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Fransız başbakanı Daladiye ve dışbakanı Londraya gidiyor 

Müşterek bir başkumandanhk 
- ' - ~ - ~r • ~ • 

~ ' . .._ ~ -- -

meselesi de tetkik edilecek 

F ran•ız sc!nel kurmay bCJ§kanı 
Gamlen 

Fransız hava üslerinin 

i ngilterenin emrine 
terkedilece.ği bildiriliyor 
Londra, 14 (A.A.) - Burada öğrenildiğine göre, fransız Baş

bakanı B. Daladye ile dış işler bakam B. Bone 22 nisanda Lon
draya gelerek Başbakan B. Çemberlayn'le görüşeceklerdir. Bu 
haberden bahseden Deyli T elegraf gazetesi, fransız ve İngiliz ba
kanlarının yakında yapacakları görüşmelerin iki memleketin 
müşterek müdafaasına matuf olması muhtemel bulunduğunu ya
zıyor. 

Türk dilinin 
ilim aleminde 
yüksek mevkii 

Hava eksperlerinden mürek
kep bir fransız heyeti lngiltere
ye gidecektir ve öyle tahmin edi. 
liyor ki Fransa, yeni "milli,, hü
kümetin idaresi altında, İngilte
re ile bütün menbaların bir ara
ya toplanması istikametinde iş
beraberliğine amade bulunmak
tadır. 

Alfkeri bir ittifak 

Paristeki siyasal bilgiler serbest o
kulu, benzerleri arasında, verdiği tah
~in ciddiyeti ve yetiştirdiği gençle
rin -. ... vattaki muvaffakiyeti ile büyük 
bir nam k.cu."'l'UilIŞ yüksek tahsil mües
&eselerindendir. v .. Fransa ile diğer 
memleketlerde oldugı.. eibi bizde de 
politika, maliye ve idare l~rinde 
mevki sahibi olmuş zatlardan bir çolt,u 
tahsillerini bu okulda ikmal etmişler· 
dir. Sınıf geçmek ve diploma almak ı
ç.in bu okulun resmi dili olan fransız
cadan başka ingilizce, almanca, ital
yanca gibi büyük kütlelerce konuşu -
lan "canlı dil .. !erden birine hakkiyle 
sahili olduğunu isbat etmek üzerıe im -
tihan geçirmek lazımdır. 

Siyasal bilgiler okulunda tahsilde 
bulunan gençlerimiz okul direktörlti
ğüne müracaat ederek dünyada 70 mil
yon kişinin konuşmakta olduğu Türk 
dilini "imtihan mevzuu canlı dil"ler. 
den biri olarak programa idhal etme. 
aini istemişlerdir. Okul genel sekrete_ 
ri B. R. Seydu'nun 30 mart 1938 tari. 
hiylc verdiği cevab şudur 

"Okulun idare meclisi, teklifim üze
rine, Türk dilini diploma almak için 
zaruri yabancı diller arasına idhale ka. 
rar vermiştir. 1938 haziranı imtihan 
devresinde Türk, Fransız ve yabancı 
talebeler türkçeyi birinci lisan olarak 
seçebilirler. lki memleket araaındakı 
ananevi dostluğu sağlamlaştırmağa el
bette yardım edecek olan bu kararı al
dırmış olmakla pek mesudum." 

Türk talebenin okul idaresine mü
racaat edereken yazdıkları mektubta 
"Türkçenin politik coğrafya ve ilmi a
raştırmalar sahalarındaki vaziyeti ve 
fransxzca ile olan münasebetleri bakı· 
nandan" hazırlayıp verdikleri dikkate 
layik muhtıradan bazı kısımları alıyo· 
ruz: 

On ~kizinci asra kadar, imparator
luğun muzaffer orduları, kıtalara san
caklariyle beraber Türk medeniyetini 
Ve dilini de götürmüştür. Kültür ha
yatımız fetholunan memleketler yerli
lerince çabucak temessül olunmuş ve 
Rüçü.k Asyadan vuku bulan hicretler 
de bu harekete yardım etmiştir. Beş a
sırlık bir devre (1395 - 1912), zengin 
\re velud bir edebiyat, politik güçlük
leri olmayan sakin ve müreffeh bir ha
Yatın hatırası oralarda silinmez izler 
bırakmağa kafi gelmiştir. 
İmparatorluğun dağılmasiyle bu 

lllilletlerin istiklallerini elde etmeleri 
ıiyas1 hakimiyeti yıkmış, modern me
deniyet osmanlr müesseselerini silip 
örtmüş, fakat adetler üzerinde derin 

Yazan: N. B. 

surette müessir olmuş olan dilimiz in
krlablara ve hududlarm tebeddülüne 
rağmen mevcudiyetini muhafaza etmiş
tir. Bugün, türkçe bilen bir turist, li
san hususunda ehemiyetli bir güçlüğe 
rastlamak.sızın Madaristandan Kan -
Su'ya kadar seyahat edebilir. Bununla 
beraber bu geniş sahada konuşulan ba-
71 lehçelerden ileri gelen bir tel~ffuz 
farkı bulunduğunu kaydetmek lazım· 

( Sonu 8. inci sayfada ) 

Deyli Meyl gazetesine göre, iki hü
kümetin mümessilleri bir deniz işbir
liği imkanlannx da tetkik edecekler
dir. 

Bundan başka İngiliz - İtalyan an
laşması hakkında da görüşülecektir. 
Fransız nazırları, hiç şüphesiz, ital
yan imparatorluğunun umumi bir su
rette tanınması hakkındaki ingiliz 
teşebbüsüne müzaharet edeceklerdir. 

Deyli Ekspres, iki memleket ara-

( Sonu 8. inci sayfada ) 

Yeni ziraat bakanımız 
basladı 

..> 
B. Kurdoğlu • • 

ısı ne 
.:> 

yeni Ziraat Bakanımız B. Kurdoğlu ziraat bakanlığı mevkiinde 

YARIN 

16 sayla 
llovemiz 
Bahar modaları 

1 

Yeni Ziraat bakanımız B. Faik Kur
doğlu dün sabah bakanlığa gelmiş, ba

l kanlık erkanının tebriklerini kabul e
derek vazifesine başlarnıştrr. B. Kur-
doğlu vazifesine başlaması dolayxsiy
le Ziraat bakanlrğı erkanı ve müdürle
ri ile bir konuşma yapmıştır. 

Vekil, ezcümle şunları söylemiştir: 
"'- Ben sizlerin memur arkadaşını

zım. Aranızdan yetiştim. Muhterem 
Başbakan Celal Bayar'm itimadını 
kazanmak sayesinde bugün bu mevkie 
gelmiş bulunuyorum. Bundan evelki 
vazifemde arkadaşlarımdan çok yar
drm gördüm. Gene memurluktan ye
tişmiş bir arkadaş srfatiyle yeni arka
daşlarımdan da aynı şekilde yardım 
göreceğimden eminim. Sizlerin bura-

(Sonu 8 inci sayfada) 

..... . . ... . ............ . ...... , 
r444VV \ 

Doktor Aras 

Büyük tezahürler 
arasında 

Mısırdan ayrıldı 

Beyruta 
hareket etti 

Kahire, 14 (A.A.) - Anado. 
lu ajansının hususi muhaıbiri 
bildiriyor: Hariciye Vekili Dr. 
T enik R~tü Aru dün saat 4 te 
veliahd Mehnıed Alinin verdiği 
büyük gardenpartide bulun
du.ldan sonra saat 6 da Roman.. 
ya elçiliğinin kokteyl partisine 
gitmiştir. 

Geceyi hususi olarak geçiren 
Hariciye Vekili, hususi vagonla 
bu sabah saat 9.30 da lskende
riyeye hareket eylemi§'tir. 

lstan~ona giden yol ve is.. 
tasyonun içi ''Y aıasm Türkiye, 
ya.§8.$ın Atatürk'' diye bağıran 
kes.if bir halk kütleai ile dol
muttu. 

Garda saray mabeync.i&i, baı-
(Sonu 8. inci sayfada) 

............ y_........ '""'""""""""""*..J 

Baıbakanımız. ve Ziraat Bakanımız. çimentoculann toplantısında 

BAŞBAKANIMIZIN RİYASETİN DE 

Dün memleket çimentocuları 
bir toplantı yaptılar 

Bar.bakanımız yurd çimentocu/uğuna 
hayırlı bir yol göstermiş oluyor 

Dün lktısad Vekaleti toplantı salonunda Başvekilin reislik et
tiği bir içtima olmuı ve Türkiyede mevcud çimento fabrikaları 
mümessilleri ile İktısad Vekaleti sanayi umum müdürü, Eti Bank 
ve M. T. A. müesseseleri alakalı erkanı bu toplantıda hazır bulun-
muıtur. (Sonu 8. inci sayfada) 

Balkan basın konferanSI ıahımalarını bitirdi 

Yugoslav baş delegesi diyor ki: 
. - . t .•• • , *" ••• • t 

t t •• , ••• , ,, ..., .. tt .,, • 

Hatay da.vası aynı zamanda 
bir balkanhlar davasıdır 

Balkan Basın konferansı dün çalışmalarını bitirmiştir. Muhte. 
lif komisyonların raporlan okunup dilekler kaıbul edildikten son
ra, delegasyon §efleri söz alaraık gördükleri iyi kabulden dolayı 
samimi kelimelerle teşekkürlerini bildirmişler ve Balkan paktı 
devletleri arasrndaki dostluğu tebarüz ettirmişlerdir. Bundan son
re da konferans başkanı B. Yunus Nadi, alkışlar arasında kapa
nı§ nutkunu okumuştur. 

Balkan basın konferansının politika 
komisyonundaki yugoslav, yunan ve 
romen azaları türk murahhaslarmdan 
Hatay meselesi hakkında kendilerinin 
tenvir edilmelerini istemişlerdir. 

Erctimend Ekrem Talu bu hususta 
kendilerine uzun boylu tafsilat ver
miştir. Hatay türk davasının bu suret
le teşrih edilmesinin ne kadar faydalı 
olduğu, bu meselenin bahse mevzu e· 
dilirken umumi alkışlara mazhar ol
masiyle de tebarüz etıniş ve rugoslav 
baş delegesi B. Yovanoviç Hataydakı 
türk davasının aynı zamanda bir bal
kanlılar davası olduğunu zikretmiştir. 

Celse esnasında konferansın Bal-, . 
kan paktı devlet ve hükümet reislerı-
ne çektiği tazim telgraflarına gelen 
cevablar da sürekli alkışlar arasında o-
kunmuştur. Romen bCl§delege.i konferansta 

Romen, yunan ve yugoslav gazete- nutuk aöylerken 
cileri dün akşamki ekispresle memle- _______ , ____ ::..._ ___ _ 
ketlerine hareket etmişler ve i_stasy~n- ı 
da türk komitesi reis ve azalarıyle turk Devlet I I I d 
meslekdaşları tarafından uğurlanmış- re s er n en ve 
tardır. 

Kapanış celsesine aid tafsilat 7 inci 
sayfamızdhadır. 

Prof. pittarın 

konferansı 
Prof. Pittar dün lstanbulda, kab

lettarih sanat eserleri hakkındaki 
5. nci konferansını vennitlir. Kon
ferans 2. n.ci sayfamızdadır. 

,. sınuno • w 1 rro -.oıoo o nn 

baıbakanlardan 

basın kont er ansına 
İstanbul, 14 (A.A.) - Balkanlar a -

rası matbuat konferansı, reisinin tek -
rim mesajlarına cevaben dört Balkan 
devleti devlet reiaJ.erinden konferans 
reisine aşağrdaki cevablar gıelmiştir : 
"Atina Sarayı Kıraliıi : -

Pek mütehassis olarak sizden kon -
ferans azasına teşekkürlerimi ve kon
ferans gayesinin muvaffakiyeti hak_ 
kındaki temennilerimi iblağ etmenizi 

( Sonu 8. inci •aylada ) 

Fıkra 

Kurtarıcı vazifeler 
Ankarada ve Türkiyenin diKer kı· 

sımlarında yeni vazifeler için yeni 
binalar yapıyoruz. 1stanbulda ise bfr 
çok eski binaları kurtarmak veya ko
rumak için, onlara vazife bulmak la• 
zım/ 

Yıldız parkındaki merasim köşkü 
ş~phesiz barab olup gidecekti. Ona 
beynelmilel toplantılara merkez olmak 
vazifesi verildiifi için, hem lstanbul, 
birçok büyük ~ehirlerde misli o/ma
yan bir konferanslar binasına kavuş
tu, hem de yapı ve bahçe balum altına 
girdi. 

