk bir kütle 
Bu müşterek siyasetinin kuvvetini, 

ta Şimal denizinden Akdenizin göbe
ğine kadar uzanan topraklarda dinç, 
disiplinli ve mükemmel teçhizatlı 120 
milyonluk bir kitleden, alman ve ital
yan milletlerinden almaktadır. Müte
caviz olmayan ve fakat mesuliyetleri
ni müdrik bulunan bu kuvvetin tesiri 

. altında bir çok Avrupa meseleleri mil
letlerin ve hükümetlerin daha adilane 
bir tarzda anlaşmaları yolunda tavu-

zuh ve inkişaf göstermeye başlamış-

tır .,, 

iki milletin miiliikatı 
Tribuna gazetesi de şöyle yazıyor: 
"İki şefin mülakatı iki milletin mü

la.katıdır. Faşistlik ve nasyonal sosya
listlik müşterek bir mücadelede ittifa
ketmiş bulunuyorlar. Bu mUcadeleler 
umumi Avrupa haristasının değiştiril
mesini değil, Avrupa medeniyetine e
sas olan unsurların himayesini ve 
milletler ve ırklar arasında daha adi
lane münasebet tesisini istihdaf eyle
mektedir.,, 

Binicilerimizin 
yeni ve parlak 
muvaffakiyeti 

(Başı ı. inci sayfada) 

milletler kupası binicilik mUaabakaım
da türk ekipimiz birinciliği kazanını§ ve 
bu müsabakanın mükafatı olan ''Muso
lini altın kupası,, nı aılmıştır. Al
manlar ikinci, irlandahlar üçüncü, ital
yanlar dördüncü, romenler beşinci gel
mişlerdir. Müsabakada B. Musolini de 
hazır bulunmuş ve kendi adıru taşıyan 
altın kupayı türk ekipi Komutanı albay 
Cevdet Bilgişin'e bizzat tevdi etmiştir. 
Şeref direğine türk bayrağı çekilıniş ve 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Ekipimizin bugtin kazandığı çok 
parlak muvaffakiyet, şimdiye kadar iş
tirak ettiğimiz bütün müsabakalarda 
elde edemediğimiz bir neticedir. Ve 
bununla ne kadar iftihar edilse azdır 

Dünyanın en şöhretli binicilerinin 
en iyi atlarla iştirak ettiği bu müsaba -
kada türk ekipinin, büyük bir farkla te
min ettiği muvaffakiyeti haber verir -
ken ölçüsüz bir iftihar duyuyorum. 

Bu yılın müsabakalarına en az atla 
iştirak eden ekip ti.irk ekipidir ve 1stan
buldan 16 atla yola çıkmıştır. Alman
lar, 39 atla girmişlerdir. Diğer millet -
lere mensup ekiplerin de 27 den ~ğı 
olmamak üzere kendilerince pek mak -
bul atları vardır. Biltün mütevazi kad
rosuna ve vesaitine rağmen türk su -
baylarrnın aldıkları parlak neticeyi, bi
niciliğin milli türk sporu olmaaiyle izah 
edebiliriz. Buna, türk subaylarının ya
bancı memleketlerde ve bilhassa enter
nasyonal mUsabakalarda bayraklarının 
şerefini korumak, onu şeref direğinde 
dalgalandırmak için ne büyük bir azim
le çalıştıklarını da ilave etmek lazım • 
dır. 

Deniz harb 
okulunun • 

yenı 

mezunları 
(Başı 1. inci sayfada) 

ledi. 
Amiralın hitabesine kumandanlar 

ayn ayrı cevablar verdiler ve bayrağın 
şerefini korumak için canla başla çalı§Cl· 
caklarma andiçtiler, bu andlarınm Cum 
bur Reisimiz Atattirke iblağrnı rica et
tiler. Sancak töreni bittikten sonra bu 
yıl tahsillerini ikmal eden deniz harb 
okulu talebelerine gene Amiral tarafın
dan diplomaları verildi. Bu gençler 22 
si makine, 22 si de güverte olmak üze
re 44 kişidir. Merasimden sonra talebe
ler arkadaşlarının alkıştan arasında a
çıkta demirli bulunan Hamidiyc mek • 
teb gemisine doğru yollancblar. 

B. Celal Bayar ve Dr. Aras Yunanistanın Ankara elçisi 
B. Ralael'le beraber ~ 

B. Celal Bayar yolculuk 
intibalarını anlat.yor 
~ (Başı 1. inci sayfada) 

v~ memnun bir sima ile indi. Kendisi
ni karşılamaya gelenlerin teker teker 
ellerini sıkarak iltifatta bulundu. Halk 
bu sırada "yaşa. varol,, seslerile başba 
kanx alkıtlıyor, selamlıyor ve çok coş
kun tezahürlerde bulwıuyordu. B. Ce-
1~ »-r----. z-r-1.,,.. ... ...ı;...,.J .. 6:.:1 ... A...,J.- J. w. 

selimlara mukabele ediyor, ve gara 
doğru ilerliyordu. 

Bu sırada 1.stanbulda avukatlık yap
makta olan Teologos adlı bir rum va -
tandaşımız başbaknımıza heyecanlı 
bir sesle hitab ederek bir nutuk söyle
di. Tilrk • yunan dostluğundan, bu 
dostluğun kurulmasında büyük hizme
ti geçen şahsiyetlerden bahsetti ve baş 
bakanımızın fotoğrafım ihtiva eden 
sedef kakmalı bir çerçeveyi kendisine 
takdim etti. B. Celil Bayar bu hitabe· 
ye birkaç sözle cevab vererek dedi ki: 

H- Yunanistanda çok samimi duy- Başbakanımız ve Aras Dramada 

~:l~;!~ ~;:,ı~~:~·v~e;~e~~~~:: . ( .•. ·· ; ::~;.~ 
paytahtmda ve geçtiğimiz bütün . ~tS )'#:. 
yerlerde bize karşı gösterilen dikka -
tin resmiyet hududunu çok aştığını, 

türk - elen dostluğunun tamamile ge
nit halk yığınlarına intikal etmiş ol· 
duğunu anlamış bulunuyoruz. Refaha 
doğru yilrüyen ve millt &bengi kur· 
muı bulunan Yunanistandan çok iyi 
hatıralarla döndük. İki millet arasın -
daki anlaşmanın ve dostluğun gittik
çe kuvvetlenmemeei için ortada hiç 
bir engel yoktur. Refaha doğru giden, 
güzel bir yolda yürüyen milletlerimiz 
mütekabil bir emniyetle ilerlemekte 
daiına muvaffak olacaklardır.,, 

B. Celal Bayar SereA: 
i11taayonunda 

Başvekilimiz bu sırada talebe ara· 
sında tevakkuf ederek, kendilerine de
miştir ki : "- Size Dr. Aras'la birlik· 
te dost ve müttefik memleket gençli· 
ğinin selam ve sevgilerini getiriyoruz,, 
Başbakamn bu hitabesinden sonra~ 

mızı~~ i~tikll marşı çalmış ve başve~il ı Muğ ladaki zelzele 
kenıdısını selamlıyan asker ve polıs . . 
müfrezelerini teftişten, halka da ilti_. . (Ba~ı 1. ıncı sayfada) 
f tla d b 1 d k d 

sıntılar şıddetlı olmakla beraber ba-
a r a u un u tan sonra gar an ve i 
çıkmıştır. B. Celil Bayar bu sırada sar zay at yoktur. 
kendisini ka~tlayan gazetecilere de Kır§ehir fe'laketzedelerine 
şu beyanatı vermiştir: yardım 

"- Dostluk, kardetlik... Yunaniı· Aydın, 2 (A.A.) - Kır9ehir çevre-
tandaki seyahatimizin hülbaaı bun • sinde felakete uğrayan yurddaşlara 
dan ibarettir. İki memleket arasındaki yardım için vilayetin her tarafında 
dostluk artrk halkın malı olmuıtur. hummalı bir faaliyet vardır. Aydında 
Her iki millet aynı gilzel duyguları İlbayın başkanlığında bir komisyon 
karşılıklı olara,k benimsemiştir. Yuna teşkil edilmiştir. Halktan bir çokları 
nistanda elen milletinin milletimize kendi aralarında topladıkları ianeleri 
kaqı çok ıamimt ve temiz duygulari- Kızılaya teslim ediyorlar. BiltUn 
le karşıla§tım. Memleketimize bu gU • mekteblerdeki talebeler de kendi ara
zel duygularla dönilyoruz.,, Jarında birer komite seçerek iane top-

Bundan sonra ba1bakan refakatin - ıamaktadırlar. 
de doktor Araa olduğu halde Perapa- Safranbolu' da 
lasa geldi. Akpma kadr otelde illllıir- Safranbolu, 2 (A.A.) - Kıllehir 
ht etti. Ak tam Tophaneden bir mo • f eliketzedeleri için bugiln iki saat 
törle Haydarpaıaya geçti. 19,10 da zarfında eanaflar Kızılay veznesine 
hareket eden eksprese bağlanan husu· 200 lira teberru etmişlerdir. Teberru 
si vagonla Ankaraya hareket etti. devam etmektedir. 

Haydarpaıada vali B. Muhiddin -------------
Üstündağ, ıehrimizdeki mebuslar, İa
tanbul komutanı, emniyet mildilrü, 
bankalar ve diğer müesseseler direk-

törleri ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından co!Jkun tezahürlerle uğur· 
landı ve alkışlandJ'. 
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Nisanın ilk yarısı içinde 

Japon kuvvetlerinin 
zayİab 30.000 i bulmuı ! 
Cenubi Şantungda japon kıtaları 

Kansu eyaletine doğru ilerliyorlar 
Hankeu, 2 {A.A.) - Resmi tebliğ: Bütün gün muhtelif nokta

larda ezcümle Taierıvang'ın şarkında, Pihsien'in şimalinde ve 
Tançeng'in garbiınde devam eden muharebelere rağmen Şantung 
un ıimalinde çinlileriın vaziyetinde herhangi bir değişiklik olma
mıştır. 

} Çansi'nin şarkında en son mühim 
l şehir olan ve Linfenin cenubu şarki
sinde bulunan Yicen istirdad edil
miştir. 

Japonkı.rın zayiatı 
Salahiyetli askeri makamların bil

dirdiğine göre, Nisan ayının ilk on 
beş günü zarfında Çinde 30 bin japon 
askeri ölmüş ve 1.500 kişi esir alın
mıştır. Düşmandan alman ganaim a
rasında 4700 tüfek, 200 makineli tü
fek ve mühim miktarda cephane var
dır . 