Maslak yolunda çöküp Kiden biı 
bina sü~arilerimize, iki eski kö~k ve 
park çocuklarımız için Kültür ba. 
kanlığımıza verilmekle kurtarılmıştır. 
Fakat böyle daha bir sürü bina var. 
Evkaf müzesi olmazdan evel Süley
maniye camii yanındaki binaya böyle 
bir vazife bulumıbileceğini kim zan
nederdi? 

Terkolunan saray, ordu ve devlet 
binalarının gittikçe çukurlaşan gözle
rine, ve solan yüzlerine baktıkça on
ların mamur olmak için vazife bekle. 
mekte olduklarını hatırlayalım. !stan. 
bulda yeni bir binanın inşasına mü_ 
saade edilmezden evel, bu i~e yaraı 
eski bir bina bulunup bulunmıyacağz
nı, veya bu frrsatla eski bir binanın 
ihya edilmesi doxru olup olmadı~ım 
tetkik etmek lazımdır. Hemen işe 

yaramaz olduklarını, yahud, yeni kon
for şartları temin olunmak için daha 
çok para sar/edileceğini ileri sürmiye. 
Jim. Eğer Çırağan sarayı harabesinden 
bir sergi binasr çıkaracak olursanız, 
böyle bir bina için sarfedece~iniz pa
ra ile hiç bir devlet merkezinde eşi ol
mayan, binaenaleyh, sizin tabii şart
lar içinde esasen malik olamıyacağı
nız bir te~hir sarayı elde edersi
niz. - Fatay 
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350 sene sonra 
Kubbeleri birer küre parçası, kemerleri e)eğimsema)ar, sarayları 

mazı çölünün serapları olan bir alem .. Tuna yalılarından Palan döken 
eteklerine, Karadeniz kıyılarından Arabistan çöllerine kadar türk diya
nmn her bucağına dehimıı canh birer abide ile mühürleyen Mimar Si
nan' m alemi ... Bu alemde ahenk, zekanın tat ohnuı seai; hatlar ve0ıe
killer sanat heyecanının tunç}afmı§ hendeaeaidir. Yükaek kubbelerin
den geri dönen ilihi iniltilerde onları halkcden büyük insanın ruhunu 
dinliyoruz. 

Vatan ufulrlarını, yarattığı eserlerin uzayan gölge)eriyle biribirine 
ula§tıran Mimar Sinan, bizi kendi eliyle kurduğu mazi kervansarayının 
g~niş saçaklan altında derin bir fiir ve sanat huzuriyle dinlendirmekte
dır. O, büyük tabiat önünde dağlara nazire yapacak bir vecd ile nasıl 
titremipe biz de bugün onun sanatı önünde aynı derin ve engin huşuu 
duyuyoruz. T abiatten ona ve onun sanatından bize intikal eden bu 
eeyyalenin yaratıcı unaurlannda milli dehimm bulduğumuz içindir ki 
Mimar Sinan'ın hitıraaı bizim için aziz ve muhterem oluyor. 

Yüz yıl bile ruhundaki hayat kudretinin tecellisine sanki yetmcmİf 
gibi, Koca Sinan, ölümünden sonraki yüz yıllarda kendini ve devrini 
yok ohnaktan korumak için mi bu kadar bol ve bu kadar ölümsüz eeer 
verdi) Şekapir için Allahtan eonra en çok insan yaratandır derler. Mi
mar Sinan da camileri, meecitlen", L·· ··ı · bentl · w·:rbel • ııtopnı en, en, en, saray-
lan ve kervan1araylan, imaretleri ve darünifalariyle arzm koca bir kı
taamm yüzüne ikinci bir halik aıöi yeni bir tabaka ilave etmemi§ midir) 

Huan - Ali Yücel 

Dış ticaret • • • 
vazıyetımız 

Kliring hesabları bakiyeleri 
ve kredili ithalat taahhütleri 

Tilrkiye Cumhuriyet Merkez banka-.-------------
aından alınan hesap huliaalarına göre 
S».4.1938 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri ve kredili ithallt içitı Cum
huriyet merkez bankasına verilmif te
ahhütler yekfinları tudur: 

Ce.tvel: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
BankHıaclaki ldirins heaablan 

borçlu bakiyeleri 
Memleket Miktar T.L. 

Awaturya 1.593.800 
Çcka.lovakya S.474.200 
Finlandiya 651.800 
Fransa 3.524.600 
Holanda 1.074.100 
lngiltere 9.060.600 
:Üpanya 445.500 
lsveç 1.929.400 
laviçre 938.100 

Kamu tayda 
Kamtuay bugün toplanacaktır. Ruz

name ıudur: 
İkinci müzakeresi yapılacak mad

deler: 

1 - İtalyadan ithal edilecek bazı eş. 
yaya aid lcra vekilleri heyetinin 28.ıx. 
1937 tarihli kararnamesinin taadiki 
hakkında kanun layihası ve Hariciye 
ve lktaad encümenleri mazbataları. 

2 - Japonya ile 27 tetrini evel 1937 
atrihinde akid ve ima olunan ticaret 
anlqmaaı ve buna müteferri mektup
lar •• aolel'D.""IA ~in• miitedak 
a.lafmanm tudlkl hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve İktısad encü
menleri mazbataları 

Dünkü konferans 

Konya - Beyıehlr 

ıökünlü sahası 
Diln akşam dil, tarih, coğrafya fa

kültesinde coğrafya doçenti Dr. Niya
zi Çıtakoğlu tarafından bir konferans 
verilmi~tir. • 
Konferaneın mevsuu: Konya - Bey

şehir gölü çöküntü sahası ile bu saha 
arasındaki eşik mıntakası idi. Konfe
ransta birçok davetliler, profesörler ve 
coğrafya şubesinin yüksek seminer 
talebesi de bulunmuştur. 

Dr. Çıtakoğlu mevzuunun ana hat
larını bu sahadaki tetkiklerinin esas
larına dayanarak yaptığı profil ve ha
ritalarla canlandırdıktan sonra Konya 
çöküntü sahasınm ne suretle meydana 
geldiğini, bunun morfoloji bakımın
dan hususiyetlerini ve göeterdiği ka
rakterleri izah etmittir. Bundan son
ra Bey,ehir gölü çevresine geçmiş ve 
her iki çöküntü sahasının biribirleriy
le münasebet ve hususiyetlerine temas 
etmiftir. Hatib, arada kalan Eşik saha
yı bütün karakterleriyle tebarüz ettir
miştir. Bu suretle bu sahalardaki ta
bakaların genel vasıflarını, teşekkül 
tarzlarını, arazide meydana getirdik
leri kıvrıntıları, bilklUmleri, anlattık
tan sonra buraların orografik durumu
nu izah etmiştir. 

Bilhassa Beytehir gölüntl çeviren 
mühim dağların (Torosların şimali 
garbi kısımlariyle, Sultan dağlarını, 

Dedegöl dağlarını) ve diğer arızaların 
uzanış istikametleri üzerinde durarak 
Beyfehir gölünün bu mıntakada şima· 
li garbiden cenubu şarkiye doğru yer 
almış olduğunu ve bunun coğrafi vah
detler bakımından Toroslara verilebi
leceğini söylemiıttir. Konferans, sonu
na kadar büyük bir alaka ile takip e
dilmiftir. 

Prof. Navilin plôkası 
üniversiteye asıldı 

İstanbul, 1 4(Telefonla) - uruversi
te biyoloji cnıtitüıünün kurulmasında 
büyük hizmetleri geçen ve geçen &ene 
ölen hayvanat proteaörü B. Andre Na
vil'in plikuı bugün meraaimle enstitü 
Iaboratuarına kondu. Cenevre üniver
sitesinden gönderilen ve profesörün ai
loctini göateren bu plikarun bir eşi de 
bU&iln aynı eaatte merasimle Cenevre 
\lal-nraiıealne konmnıtur. 

Letonya 71.200 
Macariatan 1.078.600 
NorTeÇ 832.700 
Romanya 1.743.900 
Rusya 904.300 
Yuıoalavya 368.700 
Yunaniatan 174.800 

Bugünkü merasimde İsviçre masla
hatgüzariyle profesör Pitar ve refikası, 
rektör, üniversite profeaör ve talebeleri 

3 - Türkiye • İtalya ticaret anlat- hazır bulunmuflardu. Plikayı rektör 
muma müteallik olan lcra Vekilleri Cemil Bilıel yerine umıı ve aözü, pla
Heyetinin 2.:ıu.1937 tarihli kararname- la üniversiteye teslime memur, jreolo
ıinin tasdiki hakkında kanun llyihası ji profesörüne bırakmıştır. Profesörden 
ve Hariciye ve lktısad encümenleri sonra, profesör Pitar söz almış büyi1k 
mazbataları. &lim Navil'in kendi talebesi olduğunu, 

Cetvel: 2 
Kredili itbalit ipa Cumhuriyet Merkez 

Bankel!"' ..umif olma tMlabidler ,........'" 
Reaml Huaaal 

daireler eabıalar Y ekiln 

Memleket T.L. T.L. T.L. 

Alman7& 12.943.037 1.509.137 21.452.174 
AYUat1117& 46.074 202.680 J48.7S4 
a.ı,11ra s.149 ıu10 14.759 
Çüos. 551.n7 319.035 111.162 
-...,. 21.ou 21.oss 
Fiolenclin 170 9.119 9.309 
Wruaa 5.011 211.475 ZZS.416 
Solanda U.IM eo.M4 144.501 
ı..t•-· 171.416 Ul.411 199.197 
!~an 14.149. 6.330 21.119 
HT..., .743.414 274.2&4 2.017.741 
laviçre 62.319 225.233 211.m 
itaba 173.936 280.575 454.511 
llacarlatan 4J.l.904 115.186 534.070 
lfonec 554 51.381 11.915 
J.elliataD 5.997 MOı 11.399 
YacoslaY7& ı2.5ıs a.554 21.069 
Yaaanistan 19.224 29.224 

4 - Ordu subaylar heyetinin tedile· onun ilim hayatını da adım adım takib 
rine aid Z162 aayıh kanunun 3 üncü ettiğini, kürsiisünü lsviçreden lıtanbu
maddeıinin (B) fıkrasına ek kanun ti- la naklettiği saman çok sevindiğini aöy 
ylbaaı ve Mlllt Müdafaa encümeni lemiı ve ilviçreli profaör hakkında 
mamataaı. tilrk Univerlite muhitinin duyduğu ele-

endimenlerlnde 
Kamutay encümenlerinde dün qağı

dald mnsul• mOsakere edilmittlr: 

.4dllye Encümeninde : 
AYUbthk kanunu llylhumm mtba

lrereslne devam edilmittlr. 

me teşekkür etmiştir. 
Bundan aonra rektör tekrar 16.z al

mıı ve: 
"- lıviçreliler buraya bir pllka kon-

maıı hakkındaki tekliflerini tereddüdle 
yaptılar. Halbuki tereddtlde hacet yok
tu. Türk milleti en fazla kadir bilen 
milletlerden birisidir. Kendisi için hiz
met edenleri bilir ve ona hürmeti borç 
sayar.,. demiıtir. 

Vatan çocukların çocuk vatanın
dır onları vatan kadar ıevgili 

tutunuz. 
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Halkevinde projeksiyonlu 
konferans 

Ankara Dil, Tarih, Coğrafya fakül
tesi antrepoloji profesörü Şevket Aziz 
Kansu 16.4.1938 cumartesi günü ıaat 
17.30 da Halkevinde (Tarihten önceki 
zamanlar (Pre iıtorya bilgili nasıl 

doğdu?) mevzulu bir konferans vere
cektir. Bu konferane herkcein anlıyabi
leceği bir şekilde ve projeksiyonlu ola
caktır. 