Bir japon kamyonuna tecaı,üz 
Şanghay, 2 (A.A.) - Bir japon as

keri kamyonuna bir el bombası atıl
mıştır. Bomba kamyona isabet etme
miş ve fakat civarda bulunan altı 
çinli ile bir ingiliz polisini yarala
mıştır .. Suykastçiler hiç bir iz bırak
madan savu~uşlard1r. 

Suykast üzerine süngülü japon as
kerleri Nankin Roadı bilfiil altı saat 
işgal etmişlerdir. Bu hadise derin bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Pekin ve Nankin hükümetleri 
birle§ecekler 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajansı
nın bildirdiğine göre Tokyoya varan 
B. Vang Koming Prens Konoye ve 
hükümet azaları ile Pekin ve Nankin 
hükümetlerinin birleşmesindeki aske
ri ekonomik ve politik şartları üze
rinde görüşecektir. Birleşme Tiyen
sin - Hoçeu Nankin demiryolunun 
işgalinden sonra vukua gelecek ve 
yeni Çin merkezi hiikümetinin illnı 
üzerine Japonya bu hükUmeti derhal 
tanıyacaktır. 

Pekin • Hanko" demlryolunda 
Pekin, 2 (A.A.) - Pekin - Han-

kov şimendüfer hattında münakalat 
50 dakika süren bir inkitadan sonra 
tekrar başlamıştır. 

Japon tayyareleri dün Şoşovun şi
malinde bu hattın raylarını sökmeğe 
ve Valihodaki şimendüfer köprüsünü 
berhava eden çeteleri dağıtmağa mu
vaffak olmuşlardır. 
Emin bir menbaıdan öğrenildiğine gö

re bir japon askeri treni 29 nisanda 
Şuşov ile Liuliho arasında havaya u
çurulmuştur. Facia kurbanlarının ad<>
di malUm değildir. 

}aponkı.nn muvaf/akiyeıleri 

Pekin, 2 (A.A.) - Cenubu Şan

tıungda harekatta bulunan japon .ku.
vetleri Kansu vilayetinin ilk şehlı>
lerine varmışlardır. 

Büyük kanal boyunca cenuba doğo
ru ilerlemekte olan bu kuvvetler 
Taierşuvangm sekiz kilometre cenu-
bu garbisinde bulunan Huşangı .zab. 
tetmişlerdir. 

Japon karargahı umumisi diğer 
bir kolun da yine Kansu istiıkametinde 
ilerlemekte ol<luğuntt ilave ediyor. 

Btt kol Tangçe.nkin t>ekiz kilo.metre 
garbisinde bulunan Mataoşeni ele ge
çirmiştir. 

Yangtse nehrinin şimalinde ilerli
yen japon kuvvetleri de bunun 80 ki
lometre şimali garbisinde bulunan 
Çaoksienini işgal etmişlerdir. 

Bir italyan heyeti Sanghayda 
Şangthay, 2 (A.A.) - Japonya bü

yük elçisi Tani, bugün buraya gelen 
italyan ekonomi heyetini harab olan 
Çin mıntakalarının imarında işbirli
ğine davet etmiştir. Bu işbirliğinin 
tartları bilfillare teabit olunacaktır • 

Ki 1 iste çalışmalar: 

Yeni eserlerle ıehrin ana 
ihtiyaçlan karıılanıyor 

Kilia'te bir meydan 

Kilis, (Husust) - Etrafı bağlar, 
bahçeler ve zeytinliklerle çevrilmiş o
lan Kilis, eskidenberi bu çevre.de ileri 
ziraati, geniş ticaretile tanınmış şehir
lerimizdendi. Cenub hududunun şeh
rin ta kenarından geçmesi, evelce bu 
kazaya bağlı olan 750 köyden altı yü
zünün cMupta kalınası bu şehrin tica
retini ve ziraatini azaJtmıştr:r. Bunun
la beraber zeytincilik ve bağcılık bu
gün de bu şehrin çok mühim biır servet 
kaıynağıdır. İki senede bir mahsul ve
ren Kilis zeytinleri mahsul senelerin
de vasati 5000 ton zeytinyağı verir. Ki
lis bağlarından her sene 7-8 bin ton 
kuru üzüm alınır. 
Şehrimiz, cumhuriyetin kurucu eli 

ile son senelerde mamur biır hale gel
miştir. Şehrin çehreai tamamen değiş
miftrr. 

İki sene evel kırk bin lirayı g~i
yen Kilie belediye bU.deesi geçen sene
ler 80000, bu aene de 90000 liraya yiik
aelmittir. 

Geçen iki- sene içinde belediye mü
him i,ter göxmilştür: tchrin ana cad
deleri, cumhuriıyet meydanı parke ile 
döıenmit, şehir elektriğe kavu"1luş, 
üç park, bir fehitler abideai ve bir 
mezbaha yapılmqı, aebze ve et halinin 
i&timlaki bitirfüniştir. Şehir hartaaI 

yaptınlmıf, imar planı müteahhide 
verilmLştir. 

Bu sene hal ilana! edilecek, bir buz 
fabrikası yapılacaktır. Hususi teşeb
büslerle şehirde bir modern sinema bi
nası ve sahne, bir de güzel otel yaıpıl
maktadır. 

Yaptmlan muhteşem ordu evi i:le e
lektrik santralı ve umuma açık olan 
santral bahçesi eskidıen harap bir vaz
iyette bulunan şehrin şark methalini 
süslemiş bulunuyor. 

Kilis belediyesi, muhtelif kanallar
dan gelmekte ola.n içme sularının bir 
araya toplattırılarak fenni bir şekilde 
şehre akıtılmasını karar altına almış 
ve 1938 büdcesine bu işe hazırlık için 
on iki bin lira tahsisat koymuştur. 

Halk da şehirde yeni ve güzel !bina
lar yapmağa ba§:lamıştır. 

Kiliı kültür müesseseleri bakmnın
dan da zengin olan Uçelerimizdendir. 
Şehirde dolgun meıvcutlu bir orta okul 
ile tam devreli beş ilk okul vardır. 

Kilisin bu sene hasılatı çok bereket
lidir. Bilhassa zeytin mahsulU eyidir. 
Otuz senedenberi bu kadar bereketli 
zeytin görülmemiştir. Zeytinyağı re
kolıtesinin 8.000 kiloyu bula.cağı tah
min edj lmckted.ic .• A. N. Ünler 
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H i K A y E 

Mukavemet koşusu 
·~ . 

Kalabalık salonun siklet merkezi 
denilebilirdi ki Sara'nm şahsında top· 
lanmıştı. Şişli muhitinin pek iyi t-ını 
dığı bu genç ve güzel kadın, hiç biı 
zaman o akşamki kadar güzel olma
ınrştı. Salonu bir çiçek bahçesine çe 
viren renk renk, çeşid çeşid tuvalet 
lerin arasında onun bir gelin elbisesi 
kadar sade beyaz tuvaleti, kuzguni si
yah saçlariyle, içlerinden harikulade 
bir ateşle yanan kapkara gözlerinin 
cazibesini bir kat daha tebarüz ettiri
yordu. Yürüyüşünde, onu bütün öte
ki kadınlardan ayıran, bir ağırlık, du
ruşunda taklidi imkansız bir kibarlık 
vardı. Hemen bütün erkekler, en kü
çük bir iltifatına nail olmayı en bü
yük mazhariyet sayarak etrafında 
pervane idiler. Fakat bu yaranma ya
rışında ciddiye alınabilecek ancak iki 
rakip olduğu hissediliyordu. Bunlar
dan bir Şakir Tuğaydı. İstanbul ba
yanları arasında "güzel delikanlı" di
ye adı çıkmış olan bu otuz yaşların
daki genç, kendisine kadınlar üzerin
de pek kolay muvaffakiyetler temin 
eden güzelliği ve şöhreti derecesin
de zengindi de .. Mısırlı bir dayıdan 
büyük bir mirasa konmuştu. Her kış 
bir iki ayını Niste, her yaz bir iki ayı
nı da Avrupanın kibar plajlarında ge
çirir ve bu seyahatlarında kendisine 
refakat etmek, bir çok hafif fakat gü
zel kadınlar için büyük bir tali eseri 
telakki edilirdi. İstanbulun kibar ve 
güzel kadınlarını birer birer sayacak 
kadar salonların kadın eksperi olan 
:,ı. w-ga.aa1 - ---r--- •--;------ ,. .. 
defa olarak tanıttıkları zaman bu de-
rece cazip ve muhteşem bir kad_ım o 
zamana kadar nasıl keşfedememış ol
duğuna kendisi de hayret etti ve o 
lahzada kararını verdi: "Bu güzel ka
dın benim olacaktır!" Kendine hu
dudsuz bir emniyetin gururiyle etrafı 
süzen gözlerinde bir definin parılda
dığını en iyi farkeden Şefik Kor~l 
oldu ve içinden bir ürperme geçtı. 

Şefik Koral ellisini aşmış ve saçla
rına ak düŞmüş bir adamdı. Son de
rece tatli olan sohbetiyle meşhurdu. 
Kadınlar Tuğan'ın güzelliğine ne ka
dar tutkundularsa Koral'm sözlerini 
eşsiz bir musiki gibi içmek için de 
onun etrafında halka olurlardı. O, hiç 
bir zaman eser vermemiş bir artistti. 
En muhtelif mevzular üzerinde pek 
çok mütehassısların eserlerini ~ölge
de bırakacak bir olgunluk ve mukcm
meliyetle konuşurdu. Onun için "ki
tab gibi konuşuyor." derler~i: Fakat 
bu kitab ne kadar merak verıcı ve de
rindi. Şefik Koral çapkın olarak ta
nılmamıştı, takdirkarı olan genç . ka
dınların ona karşı duydukları hısse 
arzudan ziyade "sempati" de~7k da
ha doğru olurdu. Biri genç, bırı yaşlı 
iki rakip eskidenberi tanışırlardı. Se
vişmezler, fakat husumetlerini büy~~ 
bir nezaket perdesi altında örtmcsını 
bilirlerdi. 

Fakat bir kadın üzerinde reka
bete düşmeleri ilk defa vaki oluyor
du. "Rakabet !" Şakir Tuğan, karşısın

daki ak saçlı, bağa gözlüklü adamla 
boy ölçüşmeyi, silahları - kendi le
hine - müsavi olmayan bir düelloya 

benzetti. "Fakat ne yapalım, dedi 

içinden, madem ki haddini bilmiyor, 
dersini alacaktır.'' 

Bir aralık, viskilerin verdiği baş 

dönmesi içinde bir köşede burun bu

runa geldiler. Söz Saraya intikal e
dince, genç adamın gözlerinde muzaf
fer bir parıltı yandı: ''Sanırım ki ra
kibiz bu akşam, dedi. Fakat dostum, 

size şimdiden haber ver~rim: _Beyhu
de zahmet ediyorsunuz. Şefık Ko
ral'ın hafifçe dumanlanmış gözlükleri 
arasından müstehzi bakışının ta ruhu
na kadar nüfuz ettiğini hissetti: "A
cele ediyorsunuz, delikanlr, acele işe 

!" şeytan karışır, unutmpyın . . . 
Tuğan, omuz silkmekle ıktıfa ettı. 