Konferans serbesttir. 'Herkeı gelebi
lir. 

Çocuklara film 
Dün saat 15.30 da Halkevinde ilk 

mekteb çocuklarına yine faydalı filmler 
gösterilmiştir. Bu filmler arasında bil
hassa Trakyaya aid olan film yavrulan
nıızm pek h09una gitmiştir. 

Yaylı sazlar konseri 
Yaylı sazlar heyeti dün de Halkevin

de zengin bir konser vermiıtir. Konser
de bilhaaaa halk türkülerine fazla yer 
verilmit ve bu suretle halk daha çok 
alakalandmlmııtır. Halle evinin bu kon
serleri gittikçe daha büyük bir alfilı:ayı 
muhitte kendine çekebilecek bir hılle 

gelmektedir. 

Konserler: 

Bugünkü konser 
Cumhur bafkanhğı filarmonik or

kestrası bu akpm M.üzik Öğretmen o
kulu konaer salonunda saat 20.30 da 
halk konserlerinden yirmincisini ve
recektir. Kon.er, yarın aaat 15.30 da 
tekrarlanacaktır. Program şudur: 

Hasan Ferid Alnar 
1.- W. A. Mozart (1756-1791): 

Mi bemol majör senfoni 
a) Adagio, allegro 
b) Andante con moto 
c) Menuetto, Trio 
ç) Finale (Allegro) 

2.- Jean Sibelius (1865): 
1 inci senfoni, mi minör, op. 39. 
a) Andante ma non troppo, alleg-

ro energico 
b) Andante (ma non troppo lento) 
c) Scheno (allegro) 
ç) Finale (quaai una Fantasia) 

Jinekoloji Kongreel 
... ,,... Amnerdamda toplanacak 

enternasyonal jinekoloji opstetriş 

kongresine İstanbul üniversitesi adına 
profesör Dr. Lipman ve Dr. Tevfik 
Remzi ittirAk edecektir. 

Denizhank'a giren müessese 
lerin bilançosu 

Denizbanka giren müesseselerin 
Kamutay büdce, maliye ve divanı mu
haaebat encümenlerinden mürekkeb u
mwni heyeti 21 ni1&11da toplanacaktır. 
Toplantıda bu müeueselerin 1936 yılı 
bilançolannı tetkik ve tasdik edecek
tir. 

Çağn 
X Arzuhal encümeni bupin umumt 

heyet içtimaından llOIU'& toplanacak
tır. 

X İktıaad encümeni bu.gün umumi 
heyet içtimaından 90nra toplanacak
tır. 

X Dahiliye Encümeni bu.ıtın heye· 
ti umumiyeden 10nra toplanacaktır. 

X Milli müdafaa encUmeni bu.pn 
heyeti wnumlyeden 10Dra toplanacak
tır. 

15 - 4 - 1938 

Kablettarih sanat eserleri 

Profesör Pitar beşinci 
konferansını verdi 

İstanbul, 14 (A.A.) - Profesör Pitar 
bugün verdiği betinci konferanamda 
ezcilmle demiıtir ki : 

.. _ Kablettarih aanata aid iLk kef
fin yüzüncü yıldönümünü tcaid etmek 
mümkündür. Bu kCfif, Cenevre yakı
nında, fransız toprağında Veyriycde 
vukua gelmittir. Bu keşif, kablcttarib 
sanat eserleri balummdan ecı zengin 
bir memleket olan Framadaki mütea
kib diğer keşifler gibi nazarı dikkati 
celbetmemiftir. 

Orinyasiyenlerin heykeltraşhğı ve 
hakkaklığı keıfetmif olduklarını söy
lemittik. Fakat onların ıanatı, Magda
leniyenlerdc görmüı olduğumuz ke
mal derecesine hiçbir zaman vasıl ol
mamı,ıır. 

En giizel keıi/ler 
En güze• J1.1.1jııut:.ın yapılmış olduğu 

zamanı 1871 sc:nc:ıu ile 1875 acneai ara
sında tesbit etmek icab eder. Bugün i
ki müze kablıcttarih mobilye aanatı. 
nın en temsili kollekaiyonlarına malik 
olmakla iftihar etmektedir: 

Paris yakınındaki Sen J ermen mü
zesi, diğeri de Britit müzeom. Fakat 
bunlardan birincwi, kıyas kabul etmi
yecek ıurette çok daha .zengindir. 

l ki hwusi vasıf 
Kablettarih aanatta iki hususi vasfı 

tebarüz ettirmek ibiza eder; 
Menkul eşya -.natı ve mağaralar sa

natı denilen sanat. 
Bilhassa kendilerinden bahaetmek 

lazım gelen Magdaleniyeınler. aileye 
aid hemen hemen bütün eşyada ~yi
nat vücuda getimıiflcrdir: 

Mühre'ler, mızraklar, propülzörler, 
hançerler, ilh.. Bunlar, pandantif ola
rak kullanılmıt olan trat ve hakkedil
miş ziynet efyaaı ihdas etmişlerdir. 
Fakat Magdaleniyenler, ne silah ve ne 
de ziynet eşyası olarak kullanılmıt o
lan taşları kemikleri, Ren geyikleri
nin çatallı boynuzlarını ve fil ditleri
ni de trat ve hakketmitlerdir. 

Ehemiyeıli bir müf(lhede 
Böyle bir miltahcdenin kablettarlh 

sanatın tefsirleri bakımından eheml
yeti vardır. Vücuda getirilmi§ olan tas 
virler hemen hemen hayvan, pek nadir 
olarak nebat ve ender olarak iDMll ta
'rirlerldlr. tnun a..irlerlnin bu fik· 
danı da, insanı artist olmağa ıevkeden 
sebepleri anlamak veya anlamağa te
şebbüs etmek mevzuubahs olduğu za
man keza csash bir hadise olarak na
zarı itibara alınmak icab eder. 
Eğer bu sanatı heyeti mecmuuı iti

bariyle nazarı dikkate alacak olunak, 
her feyden evet göze çarpan nokta, ar
tistlerin mutad olan realizmidir. Taa
vir edilmit olan hayvanları tayin et
mek mevzuubaha olduğu .aman ula 
veyahud hemen hemen ula tereddüd 
etmeyiz. Kayda pyan difec bir nokta 
vardır ki .o da haynnların iati-ıtaıt 
halinde tasvir edilmemia ,.ı.ııalarıdıır: 

Hareket luıUııde hayvanlar 
Ren J?f'Yikleri otluyorlar, k09uyor

ıar. «S!Üyorlar. Beygirler dörtnala ko
tyorlar, Altamlranm yaban öküzleri 

aıçnyorlar. 

Menkul eşyada gruplara, ıahnelere 
nadir tesadüf ediyoruz. Mumafib ba
zı at ve Ren ~yiği ıruplan &ibi hare
kete de yer veren aon derecede sade. 
sahneler vardır. Misaller zikri müm
kUndür, ar.zuma rapıen tek bir lam~
ranata lbtiura riayet mecburiyetinde
yim. 

Mataralar aanatı, uıl manulyle, bir 
harikadır. Artiıtlerln çallflDAkta ol-

dukları haaaatan müfkül ahval ve fe
rait içinde bunların tekillerde ve ha
reketlerde bu kadar düzgünlük ve bu 
kadar tenevvu ar.zeden böyle eserleri 
naatl vücuda getirebilmiş oldukları su
ale şayandır. 

Artistler karanlıkta 
çalıfıyorlordı ••• 

Unutmayalım ki Magdaleniyenlerin 
mağaralardaki hakleri ve resimleri ma
ğaralarm en karanlık kısımlarında, 
methalden 500, 600 ,800 metre ileride 
vücuda getirilmiştir. Artistlerin ufa
cık lambalarla sahayı tenvi.r etmekte 
oldukları ı:annolunuyor, fak.at pyaru 
hayret olan nokta fudur ki bu kadar 
az tenvir vasıtalarına maliık oldukları 
halele hay.anların niM>etlerJni hıuha
fa.za etmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Mağaralara aanat mağaraları iki 

nevidir: 
Bir knsmında mahkQklt vOc.uda geti 

rilmittir, diierlerinde de resimler ya
pılmı,tır. 

Buan mahlrQlıit biraz renkle can
landırılm:ştır. Ben, Tezyin edilmiş 
mağaraları müteaddid defalar ziyaret 
ettim. insan. bunları hayranlıkla sey
retmekten yorulmaz, bilh•aa ihtiva 
etmekte oldukları sanat eaerleri, bun
ları ibda etmek huıusundaki mU.şkii
lat ve bu kayalar üzerine kaydedilmif 
olan biltilıı psikolojik uneurlar düşü
nülecek olur l.e •.. 

iki renle 
Artiıtler, reıimlerini vGcuda geti~ 

mek için. yalnız iki renge malik bu
lunuyorlardı ı 

Bir bwmu llhlrl manganez ile elde 
edilen lllyab, toprak boya denilen di
ğer bir madenle elde edilen kırmızı
aan renk. Bunların kimyevi tahlilleri 
yapılmııtır. 

Şimali İspanyada mU1tesna ve ye
glne bir sanat eseri Altamit"a mağara
sının tavanıdır. Usunluğu 14 nıetre 
olup birçok hayvanat nevfoi göat~
mektedir. Bunların muhtelif vaziyet 
ve hareketleri, bilhu1a yaban öküz
lerlnlnki fevkalldedir. 

lapanyol ve Jranaız aanadan 
Aynı devirdüi iapanyol reaimleri 

ile framıs reaimleri mukayeaeli ola
ıak tetkik edilecek oluna priilür ki 
bunların arasında çok bariz farklar 
vardır. Bir ispanyol mektebi ile bir 
fransız mektebinden bahsetmek imkl
nı mevcuddur. 
Dordonya'nın ulak bir vadisinde 

bir sığınak vardır ki bunun altında 
keza fevkalide bir caer mevcuddur. 

Bu da kireçli taşa kabartma olar...a. 
hlkkedilmif olan bir at sürtı#aailr. 

Magdaleniyen devr• .rıitama erdiil 
zaman bu NIU" .. camamiyle ortadan 
kaybolur ıwıilteakib devrede bu aaiıa· 
t•- ızlerinıe teaadilf edilmez. Acaba 
ne olmuttur? lçtimat veya ıiyaal hl
diaeler mi auhur etmittir? Zihniyet· 
terde iıtihale ml vukua &elmiıtlr? 
Yqama taumı bqkalarına zorla ka
bul ettiren yeni bir halk mı meydana 
celmiftlr? 
Halilıuırda bir 11r karfııında bula-

nuyoruz. 

Dütkllnler evinin geliri 
artırılıyor 

latınbul, 14 (Telef onla) - DilfkOn
ler evi celirinin çoialtılmuı için bu 
yd büyük bir etya piyanıoeu tertib e
dilecektir. Ev memurlarının aylıkları 
da Ucretten maap çevrilecektir. 

.... 2.744 25.6M &412 

Yalrendald iki Dmmnb cedftlcle 
,..... kNclili ithalltm ......... 

... Yaiyetleri 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

e an kadar ndeli 

Reeml daireler Huaat pbntar ---
llemlöet T .L. T .L. 

AlmaQa lMS.741 4.UUll 
J). il. 462.046 1.444.814 

Daha uun n:ya baıb vadeli 

Resmi daireler Husul• ealmlar 

aemleket T.L. T.L. 

AtmaQa 11.477.294 U77.155 
D. M. 3.041.107 956.230 

Cetvel: .3 
Mahtelif meımlıbtlma _.,._ 
ltaakalarmcla hltalan ldirias 
...... larmdaki~ 

Memleket Ml.lrtar T. L. 