'Ve tekrar Saranın yanına koşarken 
dişleri arasından sadece "görüşürüz" 
diye mırıldandı. 

- Görüşürüz ! 
Bir aksi sada gibi Şefiğin ardından 

tekrarladığı kelimeyi işitmemişti bile. 
O andan itibaren rakabet daha açık 

bir mahiyet aldı. Düello başlamıştı. 

Genç kadın, en küçük bir tercih ala
meti göstermeksizin her ikisine karşı 
da çok nazik, fakat aynı derecede va
'mr muamele ediyordu. 
Yavaş yavaş davetliler seyreklen

meye başlamıştı. Vaktin geç olduğu
nu farkeden Sara, bir aralık yanında
kilere dönerek "ne olur, dedi, tele
fon edip bana bir taksi çağırtınız. 

Teyzem, başı ağrıdığı için erken git
ti. Yalnız dönmek mecburiyetinde
yim." Bu emri hemen yerine getir
mek üzere atılan bir genci Şakir Tu
ğan kolundan yakaladı: ''Müsade e
derseniz, hanımefendi, sizi otomobi
limle evinize bırakayım. Esasen ben 
de çıkmak üzereydim. Bana büyük 
bir şeref bahşetmiş olursunuz." Sara. 
gülümsiyerek "nasıl isterseniz, dedi. 
Sonra ilave etti: Bir dakika mantomu 
alayını, sonra sizin im!" 

"Sonra siz inim!" Şakir Tuğan, genç 
kadının ağzından gayet masum bir 
şekilde çıkan bu sözü kendi kendine 
bir kaç defa tekrarlamakla kalmadı, 
asabiyetini belli etmemeye çalışan 
Koral'm kulağına eğilerek "işittiniz 
mi? dedi. Sonra benimmiş 1 Ne dersi
niz üstad ?" 

O, başını ağır ağır genç adam.a çe
virerek onu tahammül edilmez bır sa
bit bakışla sUzdü: "Acele etmeyiniz, 
derim, dostum, acele emeyiniz." 

Küstahça bir defi telS.ki ettiği bu 
söze cevab olarak Şakir Tuğan gene 
dudakları arasından, fakat bu sefer 
............. ···-·· ....... ---·- e.-- -y- - • 

mekle iktifa etti. 

Otomobile bindikleri zaman Şakir 
Tuğan, genç kadına döndü "Nereye 

emrediyorsunuz" dedi. Aldığı cevabı 
hızlı sesle şoföre tekrarladı. Sonra 
aralarında oldukça uzun bir sükut 
hüküm sürdü. Bozuk yollarda araba
nın ara sıra sallanması onları birbiri

ne doğru ittikçe, Saranın sıcaklığı o

muzundan ta kalbine nüfuz ediyor gi

biydi. Muvaffakiyetin bu kadar sü

ratle ayağına geleceğini hiç umma

mıştı. Halbuki işte hoşuna giden ka
dın yanında, el yordamındaydı. Sonra 

gene böyle bir başka geceyi hatırladı. 
Gene bir balo dönüşüydü. Gene oto
mobilinde yeni tanıştığı genç bir ka
dınla beraberdi. Aralarında hiç bir 
sevgi mukaddemesi geçmeden, birden
bire aklına esen bir hareketle onu kol
ları arasına almış ve genç kadın hiç 
bir mukavemet göstermemişti. Tuğan 
on senelik çapkınlık tecrübesine gü
venerek "aynı şartlar içinde bütün ka
dınlar aynıdır" dedi. Bu fikrind~ 

aldığı cesaretle birdenbire· sağına 

doğru eğilerek karanlıkta Saranın du
daklarını aradı. Fakat netice hiç de 
beklediği gibi çıkmadı. Genç kadm 
üzerine saldıran bu serhoş gençten 
tiksindi. İki eliyle onu itti ve "vah
şi t" dedi. Tuğan, bu hareketi kadın
lığın insiyaki mukavemetine atfetti 
ve tekrar üzerine saldırdı. Fakat bu 

defa şiddetli bir tokadın yanağına 

indiğini h,issetti. Sara, asabiyetten tit
reyerek şoföre: "Durun!" diye hay

kırdı. Otomobil kaldırımın kenarına 
yanaşarak durdu. Sara otomobilden 
telaşla atlarken ona döndü ve bütün 
nefretini bu kelimelerde toplayarak 
"Kaba herif!'' dedi. Tuğan'ın Sara 
ile münasebetleri bu kadarla kaldı. 

Fakat Şefik Koral, ~e~ç kadına k~r~ 
şı içinde git gide buyuyen sevgıyı 

ona damla damla ihsas etmek, muka
vemetini adım adım kırmak için yo
lunda sarsılmaz bir azimle devam et
ti. Evine sık sık çiçek buketleri gön
deriyordu. Her rastladığı !e.r~e _as;a 
bir randevü istemek cüretını ırtıkap 
etmeden etrafında dönüp dolaşmrf, o
na bağlılığını isbat için kuvvetli. z~
kası bin türlü çareler icad etmıştı. 
Öyle ki genç kadın, onu kendisinden 
hiç bir şey istemeden, daima karşısın
da, daima kendisiyle me9gul bulmak
tan hoşlanmış. yavaş yavaş bu yaşh 
fakat olgun adama kartı içinde mev-

ULUS 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 
: Eııe ve Çankaya ,. 
: Sebat ve Yenişehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez .. 
: Ankara .. 

dALK ve YENl 

SİNEMALAR 
Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi günleri 
HALK YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

Pazar günleri 
HALK YENİ 

11 
13 
14.~~ 
16.45 
18,45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - TclefoJ?-• müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~zı. 
Arıza Memurluğu: (1846). - M~saJen 
Şehir Anban: (3705). - Ta k.s ı. Te
lefon numaralan: Zincirli camı cıv:ın: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı cıva
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
-· Çankın caddesi, Uluı taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve ıon 

Seferleri 
Sabah 
ı 1 k 
"efer 

Ulus M. dan K. dere'ye O.'t!> 

K. dcre'den Ulus M. na 7.15 

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

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

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

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

Ulus M.. dan Cebeci'ye 1.00 
Cebeci'den Ulus M • .na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Aklı:öprüden S. paıan'na 8.00 

Akşam 
Son 
!'oefcr 

Z3.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 

Jl ~. ~üdcaaaut>1~·~eferöıüP'0Tr~ ~a: 
manlan seferler daha aıktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada ; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Uluı Meydanından saat 23 
deki ıon ıeferlerle bunların Ulus Mey
danına donüıleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Hcr 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zon~ldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs ., 16.0S 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 3 

S. D. 
Güncı: 4 56 

Rumi-1354 
Nisan: 20 

S. D. 
Akıam: 19 07 

Hazin bir ölüm 
"ULUS" müesseseleri muhasebe 

memurlarından Namık Çonker'in da
yısı yüksek ziraat mektebinin 936 se
nesi mezunlarından ve Amerikada ik
mali tahsil etmiş kıymetli gençleri
mizden Ödemişli Salih Erenos'un 
henüz genç yaşında iken kısa bir has
talığı müteakib İstanbulda vefat et
tiğini teessürle haber aldık. 

Merhumun ailesine baş sağlığı ve 
geride kalanlara uzun ömürler dile~ 
riz. 

cud sempatinin daha tarifi güç bir 

hisse inkilS.b ettiğini farketmişti. 

Aradan tam bir sene geçtikten 
sonra, Sara ile Şefik Koral'ın afkları, 
Şişli muhitinin dilinde destan olmuş
tu. Düğün hazırlıkları için Beyoğlu
nun kibar bir terzisinde siparişler ve
rirken, bir gün Şefik Koral, Şakirle 
karşılaşmıştı. Genç adam evvela, dü
elloda mağlUp olduğu yaşlı rakibini 
görmemezlikten gelmek istemif, fa. 
kat tam kartı karşıya oldukları için 
buna imkan bulamamıştı. Şefik Koral, 
saadetinin sonsuzluğu içinde artık 
çoktan affetmiş olduğu eski rakibinin 
elini ukarken: "Hatırından çıkarma, 
dostum, demişti. Sevıgi bir sürat ·ya
rışı değil, bir mukavemet koşusudur." 

. HlKAYECl 

Silahlanma masarflarını 

karsılıyabilme kiçin 

İngiliz hükümeti 
vergileri yükseltiyor 

Berliner Tagblet gazetesine Lon-
dradan yazılıyor: karşılanmadığı anlaşılıyor. Paris'in 

Gelecek mali yıl içinde daha bü-ı teklif ettiği bu planın çok bariz olan 
yük bir ölçüyü bulacak olan silahlan- siyasi hedefleri kadar Londrayı hiç 
ma masrafı, kazanç vergisinin, çay ve bir şey tereddüde sevkedemezdi. Fran 
benzin resimlerinin yükseltilmesini sa Çekoslovakya halkının yarısı aley
zaruri kılmıştır. Sir Jon Saymen'in hinde yapılan haksızlıkların İngiliz 
parlamentoda söylediğine göre, hü- parasiyle idamesini istediği mubak
kfunet ayrıca, buğday, şeker ve balina kaktır.,, 
balığı yağı satın alarak depo etmek-
tedir. Çekoslovakya YC Avrupa 

Yeni büdcede en nahoş sürpriz, ka
zanç vergisinin yüzde 25 den yirmi 
yedi buçuğa yükseltilmiş olmasıdır. 

Benzin resminin galon başına 9 pense 
çıkarılması, çay resmine 2 pens ilave 
edilmesi de İngiliz ekonomisi üzerin
de epey tesirini gösterecektir. Hele, 
bundan bir yıl evvel hazine bakanı bu
lunduğu sıralarda Çemberlayn'ın rad
yoda söylediği bir nutukta vergilere 
zam yapılmıyacağmı itan etmiş olma
sı göz önünde tutulacak olursa, bu 
vergi yükseltilmesinin ne kadar bü
yük bir hayretle karşılanmış olduğu 
anlaşılır. Vergilerin yükseltilmesinin 
burada bıraktığı ilk intiba, ekonomik 
reaksiyonun daha şümullu bir mahi
yet alması ihtimalinin kuvvetlenme
sidir. Londrada ve hususiyle Sitideki 
kanaat, silahlanma masraflarının is
tikraz ile temin edilmesi dah,a muva
fık bir hareket olurdu, merkezinde
dir. 