A1man7& (A T• B h .. plan) 11.451.300 
'llelçlb S7 .500 
BetoQa 48.000 
ltal:ya 1.413.216,11 
Lehiıtan 257.700 

ilk mektep kadroJarmda 
Amaya, Burdur •e Buna Yillyetleri 

Dk melrteb muallimlerine aid kadrolar· 
da yapdacak detifildild•re dair olan 
kararname projeel bu,unıerde yilbek 
tMdllıe arndilmek tısere ...,_.nlıta 
nri1ccckdr. 

Trajedi - komedi. 
TnJ«Uala de, hmedlala de llk 

vataıu Hkl Yamaiataadır. Salım a. 
•rllltle yer .ıaa ba lkJ tirli temqa 
•Hrl oratl• lllı lulıfım, luyaletlai 
blru deflftirdllıtea ıoar• .t vrupa. 
ya 78"111Jlft1. 

Asırlarca sonra avrupalılar, ba-
7•tta 6iJriUea bfdi•l•ria yala111 
trajik yabud yal111s hmllı olamıya
cağım diifiiaerek ikisiai birleıtirdi
ler ve böylece buldukları yeni aeve 
''drua. adım Jıo7dular. 

Avrupad•, utd bltila dlJayada 
bliyiJk barba kadar sabneleria i'in. 
de ve dlflada 6•,mif ae kadar bfdi. 
•..,... IJ•pai• bepalae •dram,, di. 
yebilirdilı . 

Miltarebdea sonra biraz melo. 
dram HTrettllı; ıimdiki bfdiNle. 
/erin seyrine bakılacak olur.a dram, 
yeniden iklye uıanmaı. komedi ile 
tra/edi birbirinden ayrılmıftır. 

illa/ inerseniz, buyurun: X.. 
npıazlık bir hmedi idi; ispanya.. 
mn fkıbetl bir tr•/edi olacaktır. 

O halde ba pi7esleri vacuda ge. 
tirea diplomatları da trajediden ve 
hmediden boflanaalar dlTfl ikiye 
ayırmak mamkandar. 

Sise ba tHnilin dofra oldafaqa 
WMt ednei blr delil: ~ laıills 

dıı bakanı Bay Eden, cenubi Fran. 
sada bir komedi yazmııtır. Halbukl 
bu gepç diplomatın trajediden bo19 
!andığını iddia edealer ,o.t olmu1-
tut - T. l. 

Kanh ge~lilc I 

Breailj.aclaki Sao Paulo'dan se
len bir tel&Tafta deniliyor ki : 

"Bir ainema kapaamclaki karga.. 
talık eanasmcla otuz çocuk ölmüt 
•• ~ tane.& ele 7aralammttJr. 

Seyircilerden bİrİDİD ortada bir 
aebeb olmadan "Yanım Yari,, diye 
bafırma11 üzerin• halk vaımda 
bir panik olmut ve herkeı aokaia 
çıkmak iiHN kapılara bicum et
mittir.,, 

"Bot holaı ......... atmqlar da 
"od- ,...ı,. cli79 bafmmt., derler. 
F-.t ceheanıemcle od-- 7&f oL 
daiaaa Nia'a batlh IÖ:r1İ7ea 
bot boiaz Sao Paulo'da.ki seveze
DİD ıaamcla .,.hri..,.. ri'I kahr. 

O h~ olmaz• JrimMCDd.... kıy. 
m••ifbr. 

Ben bre.ilyalalarm ,.-inde ol
aam ıevezeliii yüzünden bu kadar 
yaYnlllaa c••ma kıyan bu adamm 
dilini dailabrc:bm. 

Karıtmak fiilinin tarifi I 

Bütün ispanya maceruuu bir 
filli tMrif ederek anlatmaya im.. 
kln bulunabilir ı 

1) lapaya brıtb, evet, fakat 2) 
lıpanyQJ kim kantbrcb? Oraaı ya 
malU... :rahad meçhul 3) Kantan 
18PU'~ um aönilli ye nw1-
........... Ulam milletler bnt
blar. 4) Bıa ...... hir lamn mmlle-
ketı.. konfwualar, komiteler topb
yarak ortaya Wr kanpnazhk .,...... 
ti pkarddar. IJ Böylece lranpa lı. .,_,......bir tanılt.n kanınwzlalc, hir 
---bnpmk ,... ........ 
.. ..... 8'tb 

8) Hill bu kanprldda kantma
hk ...... ediyw .. Dlticıedeı 7) 

Hiikümetçi lıpuya tarihe ........ 
ia beuİJ'OI' 1 

V~n lciJp I 

........... define aramak. bia-
d• bir Deri akıl ......... itanti-
dir. 

Gazetelr, lzmin:le Mr amelenin 
bir küp altm bulduktan aoma 
küple beraber ortad81l ka,Wdu
iunu yazıyorlar. 

Bana kalırae rivayet maaal ola
cak; çünkü küp, ek.Mriya, maaal
larda uçar. 

Y ıldızlann ytıfl I 

Bir aa•etede fÖyle bir bati• 
görclümı 

"40 7 .. IDI .... 7qine ....... 
J'lldızı: Ma• V ut" 

ACllba bu batlık fÖTI• obaydı, 
claba y.-incle olmıyac•lnnaydı: 
"Kırk Y&flDI aflıimı itiraf eden 

yeaine ainema J'llclızı." 

Çünkü biz, ,.fllU ;rıldm olduk
tan 80DI'& heaablıyanlann da balancl..,._ ~ 

Hava bulutlu geçti 
Diln §Chrimisde bava bulutlu 109" 

mittir. GUniln en dlifil.k 11111 aıfır, eJl 
yiik1ek ıaı11 lH 9 derecedir. 

Yurdun dolu, orta. cenub Anadolu
su bölpleri ile Karadeninn prk kıyt
larmda bava yağıfh, cenubun prk kı9-
mmda kapalı, diter bölıelerinde bulu., 
lu geçmlıtir. 

24 saat içindeki yağıtlann kare met
reye bıraJrtddan ıu miktarlan Zonpı. 
dak ve KUtahyada 24, Aydında 13, 
Muflada iZ, Nazilli ve Dğmda 11, b
mir, Samsun ve Teldrda&ında 10, Ko
caeli ve Slnobta 9, Kütahya, Gelibolll 
ve Tokatta 8, Kaıtamonu ve Kayseri-
de 7. lıtanbul, Buna, Çorum ve Ord\1-
da 6, ve diler yatıfh yerlerde 1 - 5 ki
lotr&m araamdadır. 

Yurdda en dlifilk ısılar sıfınn altın
da; Çorluda 1, Ankara, Edime, Bolll 
ve Kaıtamonuda (O) ve sıfınn üstünde 
lstanbul, Çanakkale, Eakitehir, Yenl
tebir, Sivaı ve Erzurumda 1 derece
dir. En yilbek mılar da Çanakkale. 
Babkelir, Malatya ve Vanda 12, İzmir• 
Silrtte 14, Antalya ve Adanada 16 dr 
recedir. 
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İkinci <entilmen lliWı 
Bir hafta on gündea lteri, Roma ve 

~adan ıelen hab.ler, lnailtere 
!'- ltalyanm anla ttaJdarıDJ •• itili.fm 
llllzalanmak üzere bulanclutunu bil. 
clİnnektedir. Fakat aynı haberlere 
iaaıcdecak oluna, itiW derhal meri
Jet• ıirmiyecektir. lnsilt .. , lapan -
h4la bazı vasiyetı.ia taNklıllk et. 
illetini, itili.fm meriyete gİnneai için 
tart olarak ileri Mirmüftür. Bu .. va -
ziJ'etler,, tahmin edileceji üzere,la
Panya yarmıadumdan ltalya asker. 
~ çekilmesi, ltalyanm lapuıya 
t~ karıpnaktan vaz ıeçmeai ve 
-Pall)'a ile her türlü ali.ka811U k.._ 
..._dir. Böyle §U'tlara bailı dahi 
°'- bir itilafm &kelini ... arla bilclir
aa.ldeki iaticalia maneeı aarihtir: 
~ •laya ela Mmolini de insiliz -
ltalyan itil&fmm aktedildiiini ve ar. 
tak iki devletin banfbldal'IDI doata 
~ bildirmek mecburiyetinde- rJ 
dider. Ba, Çemberlap içİD i.deta 

~- PNMij ••hatta .Q-ui -~ Romaya gitmui muhtemel olan 
--aı meaeleai olmUfbır. Mmolm1 Y~ lranaız delegesi Flanden 
'91b.ce; ı.- bal.le Hitl• Roma71 zı-

Fransız - İtalyan 
yaklaımasına d~ru 

Fransız devlet 
adamlar1ndan birinin 

Romayo gitmesi 

~ etmudeD vel, lqiltse ile aa -
-...q olmak iat•. Mll)'l.ta yapıla. 
"ıkolaa ba ziyaret, iki fafİlıl .. fara. 
lllacl.ki söriifmel..- iiçüDcüsii ola -
~-Bu &i7aretlerin ber defaamda 
11'-olini, bir adam qaiJ inmiı, Hit -
1-bir adım yukarı çılanıttır. ilk de. 
'-olarak 1934 senesinde Venedik'cle 
tÖr\ittükleri zaman. Almanya ailih
~adı. ltalyan fatiıt lideri Avuaturya 
~erinde en ufak bir müsamahaya 
lebaaamw eclemiyeceiini Nazi lideri
._ anlattı. Bu yüzden ltalyanm AL 
-..,.. ile anlqmauna imkan kal. 
lbaclıiı o zaman aöylenmifti. G~ muhtemel 
...._ Muolini Berlini ziyaret ettıtı . 
.. ___ · .-. k d - · · a: Al Parla. 14 (A.A.) - Nüfuzlu mahfıl-
---.. Y&Zl)'-. ÇO •Slfllllf... • • . • nd ö 
liaaaya ailahlanmq, Muolini AVlU- le~ıtlerın Romayı zıyareti en n-
ı..ry. üzerindeki alman ali.kasan t~ ce Fransanı.n hemen İtalyaya doğru 
~. bununla berab•, iki ~m bir yaldafJIUl hareketi yapması. lüzu
ı...ü ettiji devletlerin ku~1-i a- mundan kuvvetle bahaetmektedı.rler. 
"-llbda bir münuebe,.....,,ardı. Bu de. Aynı mahfiller, HabeJiatan ilhakı
f, liitler bududuo•• B.....re kadar nın Fransa tarafından kati surette ta
letirnüt ve-'• Avrupada hikimi- nınmaaına intizaren mütahade etmek 
J'et QP.Qf bir Almanyamn tefi ola- ve mal'1mat almak vuifeaiyle "~i: 
~ i'Co1D&'71 ziyaret edecektir. Hit - yetli bir zatın hemen Roa;ıay~ ~yinını 
ltrin Roma ziyareti kararlattıtı za - istemektodirler. B~yiik bı.r ih!ima!le, 
...... bu vaziyet hesaba kablm•ımt- plecek mayı8ta Milletler cemıyeti a
tı. Eier l&aı7a bu ziyaret yapılmaz- silarına Habefi-tan ilhakını tanımaia 
daa ....ı ~ ile anla .. ••• ela müsaade eder etmu Franaanın da bun
~aaoliai Hitl_.i siyasi 7almahk i.. ları taklid edeceğine fÜphe yoktur. 
çiade kabul etnaete m•cbar lr.ahraa, • lan 
~k Nazi tefinia ça1.m Mmolini H ükümeun kati t.alavvur 
~-~--.. .. . ..• , , 

ıuunma lgWlır W • Bunuaıa: beilıl»eJ' ~ tan-
~el ;.,,zalanacllldlr. ~~ vurları henth kad olarak bllll mmw• 
~ti bildirildiiine ıon, 1 tedi.r Bu mesele haftanm eonunda na
~tte bir itili.f deiil, i!il~fa va; zırla;ın bir kmmmm iftirakiyle yapı
~ içia itili.ftır. Bun~ ~ukı::ı - lacak olan bir klbin etoplantıamda g8-
ı.:.:.·"-la öpenecetı:a. Şimcl fU rilşülecektir. 
~~-.dur ki lnıilten !4~- Öğrenildiğine göre Fmnea hUkUme
ta_ -·kı .... tamyor. Hatta ıalı- ti Romaya tanmmıt bir zatı g&ıder· 
> ~aha ileri ıWerea 1'1lilletl• cemi- mefe karar vermittir. Bu mtinaebetle 
.. ~ •aaıtaaile diier dmetle•e tanıt - i . çenler arasmda ıenato hariciye 
-.11 da ta.lllaücl ediyor. l,.Uia \UL smı ge . . • 1 • 
~et· · b . . · f--•!-- uıcUmenı reısı Hanri Beranje, Fan 

ınm anu teaun IÇlll ..,..,,,__ .. ._. ba k·ı A atol de Monrl es-
ltçtiii bildirilmektedir Karfılık o - uen, ~~1 ..,e 1 n • . ' 
ı_.:lil Arüiataa armdaamd• bazı ki deniz bakant Fra~uva _:ıetr~ ~ 
...._, ti eld 1' • • Akd · parlamentonun haricıye encumenı reı-
4..._. aa ~r -~-~dür. ld • enız- si Jan Mistler vardır. 
.,.-... 91nn.iyet -eaa e o 1'1u yer. 

bll'&kıllDlftır. Fakat fnsikennin 
"' t;ok -~yet vwcliii ....... ı. - A . k 1 "it ~,. itidir. v. itilüm m..iyete merı a ngı ereye 
~de bana batlamıfbr. lnaiL 
~bu defa~· .... ıuia- tayyare satacak 
4e İti aatlama batlaJ'IP lılmolininin Vqington, 14 (A.A.) - Nevyork 
~. bırakmama:ra kanır •wdiii Tayınis gueteaine ıöre, Vqf.nctoa 
:::-alı10r. Karqmasbk karar&ar.un deniz ve bava mahfilleri İD1llterenin 
ı_ İlıiade atlayan lqilt~. bu ~ kendisine lbım olacak barb tayyare
... ~~· karar YSIDllÜI'• Fil - terini ••çok milbim mikdarda" Ameri
~ •iv bu iti aıkı tutmazsa, aL kada kolaylıkla tedarik edebileceli 
,... lro&a,.U. Çünkü ıerçi ltalya kanaatindedirler. 

~- ~aleb~e~ aonra la- Bu mahfiller, Avam kamarasında 
lit ~-~ aakcırlennı ıen çe~ecek - yapılan bir beyanata c;evab olarak, A
....:.~;~ta Baler adal~ tahlıy• • - merika fabrikaları tarafından a1pwı 
P~· 8atka türlü banket ~· ıipriatlerin, ordu siparifleri de dahil 
1-İÜ '7U sücendinnit ve kendmm, olduiu halde, bu fabrikalarm iatihaal 
~ Lt ..... batta belki de Fransa- kllbiliyetlerinin son haddini tetkll et• 
ı..::..~llan uaama atmq olm. fakat mekten uzak buluncluiunu kayded1-
~ içia bunlar kifi deiildir. yorlar. 
tG;~ler., ltal;ranm lapanyadan her -------------
t 1" allkaamı ke11neaİDİ istiyor. • 
. ~·-ıükran borcu ve yahucl yardım etmektecl... Ve mücaclele
::oloji kudefliii yüzünden ltalya elen muzaff• olarak çıkacak ~ 

'ika fıkı münaaebette •ulunmaaa - Franko iki .enelik botupna • ~ 
"- '-zı ol y · •--ilt - ı... ainde harab olan memleketm llDUI aa-.., UDaL am ...._ e .... , • uht çb ı 
l11ıııı-~ bir iapanyol Dolfaa'u bu. iç~ ~!~ ~ ... apan~ 
·-~istemez. ispanya ile ltalya Fapat liden ..-ua • • • v7-

~ki minuHetl•, Dolfua ve bir aafhuma ıebniktir. ki,. ltalpya 
~il'& •1ntnnadaki ilal;ra • A...- arkaamı çe9iraaekten ~ b .... Y ka:r
;;7• lbiinaeebetl•ine IMDHyecek betmi:receii sibit lnsil~ ~ 
~ aarbi Akdeaiscle ... C.belÜL Japnalctan birçok ,.yl• ka~~ 
•-ı 'ta lnıiltwenin vaaiyeli emDi _ lir. Siyasette vefa olmadıimı ~ • •L 
, -ılıacla aaydamas. a.p ba bir - aliat,, politikacılar herk•lt.. 171 

~ Fraa1ro tarafmdaa hal:ra:ra lir. 

İngiliz • İtalyan anlapnuı 
cmnarteai günü Kigi 

sarayında iınza ediliyor 

ltalya, ispanya 
hakkında 

ve Tana gölü 
İngiltere 

hükümetine sarih teminat verdi 
Roma, 14 (A.A.) - B. Mmolini, 

Lcmf Pörtü kabuıl etmi,tir. 

MüWıatm nihayetinde remıt bİıl' 
teblii netredilmiftir· Bunda töylc de
nilmektedir: 

B. Kurt Suşnig 
hala Viyanada 

~~.---........_, 
Mısır ve Türkiye 

CUMHURlYET.te Nadir Nadi Dq 
BebnmMZ Dr. Arum Mı .... ziyuıetia
- baheecleıek diyor ki : 

y 
1 

. 

"Rüıtü Araa, genç ve müstakil Mau
n ...m olarak ziyaret eden ilk Avru
pah bükümet adamıdır. K-:ndia~ ele 
pnç ve müstakil bir devleti temail ~ 
mıesi, p..i bir tesadüf eseri ~ ZI• 

..... te a.nbolik bir mahiyet "enmt o
uyor. Mukadderatına tamımıiyle ha

kim bir vaziyete ıeçen hür ve kardet 
millete sönderditimiz "ekili11p yeni ~ 
,.tına bafbyan Mıam ziyaret eden ilk 
devlet adamı ollDUlt kalblerimi:adelri 
karfıbldı yakmhğın çekici kuvvetini 
ifade buauaunda meaud bir Jıadiaedir • 

Mıarla Tüıkiy.,-i biri birine Wh• 
/agi/iz harbiye nazırı B. Hor Belişa yan rabıtalar tarih kadar eaki aayı)abİ-. -Londra. 14 (A.A.) - Harbiye na lir.Muhterem Hariciye Veziri Ek.ı
zırı Hor Delip, tayyare ile Maltaya Ab4ü1fettalı Yahya Paf&DID da nal• 

'--n..1- 1° ---t et..:.:;.: criL: "Tarih, bW .... 

-
hareket etmittlr. au um ..- - ~· •• ..., 

-L-- bü-:ı.....Oöft --1--dderatmmıa • Hor Beltp'nın Roma ziyaretinin ai ..._. ,,,_ ~ 

- 1 .. Duçe, Venedik •rayını&ı, B. Ciano 
hazır bulunduğu halde, Büyük Britan
ya eefirini kabul etmif ve onunla ital· 
yan • İngiliz müzakerelerini teveiık e
den bir görütme yapmJftır. Metinler, 
okunmQftUr. !ımıa, c:amartıesl günil, 
!tiai ...,.yında ogleden eoma yapıla· 
caktır.,. 

yaat bir manlu olup olmadıiı bak ettirmittir. Geçmiı aaırlarm brıplı 
kında Avam kamarasında sorulan bir libirentlerinde Türk - Mıaır müna-. Yakında Almınyıyı gidip auale çevaben Çemberlayn bu eeyalıa betlerine dair tetkikat yapmai• kalb-

-•- ol---•- duz"Liinelerce cildin lmfi __.__ ı ad hl 1 tin biç bir siyasi maniaı olmadığın ,.... ~ .-
Of I OfUnDISI mu eme aöylemittir. miyecefi muh•lclcalrtır. Fakat buna ne 

lüzum var? Viyana, 14 (A.A.) - Son aıınan Bakan Mar•Uya'da 
haberlere göre, Şu111ig, Belveder Yil- "Hakiki 1nıi feliket anmda anlap-

Kont Ciano ile Lord Pört, ingiliz ve 
italyan eksperleri buır oldutu halde 
ıörüpntifler ve iauuı yaklapıı olan 
Mlqmanın İngilizce ve i:talyanca me
tinlerini brtılaıtırmıtlardır. 

luını terketmit olmuına rağmen he- Paria, 14 (A.A.) - İngiltere harbi- hrn clerl.. Biz bunun en canlı miaalinl 
n DÜZ Viyanadan ayrılmamı.ttır. ye nuırı Belip tayyare ile bugü çok :rakın bir amanda sömriit buhma--
-

Sanıtdıfına g6re ŞUflÜC, polisin Londradan Marailyaya gelmiftir. Ge yanız: latanbal diifman çizmeleri .ı. 
kontrolu altında bir alman şehrinde ceyi Marsilyada ıeçirecek ve yarın bnda inlerken bütün Anadolu ile._.. 
otuJ:DMlk için. yakmda müauıde ietiye- ~ aıene tayyare ile Maltaya hare ber Mıaır da afladı. Sultanahmed ....,. 
cek ve bu 19hirdeıı aynlmıyac:atma ket edecektir. damada on ltinlen:e ntanda,t nime w 
dair namusu üzerine 8Ös nrecektir. bababia kartı ia;ra ederken hisi ... 

sı~~!ı;1::~~·ı!:~~o !bu~ İyi bıaber alan mahfillerde a8ylen- hyan ve 11İzİ blbimizin biitfln acubie 
esnasında da, anlapnanm kati metni difine gare, timdi tevkif edilmit o- ihracatrılar11nııın da)'llD Wr Mısır vardı. JatikW Miica-
t-Lit olu ....... -.r. Anl"flN cumarte- lan bazı avusturyalı rical hakkında ) deleainin çetin ve yrpraba rinlerinde 

ICltU --·- Kahire camilerinde zaferimizden Wr -~~~~!. ~andıktlın sonra ne9redi- da aynı rejim tatbik edilecektlr. ı· d ki 1 ,.~klar ümid keSlllİy• eller Allaha dofna .-
1 ŞUflligin kontes Fuaer ile izdiva- spanya a a aUI ~ 

Gö.rü,melerin •Ümtle intaç cına aid haberler benüı: mevaimaiz te- _ Ve lmnir alındılı sin biitin Tirkl-
edilmetinin ıebebi llkki edilmektedir. Bununla beraber I k ,.. ile .......... Mitin Muır da aefta& 

Şupıil'in bir alman tehrine ıitmeden spanyol ahcdann blo 8 Türk milleti Muma bu amdan ı.r. 
Londn, 14 (A.A.) - İtalyan • inıi- önce evlenmesinin ihtimalden uzak det a•ik•wn• unutamazdı. Genç ve~ 

liz g6rilfmelerinln silratle kıtaç edil- olmadıtı söylenmektedir. paralarından ödenecek takil Türkiyemizin yakın tarihi ber 
meslnin sebebi, B. MU801ininin ,eçen kapanda lmpanyaya ihraç ettikleri mallarm aayfuiyle iabat eder ki Mıamn aaadetl 
hafta B. Çemberlayne g6ndermit bu- Aoıutur)'O ajaıuı bedellerini dahili barb dolayısiyl bizim için ancak bir eevinç ka;rmiı o-e 
lundufu ,.mi bir meeaj oldulu be7.a Vlyma, 14 (A.A.) - Buctınden ld· tabei1 edemeınit olan ihracatçdarmı labilir. ı-

-edllmektecllr. haren AYUtlturya ajansı eemıllerine am lepaayadaki alacaldarııun iapan Birbirlll'ine 1aırp böyle derin......_ 
Bapekil ile yakın bir temasta olan tamamiyle nihayet vermit ve A'Vll.,_ yol ihracatçılaruun Merkez Bankasın- ı. baih bulunan milletler sulh ve ~ 

mahfillerde Duçenin bu mesajından turya gaı:etelerine haber verme ıervi- da bloke duran matlfibatından tediye cleai,et ,.,aanda birinci .._1eı• NI 
İspanyada bulu.nan gönWlülerin müm- sini D. N. B. ajansı yapmağa bqla· sinin hükümetço kararlattırldığı ha 07mımta • ., •eddirl.r. ~ 

--
idin mertebe kısa bir zaman zarf r9da l:Dlfbr. ber alımmttır. Bu ıuretle lspany m lral.mde ,...,_ mlitebllil ...p a 
ıeri alınmak misıde bulundupnu banlruına yatırıldıfı halde tediye e tlrk.,. MNlr Y1diımetlerinin ........ -

ı-blldirmit olduiu beyan olunmaktadır. Almanya~ya giden Aoıutıırya mirleri mer.ku hanJrauna ,anderi --n.n. ha 'ftHcek bqhca llir .. 
h&ill•!'tlMlr'•pıqJ ı •• ....,. _....,_,. .....ı.o1mft7all-ı ... he•eretn ...... IWmn'I ı.....- ..... 