Saymen'in parlametoya getirdiği 
büdce, bugüne ·kadar İn,gilterenin 
sulh zamanında yapmış olduğu büdce
lerin en büyüğüdür. 944,4 milyon İn
giliz lirasından ibaret olan ilk tahmi
.ni hüdce a:ecen _yılın hakiki ınasraf 
ouacesını 100 tnııyon ınguız 11ras1 a11-
maktadır. Buna ayrıca. istikraz yoliy
Je silfilılanma için temin edilecek o
lan 90 milyon İngiliz lirasını da ilave 
etmek lazımdır. Ha~uh, İngiltere, ö
nümüzdeki mali yıl içinde 1034 mil
yon İngiliz lirası temin etmek zorun
dadır. Bunun 914,4 milyonu, mevcud 
vergilerle, 90 milyonu istikrazla bir 
araya getirilecektir. 

Bu vaziyete göre, hazine bakanının, 
daha 30 milyon İngiliz lirasını temin 
edecek kaynaklar bulması lazım gel
miştir. İngilterenin, esas itibariyle 
silahlanması dolayısiyle muazzam bir 
ölçüyü bulmuş olan devlet masrafı, 
son haddine varmış değildir. Say
men silahlanma için asıl gelecek yıl
larda daha büyük masrafların yapıl
ması İcab edeceğini tebarüz ettirmiş 
ve hatta bu yıl içinde bile silahlanma 
masrafı için munzam büdceler hazır
lanacağını söylemiştir. Bu munzam 
büdceler, Anşlusdan sonra, Çember
layn'm haber vermiş olduğu silahlan
manın ve hususiyle hava silahının ge
nişletilmesi ile alakalıdır. 

Almanya 
Askeri bağları kuvvetlendirmek 

lüzumsuz 
Gazeteler, Londra tebliğini bahis 

mevzuu yapmaktadır. 
Doyçe Algemayne Çaytung, diyor 

ki: 
''İdealleri tehdid eden tehlikelerin 

ve tebliğde kaydedilen bugünkü fena 
şartların neden ibaret olduğunu öğ
renmek isterdik. Faris ile Londra a
rasında askeri bağların takviyesini 
icabettiren bir şey görmiyoruz. Maa
mafih eğer Fransa ve İngiltere bu su
retle hareket ederek kendilerini daha 
ziyade emniyette hisseyliyecekler ise 
buna bir diyeceğimiz yoktur. 
Tebliğin ingiliz - italyan ve fran

sız - italyan yaklaşmaları hakkında~i 
kısım tasvibe şayan kısımları teşkıl 
eylemektedir. 
Eğer orta Avrupa hakkında düşü

nülen hattı hareket, Prag ziınamdar
larmı adalet yoluna sevke muvaffak 
olursa, fena gerginlik unsurlarından 
biri ortadan kalkmış olacaktır.,, 

"Altından kurıunla harb'' 
Berliner Tageblat gazetesi, Çekos

lovakyaya mali: yardımda bulunmak i
çin Fransanın İngiltereye yaptığı tek 
lifi "altından kurşunla harb,, başlığı 
altında yezdığı bir makalede diyor 
ki: 

"Bu planHı İngiltere tarafından iyi 

Doyçe Volksvirşaft mecmuası, Lon 
dra konferansının arifesindeki diploma
si vaziyet hakkında "Bohemya" unvan
lı yazısında mütalealar yürüterek diyor 
ki 

'' Gerek hududlar dahilinde, gerek 
hududlar haricinde milli alman hissi, 
uzlaşma ve anlaşma nedir bilmeyen ih
tilalci bir radikalizm ve infilak eden bir 
kuvvet şeklinde kendisini göstermekte
dir. Bu manzarayı temaşa eıden Avru -
pa titremeğe baplarruştır. 

''Siidetleri talcbte bulunmak
tan kim~c menedemez" 

Bilhassa Çckoslovakyadan bahse -
den mecmua diyor ki: 

''Hiç kimse, Südet alınanların Pra -
ğın harici siyasetinin Almanyanın em -
niyeti ile tam bir mutabakat halinde 
sevk ve idare edilmesini istemelerine 
mani olamıyacaktır. Çekoslovak hükü
mctinin şunu bilmesi icab eder ki, Al
manya hiç bir zaman Bohem.ya ve Mo
ravya' da kendisinin emniyeti için bir 
tehdid teşkil edecek olan harici bir si -
yasete asla.müsamaha etmiyecektir.'' 

...-r__..._,,..,.. hu"rl~rıı h.~ .. ı..2 At(f,..~'rnn:rt 

devletlerinin çeklerin siyasi uçurumu-
na ve felaketlerine sürillclenmiyecekle
rini ve Berline giden doğru yolu şimdi
den bulmuş olduklarını yazmaktadır. 

Roma seyahatinin ehem.iyeli 
Gazeteler tantanalı ifadelerle Hit

ler'in Romaya yapa.cağı seyahatin ehe
miyetinden bahsetmektedirler. Burada 
anşlus yüzünden Roma - Berlin mihve
rinin iki kurucusu arasındaki dostluğa 
hiç bir veçhile halel gelmeıdiği intibaı
nm tevlidine uğraşrlmaktadır. Alman 
basını ve mahfilleri, italyan • alman 
dostluğunun bilhassa bu iki memleke
tin etraflarında bulunanlara karşı ta -
!anacakları tavır dola.yısiyle kendileri
ne yapılan insafsızca muhalefet vüzün
den daha ziyade arttığını kaydeylemek
tedirler. 

İngiltere 
Tek kumanda meselesi 

Londra görüşmelerinden bahseden 
Deyli Herald diyor ki: 

"Almanya ile südetler hakkında gö 
rüşmelere başlanması pek muhakkak
tır. İtalyan imparatorluğunun tanın
ması ise italyan gönüllülerinin İspan
yadan çekilmesinden evvel vukua gel
miyecektir.,, 

Niyüz Kronik} diyor ki: 
''İngiliz - fransız kara kuvvetleri 

için tek kumandanlık tesis edilmesi 
kararlaştırılmamıştır. Tuna havzası 
devletlerine ekonomik yardımda bu
lunulması meselesi de netice verme
miştir.,, 

Prag' a yapılacak tavsiyeler 
Deyli Ekspres diyor ki; 
"Londra'da toplanan nazırlar, Prag 

daki zimamdarlara lüzumu kadar fe
dakarlıkta bulunmak tavsiyesi yapma
ğı kararlaştırmışlardır. İngiltere im
paratorluğu ile hiç bir alakası olmı
yan Çekoslovak işinde İngilterenin 
daha ziyade taahhüd almaması icab
etmektedir. 

B. Beneş'in alman ekalliyeti hak· 
kındaki planlarından bahseden Deyli 
Meyl ise, ergeç bazı ihtilatlar vukua 
gelerek B . Beneş'in çekilmesini icab 
ettireceğini bildirmektedir.,, 

Sulhun anahtan: (.ekos
lovakya me~elesi 

Observer gazeteai, sulhun anahtarı 
adını verdiği Çekoslovakya meselesini 
tetkik ederek diyor ki: 

Çekoslovakyanm dahili parçalan • 
maaırun artık önüne geçilemez. Çek.os-

-9-

lovakya mefhumu bir ekseriyet teşkil 
eden diğer milletlere tahalclriimden 
ıbaşka bir şey değildir. Bu milletlerden 

üç buçuk milyonunu da alınanlar teşkil 
ediyor. Çekler, günün birinde her hal -
de Almanya ile birleşecek olan Südet 
almanlarmı ilhak etmekle büyük bir ha
ta işlediler. Çekler ya Almanya ile an • 
taşacaklar ve yahud da Südet almanla· 
nru istedikleri yolu seçmekte serbest 
bırakacaklardır. Bu işin başka çıkar 
yolu yoktur. Çekoslovakya bugünkü 
vaziyetinde kuvvetle artık tutunamaz. 

Observer Çekoslovakya meselesin
de Fransa ile İngiltere arasında mevcut 
noktainazar ithilafını tetkik ederek şöy 
le yazryor: 

" İngiltere Çekoslovakyada çekle -
rin tahakkümünü garanti ederse bittabi 
fransız dostlarımız bundan memnun o
lurlar. Fakat İngiltere böyle bir oyuna 
gelemez. Çünkü çeklerle almanlar ara
sında bir uzlaşma olmayınca devamlı 

hiç bir şey yanılamaz. Yegane hal care
si Ceko~lovakva devletini İsvicre şek -
linde tadil etmekten ibarettir." 

Danimarka şlesviğinde 

Nazi faa 1 iyeti 
gittikçe artıyor 
Kopenhag, 2 (A.A.) - Danimarka 

Şlesvig'inıde nazi faaliyeti artmakta
dır. Mayıs sonunda buraya gelecek o -
lan 40 alman gazetecisi vaziyeti göz -
den geçirecektir. 

Cuma akşamı alman ve dınimarkalt 
naziler, Danimarka Şelsviğ'inde Kva
ers'in idare ettiği liberal partinin bir 
propaganda toplantısı yaptığı mahalli 
istila ederek nasyonal - sosyalist şarkı -
lan söylemişler ve risaleler atmışlar ve 
içtimada bulunanları başka bir yere 
gitmeğe icbar etmişlerse de biraz son -
ra orasını da istila etmişlerdir. 

• lzmlr Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş ~ekli 

1 1--+--+--+---iıııııı• 
2 
5 
~ 
s 

' h.-+--~-
' ~-+--t--• l 

Soldan safa: 
ı- Sırlanmış - Yutulan ilaç 
2- Çubuğun ucu - Ceriha 
3- Saçımızla kaşımızın arası 
4- Bir binanın üzerine oturduğu krsım 
5- Şehirden küçuk, koyden büyiık 
6- Güneşin doğduğu yer - Kötürüm 
7- Binin iki misli • Bir nota 
8- Şüphe - Havada uçar (tayyare değil) 
9- Sorgu edatı - Kurumuş çayır_ 

Yukaudan aşağıya: 
1- Yabancı • İtinalı fakat sinirli 
2- İçinde eski escrl~r bulunan mucsscse • 

Cereyan eden. 
3- Kırmızı - Büyük anne 
4- Caketin altına giyilir 
5- Bir nota - lbrahimin kısaltılm15 şekli 
6- Evet - Ar 
7- Ayağa tat·ılan bilezik 
8- Bal yııpan böcek - Benzin tenekesi 
9- Esvabın bacağa geı;irilen kısmı 
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Fenni bahisler ,. ilAVEMİZDE ÇOCUK 

SUnğİ ıekilde yağmur Evelki haftaki bilmecemizi 
çözüp hediye kazanamıyanlar yağdırnıak ınttmkün müdür? 

Suni surette yağmur yağdırmak 

mümkün müdür? Uzun zamandanberi, 
her milletten birçok alimlerin üzerin
de ciddi surette çalıştıkları bu keyfi
yetin pratik imkanlarına geçmeden 
önce yağmur hadisesinin ne olduğunu 
kısaca izah edelim. 

Yağmur yağması için havada su bu
harının bulunması şarttır. Buharsız 
yağmur yağamaz. Su buharının ince 
damlacıklar halinde tekasüfü bulutla
rı ve sisleri meydana getirir. Bulutlar 
ve sisler de bazı şartlar altında yağ
mura tahavvül eder. 

Yağmur damlaları havada mevcud 

çok küçük su damlacıklarının bir ara
ya gelmelerinden meydana çıkar. Bu 
damlaların ağırlığı aşağıdan yukarıya 

gelen hava cereyanlarından daha üs
tün olduğu ve tekrar buhara tahavvül 
et.ıniyecok bir süratle düştükleri tak
dirde yağmur husule gelir. Çok defa 
sıcak memleketlerde, havaya baktığı
nız zaman yağmur yağıyor sanırsınız, 
fakat yere bir damla su düşmez. Bu
nun sebebi yağmur damlalarının top
rağa düşmeden evel sıcaktan tebahhur 
edip tekrar havaya yükselmesidir. 

Yağmur damlaları muhtelif büyük
lükte olur ve düşme hızı da büyüklük
lerine tabidir. Bir milimetre kutruna 
malik olan bir damla saniyede 4.40 
metre süratle düşmesine mukabil 5 
milimetre kutrunda bir damla saniye
de 8 metre hızla iner. Kurak ve sıcak 
memleketlerde ancak bu iri damlalar 
toprağa kadar inebilir, küçük damla
cıklar yere inmeden havada kaybolur. 

Fakat havadaki buharın küçük dam
lacıklar, küçük damlacıkların normal 
yağmur damlaları haline ~elmesinde 

rol oynayan bir amil bulunmak lazım
dır. Bugün bütün dünya meteoroloji 
alimleri şu hususta müttefiktirler: Su 
buharındaki damlacıkların yağmur 

damlaları haline gelmesinde bilhassa 
rol oynayan havadaki bir elektrik ha
disesinin inkişafıdır. Ani bir yıldırım 
düşmesinden sonra yağmurun bardak
tan boşanırcasına yağdığı sık sık gö
rülür. Bu hadiseye iyonizHyon denil
mektedir. Havanın tabii bir şekilde 
iyonizasyonu muhtelif sebeblerden 
H~ri s~lm,.,\rt.-<'fir• 1h•r.ı .. ;J,nl• .f""'"'r•, 
Hertz şuaları, kozmik şuaları ve bazı 
hallerde radyo-aktif şualar. Havada 
aynı zamanda serbest "iyon,, lar da 
vardır. 

Tabii iyonların teşekkülü son dere
ce mudil bir hadisedir, muhtelif mem
leketlerin yağışları arasındaki farklar 
da bundan ileri gelir. 

Tabii ıekilde yağmurun yağış şart
larını iyice öğrendikten sonra, alimle
rin, suni yağmur üzerinde çalışmaları
pek tabii görülmek lbımdır. 

Pratik sahada, şimdiden muhtelif 
memleketlerde suni yağmur vücuda 
getirmek için tecrübe te&isleri kurul
muştur. Bu maksadla birçok icadlar 
yapılmış ve beratları alınmıştır. İlk 
tecrlibelerin verdiği teşvik edici ne
ticeler muhtelif hükümetleri bu tec
rübelerle alakalanmaya ve bu uğurda 
çalışanları himayeye sevk etmiştir. 

Havada mevcud su buharını şu üç 
vasıta ile yağmur haline kalbetmenin 
mümkün olduğu bugün malUm bulun
maktadır: 

A - Hava suhunetinin azalmasın

dan doğan bir tekasüf. Buharlı maki
nalarda bu usul tatbik edilmektedir. 

B - Havanın iyonizasyonu bu. ha
vayı elektriği nakil bir hale getirir ve 
küçük damlacıklarını birleşmelerine 
mani olan engeli ortadan kaldırır. 

C - Kuvvetli ses dalgalarının ha· 
vaya dağılması da aynı hizmeti göre
bilir. 

Bugün muhtelif memleketlerde suni 
surette yağmur yağdırmak için kulla
nılan usullerin heJ>6İ bu üç sistemden 
birini esas almıştır. Tabii bu muhtelif 
vasıtaları terkib edecek usuller de ta
sarlanmaktadır. 

Evvela su buharının tekasüfü ile el
de edilen suni yağmuru gözden geçire
lim. 

Muhtelif vasıtalarla havanın yük
sek veya alçak tabakaları ehemiyetli 
surette soğutulur. Mesela havaya çok 
alçak suhunette tozlar saçan tayyare
ler bu hususta kullanılmaktadır. İnce 
bir surette püskürtülecek karbon kar
larından istifade edilmesi de tasavvur 
edilmektedir. Bazı tecrübeler esnasın
da bir tek uçuşta iki t~n kadar madde 
püskürtüldüğü vakidir. 

Almanya ve Amerikada çok bahse
dilen diğer bir; usul de sıfırdan aşağı 
70 dereceye kadar soğutulmuf havayı 
gökün yüksek tabakalarına kadar fı~
kırtacak kudretli aletler vücude getir
mektir. 

Almanyada tatbik edilen diğer bir 
usul de, toprağın hemen üzerined suni 
ıurette gayet soğuk bir siıl vücuda ge-

Pratik sahada, timdiden muh
telif memleketlerde •uni yağ
mur yağdırmak için tecrübe te
mleri kurulmuı, bu maksadla 
birçok icadlar yapılmıı ve be
ratları alınmıftır. ilk tecrübele
rin te~vik edici neticeler verme 
si, muhtelif hükümetleri bu u
ğurda çalı§anları te§Vike sevk 
etmiıtir. 

JÖSETU 
Mecmuasından 

Ankara birinci ortadan 680 Vedad Ayca, 1 
Ankara Semerkant sokak 2 de Behiye Ela- Gökyar, Elazığ ortadan 1078 Me5rure Ün
cöze~, Ankara Dumlupınar okulundan lü, Kırıkkale Mermi fabrikası 2928 Meh-
306 Fatin Aykut, Balıkesirden Hayatı Ra- med Tezcan, İstanbul Kuleli lisesinden 
u, Ankara Hacıdoğan 1 badullah caddesi 9/3 de 671 Vehbi Önen, Ankara erkek li-
67 numaralı dukkinda Yakiye Ertürk, An- acı.inden 1311 1ımail Akartürk, Ankara 11-
karadan Cahid Fıkırdakçı, İstanbul Edir- tekin okulundan 106 Halil Sinal, Ankara 
nekapı 17 inci okuldan 256 Alaettin Tun- Mimar Kemal okulundan Ergin Başer, tı; .. 
ca, Adıyaman yeni hayat okuhuıdan Alp- parta orta okulundan 10 Ahmed Gıindiız, 
tekin İçöz, Ankara Devrim okulundan 591 Adana kız lisesinden 38 Neriman Bölcen 
Fahrettin Giılqen, Ankara Cumhuriyet o- Zonguldak Hamamônıindo Bakkal Musta
kulundan 614 Nejad Genç, Ankara birinci fa, Koçoglu Kazım Koç, Ankara Dumlu
ortadan 602 Mehmed Birinci, Amasya or- pınar okulundan 294 Sabahat Altınbay, 
tadan 245 Nermin Gokçul, Adapazan orta- Ankara ıkincı ortadan 247 Memduha \'u
dan 689 Ertugrul Özbek, İstanbul Kadır- cedag, İstanbul Çapa kız orta okulundan 
ga 61 incı okuldan 140 Nihad Birikken, lieruç l!:rgın, Ankara Soguksu maballesin
Ankara İstiklil okulundan 272 Turan Ka- den 161 Hamza Sonmu, Elazığ ortadan 
rakursak, Adana Gazi okulundan 681 Sa- ıu;ı2 ~aıanattın \r8lll, lilugı.a ortacıan Alı 
cid Akman, Konya İnbnu ilk okulundan Karademır, Jı.ıuı;ara vazı lısc:;ı 325 Veuad 
103 İsmail Buyiıksarı, Marmarİ5 ilk oku
lundan 138 Ruchan Aşkın, Polatlı Diş ta
bibi yanında İbrahim Evcıl, Samsun Gazi 

.&.VAlii)', n ..... ı..ı. a.11: l&bCbUlU<:ıl o .. o ı:.nı.ue 

uuıcan, J.1:ınır Kız uı;cı;ınuen lolO \..avıue 
.1.10.an, Arı,..,,.a uumıupınar okuıundan O'>JI 

voı.1aıp Aıv JJemırcan, Uıyaroa1'ır .t;ıya· 

~t.ıt...up o.ttuıunaan 811 taşar AKaun, .ızınır 
l!:mıralem okulundan 172 Muhit .. ı. Çırak, 

tirmektir. Bunun mahzuru da yağmur okulundan 353 Naciye öz, Sıvas - Zara pi
yağdırmak için az da olsa bir mikdar yade alayı levazım müdürü oğlu İrfan Er
suya ihtiyaç göstermesidir. kal, Elazıg okulundan B / 2 de .liedrettın 

Kiırkçu, lstanbul - uoztepe goz SOKak 27 ....... a.y.ı. HltCb•HY'-" .JJU Ulb'4•! ... uı..:ı, ~ll-

H 
• y ı y d d k t d kara Mımar Kemal o1'uiundan 1053 Sudı· 

avanın sunı surette iyonizasyonu, de ı maz ıı ırım, L.oıı~uı a or a an 
h l'f k'll 901 N. Açar, Ankara lnonu ob.""Ulunaan 6b 

rtı "lmaıı, .l\..arıı.uu" ı eı.ı;aw .ı:..11vec v.ı:.ur c
ııyıe v anaettın uee, J:SılecıK bırıncı ıuı: o
.ttuıuan ';.-;, ı .belına .ı:..ren, A.Iuı:ara eı .. eıı: n
sesınaen 141 o ırıacıa &ıtman, .ı.ı.a • .ı..ya a
sesıncı.cn A/ "i. de bUl Nerıman 'J'.aı..-m, .ı:..s
ıuşenır u&esınuen S/5 l\.emaı .b.rueuuı, u
mır t', ·1·. J.. mesul munasıbı oı,.ıu ~ını 
.ı urhan, Ankara .ısmet .lnonu oıcuıunaan 
.;ouı.:ran vuılien, Ankara .ucvrım oKuıunuan 
oı :saoaııat .c.rtukel, AnKara ınonu oı.;uıun 
dan 1201 ıslendıyar 'ı uncer, uıyaroakır 
İsmet lnonu okulundan 3 Feyzi Dokucu, 

mu te ı şe ı erde radyom tuzlarının Niya.ı:i Suna!, Zonguldak Namık Kemal 
tatbikiyle, ve daha iyisi radyo aktif okulundan 302 cumlıurıyet Alpaslan, An
intişaratla eldt ~dilir. Bu hususta da kara ikinci ortadan B / 2 de Munevver Us
tayyareden istifade etmek kabildir. taç, Ankara erkek lisesinden 394 Vafi Er-

rar lstanbuldan Kemal .LJıkalcay, Samsun
Havaya füzeler vasıtasiyle iyon neş. Bo~kurd okulundan 99 Atımed Erham.ı:a 
retmek de mümkündür. Nihayet yerde Zonguldak orta okulundan 884 l'uad U
iyon neşredecek istasyonların da tesı- turlu, :longuldak hastahanesi ec.ı:acı kal-

fası Husameddin Okan, Ankara erkek lise-
si tasarlanmaktadır. sinden Ruhı Yapıcı, Ankara Atila caddesi 
Geniş hava tabakalarını aza.mi iktı- 149 numarada Munibe Altay, Zonguldak 

Ö 
rtllAcu.a C• K.C:K uSCıuuuc:u lU"t"t \...ClJla.ıt:ı..tul 

sadi bir surette iyonlaştınnak için bir ortadan 1028 Hacer zgiır, Ankara Dum- .:)amancı, Anxara Akalar mahallesı .liuıduK 
. . .. .. . 