.._IWTI .... tltlt 'Fiil ... Berl'hi,l'4(A.~) ._ GaniliııöaG ................ !~-- ••ııA,..._.Mllt ... M• .._.,: 
-~~ı •-- Lina'de bulunan 14 nmmralı piyade mma ~ hqJamn terk • Wrlifi aahalan çak aeaitlir. BirWııiml-

1 - .uya tarafından ... .,_.ya top- bir b ·ı s L! ı.caklariyle 18puıyol blUdlmeti tara- zl daha iyi tannmfa .. m&aa.el ,.... .. raklslnda gad olmadığına dair Teri- alayından ta ur ı e teya ma&ıne- fmdan muaderı edilen yumurtalar en afak nokta İ1llml bni tık .... 
1 tıemi il ttiek balUfU bugiln Berline ıel- mwn bedeli llerkea Bmıkumdaki berce çalq --,. mec:b • J• 
eır nat, mltdr. Bu tabur ve bu bCSlnk. B. Hit- bloke iapanyol lıl'Ak1armdan idene ~~ uruz. .. -

2 ·Gene İtalya tarafından Binpslde terin do~um ••• n .. n vepılacak bll..n'- eektir. (A.A.) Genç tehsiyetiyle pnç MIUn en p.a 
lncilis • mıaır Sudanı yakmında Tmıa • ..... u ı- ıw.ıı. bir tekilde temaiJ eden Sa Majeste Kıt-
g81G civannda pyrl •kert bir mr.nta- reçit resminde Avuaturya piyadesini .Dafmt badad ko-ı-ona nl F..-..k'u anmada laıaılda,.acap. 
b lhduma mlltealllk verilen talimat. temsil edecektir. .....,, ımz sinii ..ı.naı.lda Wdetkea iki 

Frankistler denize yaklaşırken 

Barselonda cumhuriyetin 
yedinci yıh kutlanıyor 

Burroa, 14 (A.A.)-General Aran· Franlco'nun mümeaUine 
da kumandaamdald latalar, Akdeniz• oerilen imtiyas/ar 
dolru ilerlemeie devam ederek 
Lajama ve San Mateoyu itca1 etmif1er- Londra. 1~ (A.A.) - lnpltere bWtO
d' Frankiat il i karakolları Servera ıneti, bir emınıame netrederek Fran-
ır. er konan Londradaki umumi ajanı Dük 

Del Manto civarında denise 17 ~ J)albeye Londra hükUmeti nndindeki 
metrelik mesafede bulwımaktadır • eefir ve yabancı devlet mUmneilleri-

Diler Franko lata1an Vinaroır yolu niıı mU.tefid oldukları bildin lmtiyu
üı:erlnde lert'in bet kilometre prlan· lan vermiftir • 
ubulunanTraipeN~abMtmifle~ 
clir ve Saajorj'un &ılerine plmlfler- Barıelon' da cumlwriyeı 

di~ler bir kol .. Sanjorja bet ... ienUlderi 
metre cenubunda bulunan8eıwryaJra.. Banelona, 14 (A.A.) - lapanyol 
dar Uerlemiflerdlr. cumhuri,etinin 7 inci ,.d8ntlmtı bu-

Bu SUl'etle Franko Jnı.vederl her Dd rada btlyllk meruimle kutlUllDlfbr. 
yol Userlnde de denlse on bet Jdlomlt- Jleialcumbur A.ua lrablne ua.ını 
re yaklal""I bulunuyorlar. fil htlldlmet erklmm kabul etm1f •e el-

A.nCfor 1llllllalaınnda ..ı,eı çiler de Haridye nann Del Vayo'yu 
dyaret etmlflerdlr. 

Perplnyan, 14 (A.A.) - Andor'a Bildin teılıirlerde halk ceblıeai teıkl
gelen frank.ist ileri ~olları Kata.- 1ltllan muazam tesahürat tertip eyle-
lonya mmtakuma ıelmiflerdir. mitlerdir. 

heyeti geldi mm.tin sulh" ...ıenipt ;rolundaU.. 
O-.Türkiye. Suriye daimi hudud k leme.i için en...,.;..; tenwn•1eimia 

mııayonu toplantıama lftlrak etmek il- banlanhr 
t zue Halebe ıitmlı bulunan emnlye "" 

itleri umum mUdGr muavini B. bzed BAHALILIKLA MOCADELE -
dinin reialilinde, veteriner ~um KURUN' da A u yabc:ak ..... 
mUdüril BB. Sihri, emniyetten Arıf v am ~ .. e 
Halil, hariciyeden Semihdeıı mlkıefek- maddeler bulmmyan lrö)liaüa topmiı 
kil heyetimiz dUn sabahki Toroa • •erimlendirmek için ._.•"-:ak _.. -
pre.ile fehrlmise d&ımilftilr. ret..i 7akhiuu anlatanık cfi7or ki ı 

Sovyetler Si~iryaya 
Mffapt bahahhp ile ......... ~ • 

................ .., ... .-dele ... 

.,...... ola hatmet .... makMdJa Aa. 
vize vermiyorlar kanda tetldlder ,....,.artac1ır. c--.. 

i-
t 

&anıbay, 14 (A.A.) - Sovyet bit n~ içil. bir ecneW mltebuaaa .~ pi. 
konaoloaluğu bugünden itibaren n maıtir. Bu haaaata tetkikler bittildm 
aan sonuna kadar Sibiryadan trwi ...... mmyya bir harebt Pf'OCIW 
vizesi verilmiyeceğini teblil etmiıt tatbik edilecektir. ir. 

L Enelce verilen •hıeler muteber o 
makla beraber mahalli hükUmet maka. AnUrada çalıpn miitebaa11alana 
matınm buı ahvalde tranalt yolculu tedUlderi nual Wr netice .-ecelW . 
iuna mani oı.bilecekteri ll&•e-ed taWi fiındicllD ....... Fabt W. il-
mektedir. sim filuiaUcıe ha1al W..hlıfl isin W. 

e, 

-

Umumiyetle iyi malOmat almakta hareket pıoaaaall huırlanudrl• met ... 
olan mahfiller, bu tallmatm konao. olan hüldimet, .....WC.tte umumi ola
loıllıaaey~~ Sovyıet Rusya ile Japonya nk :r•lw=ak &atlarını dÜfÜrmek ifiıli 
~~mdakı ıu&in vaziyet dolay..U ilk plana __.. .... Zira :ra)rac:ak ...... 
Sıbır~aya aak~r ~vkini kolaylqtır d.leri ialiı..al hayatmaa her ...,._.. 
malt üzere veriüniı olduiwuı beyan • 
etmektedirler. ~ fiiatmı tayın eden et~ ... 

.._ • ....... plir. Yakam flatlmt-

- -· ........... ile bir çoll hayali ibe 
~ela o ....... •cu:alablmq olar. lngilterede kamaralar 

tatil oldu Bandaa ..... yakacak meaeleai .. 
Diler cihetten Andorranea elektrik 

f•briblan fuliyetlerlni tatil etmlfler
dir. Bu tebeble BU'lelon ve Katalonf9 
bu fabriblarm elektrik cereyanından 
mahrum blnqlardır. 

a-
nl 

....... olarak Wledildiii ıfin, ziraat ... 
Franaa hüküme~re yardım Londra, 14(A.A.)-ATaJD1ramar hhuualarmm aı:alandıldan tezek ım. 

sı bu akpm 26 nisana kadar meulai ..aeai de •• le-dine ortadan Jmls. 
tatil ebniştir. imi o1 ........ Zira Anadolu lröyliaü.., 

eımiyormUf 

il 
Muhalif liberal partlılnden Mander .._ claM kolay, daha ucu ve daba 

Alınan yanın tnplterede yaptıfı ıu ._. ,JılıMak bulclufu sin ...,......._ 
rropapnda hakkında hilldlmetten .. nn sübreJerini tarlalara ..... bu ... 

llıa- p takib edilecek aiy&Mt• batlı - Hüllaa ıörülüyor ki fnıllten • 
~· ~ MuaolinPd- tepik aör. ltalya münasebetlerini tanzim ecle-
1..:°.~çe, İapan;rol fatiati hal~a ile, cek olan itili.fm büyük bir kı_. ve 
~ mahzurlu ıörclüiü :rol daha ehemiyetli kımu, 7ası ile tea - Baraelon, 14 (A.A.) - iletmen bil· 
.. , • ~:remea. Maaolini de bit edilecek mabi7ette delildir. iyi clirilcliiine care, Arqon cepbninde 
~&~' bir adamı naad bıralave - seçinme, iyi ıeçinmel• karar~- cumhuriyetçiler Baliı&ıuer mmtaır..m
~ -:- ŞUfllq'e 7apbfl m ... )e mekt... dot-caktır. Ve buPa J91D da Valllocona kualbeuun eoJraıldarm
~Oltennittir. Bqlraluma brtı ~le müaaid bir atmoeferin mewad da cereyan eden fİddetli bir mubaftbe. 
~satmak için kurulacak doetlak- olclatm tüPhe ~- Yani yeaİ den 80llra lraeabenm ,aneını •ptet• 
~ iki tarafın ela n..- limmdır. itilif da 1937 ikinci kinun anl•P"" mele mu-n.ffak olmuflardır. Cumburi
'-l ... ~_ki lnıiltere bqindea lnı me - u sibh centilmen itilifmdaa ibaret· yet tayyareleri dün Morella mmtaka· 
--~ Fran1ıo tan.fml idare etme. tir. Yalnız seçen senekine ... ..,. .. ımdafiddetllhilcumlar,_paqı•eRio 
~1anuıt1r. Busla Fn• ,. .... ka clalaa nab bir c•tilmea itilafı. &ecre kıy•mclald Ati latalarJDI mit· 
.____ lt.l:raclan fada laciltere A. f. EIMl.R ral7ös •tefi altma ........ 

Roma. 14 (A.A.) - Clomale d'İta
Ua. Fransa taraf rndan hWd1metçi İs
panyaya yapflan ve yalnız ıilah sev
ldyatma inhlsar etmlyen yardımları 
bahis mevruu etmektedk. 