1 
d lupınar okulundan 584 Miıfid Seylam, Şar- ~oka"'ında ·~enra Mescio»lu, Dıyarbakır 

ıyon Jeneratoru vasıtasıy e ra yo ak d ~ s ~ • " .. - kı Karaagaç inonu oKuıun an ı unır e- lsmet lnöniı okulundan l:tl Nuri Scngon, 
tifleştirilmiş olan kesif dumanlardan vim, istaııbul Üskudar Doğancılar cadde- Afyon hattı Sarayomi istasyonu şetı oı,;ıu 
istifade etmek de düşünülmü:ı;tür. sinde B. Engin, Ankara birinci ortadan Muzaffer Balcı, Ankara ikinci ortadan 't41 

235 Oğuz Atamer, Ankara ikinci ortadan Şadiye Tunçel, Ankara ilkokul mezunu Me-
İyonlaştırıcı mermiler (füze) pat- 418 Halide Karaağaç, Ankara cumhuriyet liha 'ı'ükseı, Ankara cumhurıyet o.ttuluu

layıcı maddeler ihtiva etmedig' inden okulundan 93 Mehmcd Esiny, l Adapoazarı dan 966 Rahmi Kabadayı, Dıyarbakır ls-
Kurtuluş Uçak sokak 25 de ı maz nur, metpaşa okulundan 191 Zeki Kaleli, Anka-

kullanılması tehlikeli değildir. Hava- Ankara Akbaş mahallesi Gımlemeç sokak ra Koyunpazarı Arslanhane Pamir soka
ya dağılan radyo aktif dumanlar yağ- 16 da Hediye Erguner, Adapazarı İzmit iında Gürcü Ayyıldız, Adıyaman yeniyol 
murun husulü için gerekli elektriki- caddesinde Nimeti Sezer, Ankara İsmet- okulundan 17'4 Lütfi Atalay, Çubuk ilk o-

İnönü okulundan İlhan Gürsoy, Tak- kulundan 40 Ömer Öker, İnegöl orta o
yeti hasıl etmektedir. Bu füze'lerden sim Aydede caddesi 12 de Hılmi Bayar, kulundan 214 Yusuf Batmaz, İstanbul Ku
bcş altı tanesinin havaya atılması neti- Düzce Camikebir mahallesi 11 de Cemal leli Askeri lisesinden 9/ 3 de Hilmi Hakta
cesinde yağmur yağdığı geçen sene- Pir, Adana Namık Kemal okulundan 115 nır, Afyon lisesinden 894 Türkan Pekde-

Rebia Baytak, Zonguldak Namık Kemal mir, Ankara Etlik okulundan 225 Nermin 
lerde birçok defalar görülmüştür okulundan 160 Mubeccel Gülliıbirdal, zon- Uzer, Ankara erkek lisesinden 1501 Ekrem 
Hatta Jif'da yapılan bir tecrübede y=.ız guldak ortadan 872 Ramazan Tel, Trabzon Akçalı, Hafik Cümhuriyet okulundan 69 
ortasında ve bulutsuz bir havada yağ- İskender paşa ilk okulundan Nazmiye Ay- Süreyya Sayın, 

· dar, Ankara Cebecide Vural Akman, Bar- ----------------
mur yağmıştır. Tecrübenın yapıldığı tından istiklal okulundan 290 Mukaddes 
yerin on kilometre kadar çevresinde Edem, Ankara Ulus okulundan 363 Ziver 
bir damla yağmur yağmamıştı. Aras, Söke tiırk hava kurumu muhasibi 

Ali demir vaııtasiyle Bihmal İymar Per
Sovyetler Birliğinde telsizıin kısa tek ilk okulundan 199 Yavuz Berkem, Sö-

d 1 1 · ..ı • 'f d ke belediye yazı işleri memuru Hıfzı Al-

Vilayetler ·.. -
a ga arının neşrıyatın .... an ıstı a e tümsek km şık Altümsek. İstanbul Besik- Sıhi tesisat yaptırılacak 

edilerek yağmur yağdırılmış olduğu- tat yıldız okulalar günesi numara 316 Ce-
nu da zikredclitn. mal Cclikkol, tzmtr Kara\a11 orta okulun-

dan 1369 Hüsnü Yaman, Ankara Gazi lise- Me.niaa. Valiliğind9n : 
Ses vasıtasiyle havayı karıştırarak sinden 443 Suad Ünalan. Ankara İsmet İn- 1--48709 lira 50 kuruş keşif bedelli 

yağmur yağdırmaya gelince; labora- önü okulundan 248 Bedrettin, Ankara kız Manisa memleket hastahanesi sıhhi 
11oı; :ıludon ıoıı ~. ı:ı. T ..- .. .d•i• tr t.ır•(' • 

tuvar tecrübeleri göstermiştir ki su türk ilk okulundan 6 Süleyman Ozer, An- tesısatı kapalı zarf'. usulu ekı.Utmesın-
buharmm tekasüfüne sebebiyet veren kara birinci ortadan 108 Necati Alp, Ada- de teklif edilen fiyat haddi layık gö-

l k 1 kl 
. .. 

1 
. l pazarı orta okulundan 294 Tekin Diker, rülmedigwinden bu · 28 5 938 

ses er, u a a ışıtı mıyen Ü tra-ses- Diyarbakır İsmet İnönü okulundan 68 Ya- ış · · perşem-
lerdir. Maalesef bilinen usullerle $3.r Nasır, Ankara Demirtepe Akbaş soka- be günü saat onbire kadar olan bir ay 
ültra seslerin neşri ancak kısa mesa- fündn ~erife Toker, Sinob orta okulun- müddet içinde çıkacak ve layık had 
felere kabil olmaktadır. (Birkar~ san- dan 8 Ertuğrul Tümer, Van orta okulun- fiyat teklif edecek talibine pazarlık 

s dan Fikri Gündüz, Zonguldak orta okulun 
timetreden bir metre~ kadar). dan 1013 Biran Başaran, Elazıit orta oku- suretiyle verilecektir. 

En uzak mesafelere yayılan ses dal
gaları enfra seslerdir ki onlarca kilo
metre mesafeye kadar tesirlerini gö
türmektedir. Bunlar da kulakla işitil
mez. Bu seslerle, gözle görülmiyen 
enfra-ruj ışıklar arasında büyük bir 
benzerlik vardır. 

Bu enfra ve ültra sesler üzerindeld 

son keşifler bütün dünyada pek bü

yük bir alaka uyandırmı~tır. Bunla
rın tekamülü sayesinde pek büyük 
terakkiler elde edileceği umulmak
tadır. Pek uzak mesafelere kadar ya
yılan enfra sesleri, ültra seslerin yağ
mur yağdırma hassası verilmeye mu
vaffak olunduğu gün, suni surette 
yağmur yağdırmak meselesi pratik 
sahada halledilmiş olacaktır. 

Kuvvetli bir üfleyici makina ile 
hususi borulardan bu garib ı;es dalga
larını neşretmek mümkün olmakta
dır. Enfra seslerin tesiri o kadar ga
ribtir ki makinanın bulunduğu yerde 
kulak hiç bir gürültü işitmediği hal
de kilometrelerce mesafede camlar 
sarsılır. 

Mütehassıslar, araJtırmaların pek 
yakında müsbet netice vereceğini ve 
suni surette yağmur yağdırmanın ge
niş ölçüde tatbikini görmek için u
zun zamana ihtiyaç olmadığını temin 
ediyorlar. 
Bakalım, ve bekli yelim. 

1
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Varlık 

Ankarada on beş günde bir çıkan 
edebiyat ve fikir mecmuası Varlığın 
1 mayıs tarihli 116 ıncı sayısı şu Y'!
zılarla intişar etmiştir: Halil Bedi: 
Müzik davamızda alaturka musikinin 
vaziyeti, Cemil Sena: Şair Lükres'in 
filozofisi, Tolstoy ve Gorki (Rusça
dan tercüme), Rüştü Şardağ: Ahmed 
Rasim, Papazoğlu: Bir kitab, Tayib 
Hersegil: Bir türk dostunun ölümü, 
Yaşar Nabi ile Nurullah Ataç arasın

da son günlerde cereyan etmiş olan 
tenkid münakaşasına aid bütün ya
zılar, kitab tenkidleri, Cevdet Kudre
tin piyesi "Daniyel ve Sara" nın son 
perdesi, şiirler ve daha başka yazılar. 

tundan 1119 Mehmed Türköz, Niğde Aksa- 2 - Bu işe aid şartname, plan, ke
ray orta okulundan 106 Sabahattin Turan, şif ve sair evrak Ankara, İstanbul, !z-
7.onguldak Gazi ilk okulundan 370 Ruhi 
Özen, Yalvac ortadan 177 Hikmet Bozoğ- mir vilayetleri nafıa ve sıhat müdür-
ıu. Malatya İmren mağazasında Muzaffer lüklerinde mevcuddur. Daha fazla 
Turfanda, İstanbul Camlıca burgurlu 44 - tafsilat Manisa nafıa müdürlüğünden 
üncü ilk okuldan AdlS Toksoy, Çorlu Şe- istenebilir. 
cacttin ilk okulundan 442 Sabiha Çetin, 
Niğde Ziraat Bankası Müdürü kızı Meb- 3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya-
ruke Yımatcı, Ankara erkek lisesinden pılacaktır. 
1271 Suha Kurtbay, Bursa erkek lisesin- 4 - Talihlerin 938 yılma aid ticaret 
den 268 Naci Erten, Elazığ Atatürk oın... 
!undan 419 Melahat Alkan, Gireson - Ke- odası vesikalariyle on bin lira değe-
şab nahiyesinde Ali Denmez, Ankara bi- rinde yüksek tazyikli buhar kazanı 
rinci ortadan 750 Hilmi Yücel, Ankara İn- tesisatı ve çamaşırhaneyi memnuni
önü okulundan 351 Ercümend Alp, Adapa- yetbahş bir "tekilde yapmış oldukla-
zarı ortadan 201 Mehmed Çakar, Malatya s 
lisesinden 77 Talat Yıldırım, Ankara er- rına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 
kek lisesinden 924 Mustafa Kurşun, Anka- 5 - Pazarlık için tatil günlerinden 
ra Ulucanlar Akba$ mahallesinde İbrahim d b · 
Gülleme, Ankara Hamamönünde Nebahat ma a ır ay müddet içinde her gün 
Ulçok, Mufla orta okulundan 131 Cemil vilayete müracaat olunabilir. 

r 

Ankara Borsası 

2 - 5 - 1938 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praıı 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 

Aeılıs 

6.30 
0.791555 

25.9425 
15,0396 
4.7015 

86.7460 
3.44 

63.4920 
1.4222 

22.7380 
12.6984 

1.9686 
4.1%0 
3.9880 

106.0317 
34.5238 

2.7210 
23.8275 

3.08 

Kapanı .. 

6.30 
0.791555 

25.9425 
15.0396 
+.7015 

86.7460 
3.44 

63.492U 
1.4222 

22.7370 
12.6984 
1.9686 
4,1950 
3.9880 

106.0317 
34.5238 

2.7Zl0 
23.8275 

3.08 

ESHAM VE TAHVii.AT 
1933 türk borcu I 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

19.75 19.75 
(Vadeli) 

95.- 95.-

(1286) 2568 

Şose yaptırılacak 
Konya Ereğli Belediyesinden : 

ğinden : 

1 - Kasabanın Hacı Mustafa mahal 
lesi şosesinin bozulan (200) metre tu
lindeki kısmının yeniden inşaası mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İnşa bedeli ( 1597) lira ( 44) ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 120 
liradır. 

4 - Bu babtaki proje ve fenni şart
name ve sair evrak Ereğli belediyesi 
yazı işleri kaleminden parasız alına
bilir. 

5 - İhalesi 13-mayıs-938 çarşamba 
günü saat on dörtte belediye meclisi 
salonunda belediye encümenince yapı
lacaktır. 

6 - Teklif mektublarının ihaleden 
bir saat evevline kadar verilmiş olma
sı lazımdır ... 257 5 

Kurşunlu banyolort 

kiraya verilecek 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Manisa vilayetinin Salihli ka -
zasındaki Hu. İdareye ait Kurşunlu 
banyoları mevcud mebani ve tesisatı ile 
birlikte beş yıl müddetle kiraya veri-

~ l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 !:. lece ktir. 

E Yalnız senin için : 2 - Bu işi üzerine alacak zat kira 
: Grace Moore . E bedelleri ile mahsubu yapılmak şarti-
; 11111111111111111111111111111111111111;: le mahallindeki mebani ve sairı;nin ta-

mır ve saireeine aid olmak üzere vila-

yetçe gösterilec.ek azami altı bin lira
ya kadar olan :tamiratı ve İOfUtI ,art
nameaindeki müddet zarfmla yapmak 
mecburiyetindedir • 

3 - Bq scınelik kiranın muhammen 
k.rymeti on bin liradır. 
4- Muvakkat teminat (750) liradır. 
5 - İhalesi 1~>1938 perşembe gü 

nu saat on birde vilayet daimi encü -
meni önünde kapalı zarf usuliyle ya -
pılacaktır. 

6 - Şartnamesi vilayetten iste~bi-
lir. (1291) 2571 

Adana si adyom sahasmda 
yapılacak spor lesisatlan 

inıaalı ilam 
Türk Spor Kurumu Seyhan Bölgeıi 

Bll.§kanlığmdan : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana 

spor sahası in~atı. 
2 - Keşif bedeli : "18873" on sekiz 

bin sekiz yüz yetmiş üç liradır. 
3 - Eksiltme 24.5.938 tarih salı gü

nü saat "15" rle Adana C. H. partisibi
nasında T. S. K. Seyhan bölgesi baş
kanlığında teşkil edilecek komisyon
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
bağlı müteferri evrak, İstanbul, An
kara ve Adana nafıa müdürlüklerinde 
görülebilir . 

A - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 1415 lira 48 kuruşluk muvakkat 
teminat vermelerı ve bu işi yapabile
ceğine ciair nafıa müdürlüğünden tas
dikli evrak göstermeleri lazımdır. 

B - İsteklilerin teklif mektubları-
nı üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

C - Posta ile gönderilecek teklif
lerin dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

D - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2331/1226) 2460 

3-5 - 1938 

usulü ile eksiltmeye ko.nmuştur. 
Şartnameler Sıhhiye rnüdürlüğiın

de görülcbil.ir. Tahmini bedeli 10200 
liradır. Talıiplerin (% 7,5) yüzde yedi 
buçuk teminatı olan 765 liralrk mak
buz veya teminat k.ağıtlariyle eksilt -
meden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını mezkur komisyona ver-
meleri. (1287) 2569 

Havyar ve bahk müzayedesi 
Karasu Malmüdürlüğünden : 
Sakarya boğazı ve maa hariç karasu 

gölü havyar ve balık rusumunun 1 ha
ziran 938 - 31 mayıs 1941 üç seneliği 
25 nisan 938 tarihinden itibaren 22 gün 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
İhale (16 mayıs 938) pazartesi günü 
saat 15 de Karasu maliyesinde topla
nacak komisyonca yapılacaktır. Üçse
nelik resmin muhammen bedeli 1600 
lira muvakkat teminat 120 liradır. 

Şartnameyi görmek isteyenlerin İs
tanbul av vergileri müdürlüğü ile An
kara defterdarlığına, Adapazarı ve 
Karasu malmüdürlüklerine, talihlerin 
gösterilen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1230) 2464 

Soğuk hava deposu ve buz 

yapma fesisah yaphnlacak 
Zonguldak Urbaylığmdan : 

1 - Bu iş (45) gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İşin muhammen bedeli (31.000) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (2325) lira
dır. 

4 - İhalesi 8 haziran 938 çarşamba 
günü saat (15) de Zonguldak belediye 
dairesinde daimi encümen tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Talihler şartnameyi parasız o
krak Zonguldak belediyesinden ala
caklardır. Şartname münderecatı hak
kındaki sorgular ihaleden evvel soru
larak halledilmek lazımdır. 

6 - Teklif mektublarma teminat 

102 (İft koıum öküzü ah nacak ~ektubu ie bu iş: dair plan, proje, ke-l şıfname ve fennı şartnameden başka 
Bursa Sıhat Müdürlüğünde İskan firmalarının bu işteki ihtisas ve sela

Dairesi Satın Alma Komisyonundan hiyetlerini gösterir vesikalarla bera-
Muhac:.irlere tevzi edilmek üzere a- ber Türkiyede şimdiye kadar bu kabil 

lmacak 102 çift koşum öküzü 13.5.938 yaptıkları tesisatın listesini ve ticaret 
cuma günü saat 15 de vıilayet dairesin- odası vesikalarını ihaleden bir saat e
de Srhhat Müdürlüğünde ihalesi yapıl veline kadar urbayhğa vererek mak
?1~k üzere 29 - nisan - 938 tarihinden buz almaları ilan olunur. (1221) 
ıtıbaren 15 gün müddetle kapalı zarf 2458 

Temrin malzemesi ahnacak 
İn§u.t Usta Okul Direktörlüğün den : 

~ 
il> ... ,.. ... z Alınacak malzemenin 
~ adı ve evsafı 

(Çıralı kereste (kadron, tahta 
(ve kalastan ibaret) 
(Köknar kereste (kadron, tahta 

1 (ve kalastan mürekkeb) 
(Çıralı tahta (kinişli, temiz 
(fabrika tahtası) 

2 

( 

(Eskişehir kiremidi (düz) 
( 
(Eskişehir kiremidi (mahye) 

( 

~ 

Muhammen 
fi atı 

Mikdarı kuruş 

8 M3 4800 

10 M3 4600 

. 22 M3 5500 

12000 adet 6 

200 adet 7 

Muvakkat 
Tutarı teminatı 
L. Kr. L. Kr. 
384 -) 

) 
460 -) 

) 154 05 

1210 -) 
) 

2054 ) 

720 -) 
) 

14 -) 

734 ) 

55 05 

1. - Yukarıda adları, mikdarları, muhammen fiyatları ve muvakkat temi
nat akçaları yazılı temrin malzemesi açık eksiltme suretiyle ve parti parti 
halinde talihlerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 14.5.938 cumartesi günü saat (10) da Ankarada okullar sağış
manhğında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Talihlerin ihale saatinden evel teminat akçelerini ismi geçen muha
sebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4. - İhale edilecek temrin malzemesine aid şartnameleri okumak isteyen-
ler her gün inşaat usta okuluna baş vurabilirler. (1210) 2446 
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Dört satırlık küı;;ük ilanlardan : f 
Bir defa için 30 Kuruş J 

t İki defa için 50 Kuruş E 
ı Üç defa için 70 Kuruş i j Dört defa için 80 Kuruş i 

lnevamh küçük ilanların her defası içinf 
ı 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi-l 
ııecek bir ilan için 140 kuruş alınacaktırJ 
;Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke-f 
ilime aralarındaki boşluklar müstesna! i 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilan: 
! 120 harften ibaret olmalıdır.. i 
!Dört satırdan fazla her satır için aynca! 
i 10 kuruş alınır. J 
ı . ..................................................... : 
Satılık : 

Acele satıhk - Yenişehirde Özenli 
10kakta blok başı 15 metre derinlikte 

bina inşasına müsaadeli 425 M. murab-
bar arsa. Telefon 3057. · 2565 

Sahhk - Yenişehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 

karı Ayrancı, Aşağı Öveç. Emniyeti u
mumiyede tercüman Şefik. 2577 

Kiralık: 

Kiralık - Mobilyalı, banyolu temiz 
bir oda kiralıktır. !şıklar caddesi Ne -
catibey okulu yanında No. 2 1. ci kata 
müracaat. 2563 

Kiralık - Memurlar kooperatif bi
nası arkasında Bay Ali Nazmi apartı -
manında ikinci katta 14 numaralı dört 
oda ve bir hollü daire kiraltktır. İsti -
yenlerin altındaki yazıhaneye veya 
kapıcıya müracaatlar. 2547 

Kiralık - Aile nezdinde oda. Koo
peratif arkasında Ağa oğlu apartıma
nı kat 2 kapı No. su 8 ze müracaat. 