Bu paete diyor ki: .. lapanya ieıtika
metinde Frama hududuna mütemadi
yen telmiaiyeoler w m1teııa..ıar 
ıeçmektedir. Aynı amanda birçok 
llonikab ıöntWüler ora,a ıitmekte
dir. Hatti bunlardan bu•ının Userin
de Kampininin tavsiye mektuplan var 
dll'. o Klmpiai ki, ltal19ya kartı harp 
açmak ve lspanyayı tıtaıyaya kal'fl bir 
.arı bu oı.ak Jnalle'"D!lk iatiJONu. 

o-

n . 

n· .. 

izahta bulunmuftllr. ...._. U. topra1ın iatih..ı kuvvetini .. 
Hariciye mUate,.rı Lloy, bu pr bnıc:ÜID'· En kısa bir hesap ile ......... 

pagandanın suiistimale utramuına Mi airlıi i1tibaa1imiz 
0 

vakit 21 maı,._ 
mini olmak için hUkOmetln icab ede lira~- Milli iatih li bade. 
bütün tedbirleri aldıfmı e8y1emlftlr ..-. _......ela clifer taa':ı.:.. ,_ 
Lofd~ar kamaruı da 2 may.. ka- w 1 'ti teeld bayat '-balalaimı acazlat-

dar tatil olmuft'ır. hb:met edecekti 
Milll müdafaa nuırı tıı.ldp Avam ~ r.,, 

5f:;:_1;"15;T~ [=~ 
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Liman geldikten sonra 

r:. Atalj 
111 Tabur 
'*" Dü~man 

Liman gelmeden eve/ 
[Alaylar bilüzum olarak tehlikeli yerlerden çok 

gerilere çekilmiştir] 
[Alaylar tehlikeli yerlere göre kademelenmiştir] 

Asli taarruz mıntakasında kıtaların konufU 
2 - Sağ yanmı (Anadolu kıyısı) 

emniyete almak için buraya bida
yette bir tuğay çıkarmayı ve bu su
retle aynı zamanda niimayi§ hare
keti yaparak mühim bir kuvvetimi
zi burada tutmayı dii§ÜnmÜ§tür (bil
hMsa bunda ne kadar muvaffak o
la.cağını göreceğiz.) 

3 - Keza sol yanındaki kuvvet
lerimizi yerlerinde tesbit için Saros 
körfezinde bir nümayi§ yapmaya 
karar vermİ§tİr. 

bir "siklet merkezi" kaidesi vardır. 
Bu kaideye göre: 

Taarruz eden siklet merkezini 
dü§manı:n en can alacak noktası 
kar§tsında bulundurur. (Hamilto
nun yaptığı gibi) diğer tali kuvvet
lerini de ikinci derecedeki ~ler için 
ve ikinci derecedeki yerlerde ku1la
nır. Buna kar§ılık da müdafi dü§Dla· 
nırun siklet merkeziyle yükleneceği 
bu noktaya (ki burada i§ nıuayyen bir 
arazinin müdafaası olduğuna göre ara
zinin müdafaası olduğuna göre ara-

Liman Fon Sandersiri karara zinin en zayıf noktasıdır ve bellidir> 
kendi büyük kuvvetini yani siklet 

Buna karşılık Limanın mütalaa~ merkezini koyar ve dii§manmı öyle
larmı ve verdiği kararları görelim. ce kar§ılar. Mare§alm siklet merke
Linıanm ilk işi kendi gelmeden ön- zi neresidir? Belli değil. Daha doğ
ce yapılanları beğenmemek ve boz- rusu mare§al kendi zayıf noktasını 
makta b&Jlar. Bakınız bizzat kendi- ve dü§manın saldıracağı yeri hatta 
ı&i ne diyor: dÜ§man Geliboludan çekileceği za-

"26 mart tarihine kadar mevcud mana kadar dahi tayin edememİ§
olan beı fırkanın tertibatını kamilen tir. Halbu~i buna kar§ılık beğenme
tebdil etmek iktiza etti. Çünkü o za- diği ve bir kısım yazılariyle kötüle
mana kadar bunlar ba§ka bir esa- diği kendisinden evvelki türk sevk 
ea riayeten tertib edilmiıti. Adeta idaresi bu kaideyi, hem de doğru o
eaki devirlerdeki hudud muhafaza larak tatbik etmiııti: 
kıtalan gibi bütün sahile taksim e- Liman gelmeden evvel üçün
dilmiJlerdi. Sahile çıkacak dÜ§ma.n cü kolordunun elindeki üç tiimen
gerçi bu tertibatla her yerde biraz den ikisini düınıanm bilahare ihraç 
mukavemete te:Jadüf edecekti isede yapbğı mmtakalarda, diğer bir tü
geride ihtiyat olarak hiç bir kıta a- men ise Bolayır civarında bulundur
lıkonmU§ olmadığından tedid ve duğunu görüyoruz. Yani türk kol
müessir mukabil taarruzlar icrasiy- ordusu dii§manm saldıracağı yeri 
le dÜ§ınanm durdurulması kabil o- iyice gönnÜ§ ve siklet merkezini ona 
lamıya.caktı." göre tesbit etmittir. Kuvvetinin 3/2 

''Sahilde tarassud vazifesiyle u- sini en zayıf noktumda bulundur
fU§J11U§ kalmı§ olan türk kıtalarmı mU§tur. Limanm bu mm.takaya tah
yeni vaziyete göre cevval bir hale sis ettiği kuvvet ise ihtiyatiyle bir
koymak için yürüyüşler ve tatbikat likte 2 tümen yani kendi kuvvetinin 
da yaptırmak lazımdı ... ilah." 3/ 1 dir. 

Bunu diyor ve bakmız kendisi ne Mareşalın Geliboluya geli§İ bu su-

nin komutanı (Atatürk) dünya 
harb tarihine numune ve misal ola. 
cak bir irade ve insiyatifle yarın 
harbe müdahale edecek ve mare§al 
sahte ihraç yerlerini gözetlerken onun 
yaptığı hataları kahramanhğiyle düzel
tecektir. Fakat dü§ünülmelidir ki bu 
mareJaJ bu kahramanın tümenini dahi 
bir ara (vaziyeti düzelteceğim) diye 
Anadolu kıyısma atmaya kalkı§mı§
tı. Niçin? Hiç belli değil. 

Hangi tahkimat ve stratejik üs
tünlük dolayısiyle dii§manm bu en 
can alacak, kendisini hedefe en kı
sa yoldan götürecek mmtakadan, 
yani Kabatepe - MaydGS yolundan 
sarfınazar edebileceğini tahayyiil 
ediyordu? Akıl erdirileınez. Sonra 
gene bu en zayıf nokta aynı zaman
da merkeze de isabet ediyordu. Ya
ni buyük kuvvetlerin bUN.da bulun
durulması sevk ve idare baknnmdan 
da büyiik bir üstünlük gösteriyordu. 

Ordu komutanmm tüphe ettiği 
gibi kara.ya çıkış yanlardan birisin
de ve ıneaeli. Anaıdolu ya.ka.am.da 
vukua gelnıif ola.aydı Saroadaki kı
t.ayı bura.ya. yetiıtirmek günlerce 
kabil olamazdı. Halbuki bu en teh
likeli mmtakada bulundunilacak 
kuvvetler aynı zamanda her iki ya
na da kolaylıkla ulaıabilirdi. 

Semra ordu komutanmm ihraç 

kuvvetlerini hemen sahildeki muha
fizlarla değil de gerilerde tutulacak 

ihtiyat kuvvetleriyle Üzerlerine sal
dırılarak denize · dölanek dü§üncesi 

de asla iyi neticeler vermemi§tir. 

(Sonu var) 

!" ..... T .. ~ ... ~ .. ~ ... i" ~ .. ~ ...... ; .. A .. ~ .. 'i .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. i' ........ 1 
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Çocuklarda uyku ve 
dinlenme itiyadları 

-2-
Büyükler için bir çok yorgunluk -

lardan kurtarıcı bir rol oynayan uyku, 
çocuk için büsbütün başka bir manayı 
haizdir. Küçük çocuk uyku dolayısile 
kendisi için çok mühim olan bir takım 
faaliyetlerden mahrum kalır. Oyunu
nu, etrafla temasını bırakıp uyumak 
çocuğun pek hoşuna giden bir hal de
ğildir. Bunun i,çin bu sahada itiyad 
teşkili mühim bir iştir. Tıekrar edelim, 
bu mühim işin en mühim tarafı inti -
zamdır. Geçen yazımızda yazdığımız 
gibi muayyen saatlere çok dikkat et. 
mek gerektir. Uykunun başlryacağı 
saat mutad haricine - evel olsun, son
ra olsun - yirmi dakikadan fazla çık
mamalıdır. 

Muayyen saatin nizamı namına 
da yapılacak diğer tedbirler vardır. 

Bu tedbirlerin en başlıcalarını sayıyo
ruz: 

ı - Gece ve gündüz uykulardan e
ve! gürültülü, heyecanlı, tahrik edici 
oyunlardan ve masallarıdan kaçınmalı
yız. Sakin oyunlar, hoş ve gürültüsüz 
masallar uyku için iyi bir başlangıçtı:::. 

2 - Bu oyunlardan kaçınmakla be
raber faaliyet, hareket, heyecan tel
kin eden oyuncakları da uyku zama
nında çocuğün gözünden uzak tutma
lıdır. Mesela vapur tren oyuncakları 

gibi. 
3 - Odadaki ı.şık, harici tenbihleri 

kesecek şekilde az olmalıdır. 
4- Odanın havası temiz bulunmalı, 

ve e>da fazla sıcak olmamalıdır. 

S - Çocuk bir kerre yatağına gir
dikten sonra diğer kiınseler~n müte
madi yen girip çıkmaları, kağrd gürül
tüleri, oda toplanması g~bi hareketler 
çocuğa, sükunetten ziyade uyanıklık 
telkin edeı. Bunun için çocuk iyice u
yuyuncaya kadar bu hareketlerin de 
yapılmaması lazımdır. 

Bu hususa aid amedkalı bir çocuk 
psikoloğmrn bir misalini yamnak: fay
dalı olacakıtır, zannmdaymı: Bir ço
cuk akşamları saat yedi ile dokuz ara
sında evin altı büyüğü tarafın-dan ni
zamsız fasılalarla ziyaret edilmekte 
olduğu için son ziyaretçi gelinceye 
kadar uyumamaktadır. Büyüklere ne
den dolayı çocuğun yanına böyle girip 
çıktıkları sorulduğu zaman, her biri 
çocuğun hala uyanık olup olmadığını 
anlamak maksadiyle gelmekte olduk
larını söylüyorlar. Demek ki çocuk bu 
gelişleri bildiği için tam ilci saat ya
tağında uyumamakta ve beklemekte
dir. 

6 - Bilhassa asaıbi çocukları uyu
turken, mesela elbiselerini ve oyun
caklarını da uyıumak üzere bir sandal
ye üzerine yerleştirmek gibi hare-ket-

ler uykuyu kolaylaştırır. Ancak oyun
cak çok fazla olmamalı ve yukarda uy
kudan evelkıi. oyuncaklar hakkında 
söylediğimiz vasıflarda bulunmalıdır. 

7 - Çocuğun ge~e giydiği şeyler st
cak fakat ağır olmamalıdır. 

8 - Çocukların uyumadan yatakta 
uzanmalarına müsaade etmemelidir. 
Sabahleyin uyanan çocuk da yataktan 
çıkmalı veya fikren bir mevzu ile iyi
ce meşgul edilmelidir. 
Şimdi sık sık uyanmaların ve az u

yumanın başlıca sebeblerini görelim: 
a) Mide bozuklukları , 
b) Uyumadan evıel çok ağır veya çok 

az yemek yemiş olmak. 
c) Nefes yollarında zorluk veya has

talık. 

d) Fazla yorgunluk veya fazla he· 
yecanı mucib al ış ılmamış bir vaziyet. 

e) Çok s:cak oda vey a az hava. 
f) Az kcnl.lı1'. 
g) Geceden korkma. 
Bu beili başlı sebeblerden maada ba

zen tamamen manevi sebeblerin de bu 
hususlarda rol oynadıklarını görüyo
ruz. Mesela muhiti tarafından kendi· 
sine çok fazla ehcmiyet verildiğini se
zen ve daima bir dıikkat merkezi olmak 
isteyen çocuklarda da uyku azlıkları 
veya nizamsızlrkları görülebilir. Za
ten unutmıyalım ki bütün küçük ço. 
cuklar kendilerine çok kıymet ve
rildiğini sezmekten hoşlanırlar. Bu
nun için çocuğun kendisi yanında 
uyumadığından israr ve esefle bahse _ 
dildiği müddetçe sırf bu ısrar -..e ese _ 
fin devamı namına uyumayan çocuk~ 
lar vardır. 

Tam aksi bir halde de, çocuğun çok 
fazla kontrola tabi tutulduğu ve bu su
retle çok fazla rahatsız edildiği mu
hitlerde de ayni neticeye varırız. Bu
nuı1 başlıca sebebi yukarıdaki gibi dik
kat merkezi olarak muhitte heyecan ve 
endişe uyandırmak değil belki bütün 
gün kendisini rahatsız eden insanlar
dan bir nevi intikam almaktadır. 