2572 

Kiralık daire - Yeni şehirde Veka
letlere yakın tam konforlu beş oda, ka
lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka
sıruia Sadi Seçkine müracaat. Tel 3406 

25?.3 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 

Sablık - Yenişehir Cebecide irat Rusçuklu Fahri Tl. 3753 2413 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te· 
lefon 2406 2428 

Acele satılık arsa - Alman sefaret
hanesinin arkasında asfaltta 1408 met
re arsa H. Alıcıoğlu Tel. 1538 2450 

Azimet dolayısiyle acele satılık 

( 150) liraya iyi bir alman marka piya
no: Yenişehir Atatürk Uram Ercan 
apartımanı No. 11 2470 

Kullanılmış iyi bir piyano satılık

br - Ulus gazetesinde M. Z. rumuzu -
na mektupla müracaat. 2509 

Satılık, kiralık yalı - İstanbulda 
Sarıyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o-

da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 
2473 

Satılık ev - Bütün konforu haiz 4 

odalı, havadar. Hacıbayram Ünyay so

kak 26 No. ya ve 3441 den 44 numara-
ya telefonla müracaat. 2504 

Kiralık - Kavaklıdere Güven mahal
lesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 1 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere müracat. 2455 

Kiralık ev - 4 oda 1 salon, mutbak 
banyo ve balkonu havidir. Cebeci Uz 
görenler sokak No. 15. 2508 

Kurıdar : 

Daktilo kursu - 46 ıncı devresine 
mayıs ilk haftasmda başlıyacaktır. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apart. Kat 2 Tel: 3714 
2433 

iş arıyanlar : 

Yabancı bir bayan fransızca alman
ca ve müzik bilir. Çocuklu aile nezdin
de mürebbiyelik aramaktadır. Ulus'ta 
L. B. rumuzuna mektupla müracaat. 

2546 

uı;us 

DAITILO KURSU 
46 iNCi DEVRE 

MAYIS İLK HAFTASINDA 
BAŞLIYOR 

Dersler sabah saat 8 den akşam 
10 a kadar devam eder. 

Yenihfil arkası Yeni ham.anı a
partmanı Tel: 3714 

~····••ııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

~ Dr. Bôsıt Ürek : - -- -- -: Cebeci Merkez Hastanesi :; 
: İç Hastalıkları mütehassısı § 
= Her gün hastalarım Y enişe· : 
: bir Me§rul iyet caddesi Ürek:; 
: apartmanında saat 13 den5 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 :; 
':iı1111111111111111111111111111111111111r:' 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
P azardan maada her gün has
talannı kabul ve t edavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaru No. 1 

N RİN 

Zayiler · 
Zayi - Çorum Ziraat mektebinden 

değiştirilmek üzere aldığım 17. 2. 928 
tarihli tasdilaıamemi zayi ettim. Yeni
sini çıkaracağımdan, eskisinin hükmü 
yo!Mur. El!bistanlı 1. Hakkı oğlu Ke-
mal Gürer. 2562 

Zayi - Nüfus tezkıeremi kazaen za
yi ettim. Yenisinıi çıkaracağımdan es
kisinin hüıkmü yoktur. Boyabat kaza
sının Gökdere mahallesinden Aıhmet 
kızı Sıdıka. 2561 

Zayi - 1334 senesinde Giresun ida
disinden aldığım tasdiknamemi zayi et
tim. Yenisini alacağrmdan eskisinin 
hükmü yoktur. Ahmet oğlu Mustafa 
Erdinç. 2579 

Zayi - Yenişehirde Kanlıgöl mev -
künde 1237 inci adanın 18 inci parseli
ne ait bir krta tapu senedi ile imar tara
fından verilen çapı kaybettik. Yenisini 
alacağnnızdan eskisinin hükmü yok -
tur. Müh endis Remzi Gürayman, Mü
hendis Sabiha Ecebilge. 2574 

Diplomah bir maden mühendisi 

aramyor 
Muğla vilayetinde krom ve zmpa

ra madenlerinde çalışmak üzere dip

lomalr bir maden mühendisine ihtiyaç 
vardır. Taliplerin şeraiti öğrenmek 

üzere ne gibi işletmelerde bulunduğu
nu izah eder bir mektubla Muğlada 
madenci Cemal adresine müracaatları 

2548 

3. 5. 1938 

Si• Bak lhllllll MldirliOOnden: 
Lise ve ticaret mektaP.leri me%unu 50 

memur ahnacaktır 

Bankanın t~şkilatında ve fabrikalarında istihdam olunmak üz.ere 
imtihanla memur alınaQktı~-. 

ŞARTLARI 

1 - Türk olmak, 

2 - Askerliğini yapmış bulunmalC, 

3 - Lise veya lise muadili ticaret mektebi mezunu olmak, 

4 - Tamüsıhha olmak. 

5 - 30 yaşından yukar'I olmamak .. 

İmtihan 25. mayıs. 1938 saat 9 da İstanbul ve Ankarada 
manda yapılacaktır. 

İmtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine ve evdki 

iş vaziyetlerine göre maaş verilecektir. 

Taliplerin aşağıda yazılı evrak ile 16 mayıs akşamına kadar An
karada umumi müdürlüğümüze; İstanbulda Sümer Bank şubesine 

müracaatları lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Mekteb şahadetnamesi, 
3 - Sihhat raporu, 
4 - İki adet VPSika fotoğrafı. 

Ağız, boğaz, burun yollariyle 
vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık
lardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec· 
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll l l ll l l lll llll lllll lllllllllllllllllllllll1111111111111 11111111111111111111111HIL. - ----- ---- ---- -------- ---------

-------Hemen çalışmağa başlamak üzere -

-----~ ...... i ...... i .... s ... A ........ N ........... o ............ K .............................. MI ~ 

f Almanca, fransızca, İngilizce : 

1
: yalnız 10 lira mukabilinde 3 ay : 

ders. Yeni hal arkası Yeni ha- : 
mam apartımanı Tel: 3714 2438 : ....................... =· -
Fen memuru aranıyor 

-------------------t ---bir k aç fen memuru aran:maktadır. Ta- : --
Satılık bağlar - Yukarı Öveç yata

ğında yan yana 2 evli mamur akar sulu 
ve havuzlu bağlar gerek ikisi birden ve 
gerekse ayrı ayrı satılıktır. Taliplerin 
yeni halde No. 4 de müracaatları. Te -

Bir mücellit ahnacoktır lib olanlar bir mektubla Ul us gazete- § 
sine Z. A. rumuzuna müracaat etmeli- : 

----= 
lefon. 2368 2498 

Harp okulu matbaasına imtihanla 
bir ciltçi alınacağından şeraiti anlamak 
istiyenlerin okul matbaa direktörlüğü-Satılık geniş arazi - Metre 20 K. 

Yenişehire otomobille beş dakika. Yu- ne müracaatları. 2578 

Genç bir Amerikah .. 
Hali hazırda bir ecza ve müstahzarat deposiyle bir eczanenin 

sınai kısmını idare etmekte bulunan ve Fransızca, Almanca ve İn
gilizce konuşan (başka lisanlar da öğrenecektir.) Genç bir Ameri
kalı kimyager - eczacı, Türkiyede bu meslekte hizmet arıyor. Alaka
dar müessese tarafından asgari bir müddet için bir kontrat yapılma
sı lazımdır. Aşağıdaki adrese yazılması: "WV 1239" a Rudolf Mos
se AG. Wien 1./1. 2565 

6fllm-- .REÇETELERiNİZİ---
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her isted i· 

gımz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mUes· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur . 

Ulus, Halk sineması srrasında. Telefon 2018 1-613 

Üyanıı · Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu baftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira 592 

.:!.111 1 11 11111 11111 1 11111111111111ı ı 111111111111n1111111111111111111111111111 m ~ --
~ Türk Hava Kurumu -

--------- -
~ 25. ci tertip ------
; BÜYÜK PİYANGOSU§ ---= BiRiNCi KEŞiDE: 11 • Mayıs · 938 dedir - -
~ Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... § = Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık = 
§ ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki EE = adet mükafat vardır • • • = 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden hu piyangoya § = iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. :E 
~ll l l l lllllllll lllllllll l lll l lllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

= dirler. Mektubta talibin şimdiye ka- --dar bulunduğu işler hakkında malu- : 
mat, istediği ücret mikdarı, kendisi :; 
hakkında kimlerden malfunat istene- : -bileceği ve son zamanlarda alınmış bir : 
vesika fotoğrafı bulunmalıdır. Şahsen -
müracaat kabul olunmaz. 2545 

Saçları 
dökülenler 
~) 

(?' /'_,Jj '. 
~·1f~ 
~'::~ ~ 

( 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eks 

-------------------
---------------------------------------------Saçların dökülmesine ve kepeklen- E 

mesine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. : 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii E . 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası : -

;--Yavrunı d·ya ! ' buqün yahracaqım. para ile · 
iŞ Bankasındaki hes.abın so lirayı bulacaK. Taliin varsa, 

· lıazitatı J<e~idesinJe bu paran b.irden 1000 Lira art~bilir< : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 
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UNIMA NTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KAT I 

DEVASIDIR 596 

ULUS- 19. uncu yıl.-No: 6018 

İmtiyaz sahibi 
N ured.din Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri M üdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

••f=========================================• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GECE 

Hissi - Müesssir ve fevkalade 
temsil edilen fransızca sözlü 

l(adın l{albi 
Barbara Stanvick - J oel Mc Grea 

Gündüz 
2.45 - 4.45 - 6.45 Seanslarında 
YÜZ ERKEGE BİR KIZ 

Gece saat 21 de A nkara Palas 
Orkestrasının iştirakiyle fevkalade 

dans numaraları 

,:!•111'~ 
- -- -- ---- -- --- --- --- -- -- -- -- --- -- -- -- --.,, ...... 

BU GECE 

Senenin en güzel 
filmlerinden 

Kızıl Rahip 
Anna Bella ve Conrad Veidt 

Fransızca sözlü 
Gündüz 

2.30 - 4.30 - 6.30 Seanslarında 
ZORAKİ ASKER 

Halk Matinesi 121.15 de 
BİR YILDIZ DOGUYOR 

' ..... 
l 
vı 
\O 
...... 

• ==============================================!• 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu. Telefon: 1230 

Yan 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel. : 2089 

· ~ • "001'on'' Ankara accntalığı 1334 