Mesela dört yaşında bir çocuk ancak 
yedi sekiz saat uyumakta ve uyandığı 
zamanlar da muhitini taciz etmekte
dir. Çocuğun ailesini tetkik ettiğimiz 
zaman gördüğümüz manzara şu olu
yor; Bu çocuğun gündelik hayatında 
hareketleri hep tenkid edilmekte, me
sela iki saatta yüz defa düzeltilmeğe 
kalkışmakta ve günde beş altı kerre 
dayak yemektedir. 

1 

........ 
RADYO . .J . 

1 Ankara: 

Öğle Netriyatı: K k ıa.~ 12.30 arışı P 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi "1 

halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici b~· 
herler - 17 .30 Halkevinden naklen inkdab 
dersi (Yusuf Kemal Tengirşenk). 

Akşam Neşriyatı: 1;i 18.30 Mubtt 
plak ne,şriyatı - 19.15 Türk musikisi "' 
halk ı;arkıları (Hikmet Rıza ve arkadaş!~· 
rı) - 20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat"' 
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları (1:13' 
luk Recai ve arkadaşları) - 21.00 SaksO" 
fon solo: Nihat Esengin (Piyanoda Mars:! 
Bi) - 21.20 Plakla dans musikisi - ız.uv 
Ajans haberleri - 22.15 Yarınki prograJll 
ve İstiklal marş1 

İstanbul : 

Oğte Neşriyatı: 12.30 Plakla tii~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 pWı:ıJ 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plak 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: İ .... 
17 .00 nkılab .~ 

rihi dersi: Üniversiteden naklen, Receb Pe
ker - 18.30 Plakla dans musikisi - ıs.4S 
Alman artistlerinden Fritçe Kuvarteti ta• 
rafından Betovenin E - Moll, op. 59/ 11 ,,., 
19.1~ KC?nferans: Ali Karni Akyüz (Çoc~ 
terbıyesı) - 19.55 Borsa haberleri - 20.oO 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları tarafındac 
türk musikisi ve halk şarkıları - 20.45 :aı: 
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafından ı· 
rabça söylev - 21.00 Nihal ve arkadaşlafl 
tarafından türk musikisi ve halk şarkılaı1 
(Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA: 1. :ıı;ıı· 
gel: Kovboy libe. 2 - Stravs: Gros viye~ 
vals. 3 - Suppe: Bokaçyo fantezi. 4 - Dorns· 
La pupe dö porsölen - 22.15 Ajans haber· 
leri - 22.30 Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları - 22.50 - 23 Son haberler ve et• 
tesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 12 Königs· 
berg - 13 Breslav, Münib - 13.15 Stutt' 
gart - 15 Hamburg - 17 .30 Laypzig -' 
19.10 Königsberg - 20.30 Bedin - 22.4S 
Kolonya. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEt'' 
FONİK KONSERLER: 8 Königsberg"' 
8.25 Haınburg - 9 Stuttgart - 10 Stokholtıl 
- 10.45 Hamburg - 12 Stuttgart - 12.3° 
Budap7şte - 15.30 Bedin - 16 Frankfurt0 Layp;ı;ıg - 18.55 Beromünster - 19.1 
Breslav - 20 Hamburg - 20.45 Münib"' 
21 Paris - P.T:r. - 21.30 Budapeşte, !(O' 
lonya - 22.30 Stııttgart, Tuluz - 24 Sıutt• 
gart, Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 11 Kolonya - 11.zD 
Laypzig - 11.45 Beromünster - ıs 20 l{O' 
penhag - 15.30 Viyana - 16.10 .Pı:,;ğ - ı1 
Berlin, Königsberg - 18.10 Beroml'.c:ısttf 
- 19.10 Münib - 19.15 Brno, Bükreş .-
22.15 Lüksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 9 Laypzig, Mii; 
nih - 11 Stuttgart - 12 Laypzig - 14 Pr~ 
- 15 Stokholm - 15.20 Königsberg- 18·j 
Hamburg - 18.45 Paris - P.T.T. - zı.3 
Kopenhag. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s..): 6 

Hamburı:, Stuttgart - 8.30 Münib - jl 
Hamburg, Münib - 21.5 Stokholnı. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL~: 
8 Laypzig - 8.30 Kolonya - 9.30 Viyana_., 
10 Beromünster - 11 Keza - 13.50 Ket' 
- 16.30 Strazburg - 17 Brüksel - 19.sıl 
Varşova - 20.30 Floransa - 22.15 Stolı' 
holm. D 
HAFİF M0ZİK: 6.30 Berlin - s.3, 

Laypzig - 9.30 Berlin - 14 Keza vi 11~ 
lonya - 14.5 Laypzig - 14.30 Br "'1 .'! ;Jı 
16 Breslav. Kolonya, Köniır .... ~rg, M!'1rı _., 
Stuttgart _ 18 Berlir:ı • .. ~!1 .30 Berlın (' 
22.5 Laypzig - ,-..~" ıvıunıh - 22.30 Be 
lin, Hambur"" .. 
~-... ~ MUSİKİSİ: 8 Breslav - 11 :l'iiıl' 

_,.ı,-viyana - 15.30 Breslav - 22.10 BetO" 
münster. yapıyor: retle •'uki hayratı da bozınakla" 

Çanakkaleye karadan hücumda ba§lar. Bu hal kıtalarmı tertibde ve ,:! 1111111111111111lllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !: 
üç zaif nokta görüyor. can alacak noktaları sezmem.ekte a- : yazan: Alexia T olstoi No: 59 : 

Uyku itiyadı hususunda umu.mi ola
rak kayd ettiğimiz bu noktalardan 
sonra bir kerre daha ilave edelim ki 
munıtazam saatlara riayet edersek bu 
sahaya aLd müşkillerimizi çok kolay
lıkla hal edebiliriz. Bu suretle çocu
ğumuz sihhatte olduğu zamanlar uyku 
saatlerinde kendi kendisine uyumak 
arzusu gösterir ve hatta bizden lr••1<1l

sini yatırmamızı ister. 
Kara denizde fırtınadan 

1 - Saros körfezi ve Bolayır her- deta inad derecesine varır: : 
zahı. Şimal ve cenub yanlarında (yani -

2 - Seddülbahir ve Kabatepe Saros körfezi ve Anadolu kıyısmda) = 
3 - Anadolu kıyısı birer kolordu karargahı bulundu- : 
Binaenaleyh 6 tümen mi var? Uç rürken asıl merkezde yani karaya _ 

yere taksim edilirse beher tehlikeli çıkan dü,man kuvvetlerinin boğaz : 
yere 2 tümen. istihkamlarına varacakları en kısa : 

Asıl eski devir tabiyesi Osmanlı yolun etrafında bulunan kıt~lan ü- : 
mareıalmın yaptığından ibartti. zerine müttehid bir kumanda ma- : 
Çünkü çok eski :r,:amandanberiı ma- ı kanu ihdas etmesini bile düşünmez. : 
]Um. olup Napolyondanberi de stra- Vakıa uyu§up kalmış olduklarım : 
teji ve taktik kitablar1nda okutulan söylediği türk tümenlerinden birisi- : 

-~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~~~---'= 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

- 6 - efendi gibi dolaşmak isterdi... Kova-
Her hangi bir şeyden ürkmüş beyaz nın demiri ş,kırdayor, karşı ağırlık va

gözlü bir alakarğa, sapan sapı çatılı zifesi gören kırık tekerleği yukarı çı
ı;,ondurmadan fırlayıp bir ağaca kona- karırken maçona gıcırdayordu. 
rak kırağıları etrafa serpiştirdi. Tek Patronu, streliç Ovsei Pijaf, kısa 
gözlü çingene başını kaldırdı: Karlı kürkü üzerine kırmızı yünden bir ku· 
damlar arkasında dağ çileği renginde şak bağlamış, merdiven başına çıktı. 
bir kı~ safağı gök yüzünde intişar edi- Soğuktan acaib sesler çıkardı, kalpa
yordu. Yarı aydınlık içinde bacalardan ğını başına bastırdı, parmaksız yün el
ağır ağır duman çıkıyordu: Ev kadm- divenlerini giydi, anahtarlarım şan
ları sobalarını yakıyordu. Her tarafda gırdattı. 
keçe çizmelerin kar üstünde tıkırdıla- - Dol<'iu nıu? 
rı ve öksürükler işitiliyor, küçük ser- Çingenenin gözü parladı. Kuyunun 
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pıyor, Balçug'da hamam, bir yel de
ğirmeni iı;-letiyor ve prens Odeovski'
nin yirmi desiyatin işlenmiş ve çayır· 
lık arazisini iltizam suretiyle işleti
yorlardı. Eskiden yalnız başlarına ça
lışıyorlardı (Kırım seferine iştirak 

etmemi~erdi), şimdi çar Petro onlara 
rahat yüzü göstermiyordu: Her gün 
angarya, manevra ve yürüyüş... Stre
liçlerin dükkanlarını bizzat idare et
meleri yasaktı. Halbuki uşaklara da 
gü...-enilemezdi. Çalışanlar kadınlar -
karılar, kız kardeşler- idi. Ve işte er. 
kek kuvveti böylece faydasız eğlence
lerde israf olunuyordu. 

imiş de sen de kendilerini gizliyor 
muşsun gibi kefalet et.~ 

- Çingeneye kimse kefalet etti ıııi 1 
Ona kefalet eden kim? 

,.. __ ,,ıı• 
- Kim bilir ... Kaçağın biri .. ;:;uıır 

yor ... 
- Aman başımıza bir bela geı.?; 

sin? İzin verseık daha iyi etmiş o~ 
mıyız? . 

Ve Çingene içeri girip sakalmdıı1~1 

b~zları temizle.dikten sonra göz~.~ 
kı karde~e diktiği zaman Ovsei y~ 
sesle; vis kapıları gıcırdıyor, baltalar kütük- etrafına yığılmış olan karlarda 

lere boğuk çatırdılarla iniyordu. Siv. lapçinleri kayıyordu. Ovsei ahırın ka
ri çatılar gümüşi kayın ağaçları arasın pısmı açmağa gitti: İyi bir mal sahibi 
da daha vuzuhla teressüm edıyor. Mos- hayvanlarına suyu kendisi vermelidir. 
kovanı:ı bütün mahallelerinde penLc Yolda, kırmızı benekli keçe çiz.mele
dumanlar yükseliyordıı. Streliçlerin riyle, yerli yerinde bulunmayan bir di

Birinci Petro muharebe eınannda Ovsei: 
- Ben de ondan bıktım, dedi. 
Sustular. Yemeklerini yemeğe ~ 

vam ettiler. Ekmeğin ve şçinin ko1'~ 
su Çingenenin ağzını sulandırıyor0 , 

temiz tutulan avluları, tüccarların reğe vurdu. 
yüksek iz.baları, her türlü possadskile- - Bu direği sırtında dola~tırman 
rin, tabakların, dokumacıların. kvas pek lazımlı, kahpe oğlu. Avluda her 
taktircilerinin küçük evleri vardı ve şey gene karma karışık. 
herkes kendini kendi yurdunun sahibi Kapıyı açıp bir kanadını bir odun 
his ediyordu. parçası ile tesbit etti. Yelelerinden tu-
Telaşlı alacakarğanın daldan dala ko_ tarak dışarı iki iğdiş çıkardı, bunları 

narken düşürdüğü karlar gelip geçen- okşadı, ıslık çaldı. Hayvanlar, başlan
lerin gözlerine giriyordu. Cam sıkılan nı kaldırıp şefağı seyrede ede, buzıu 
çingene yün eldivenlerinin teki ile onu suyu içtiler. Su, sıcak ağızlarından a
ürküttü. Buz tutmuş kovayı kuyudan kıyordu. Bir. tanesi titreyerek kişne
ç.ekti, üzeri dumanlı suyu içi oyulmuş di. 
kütük yalağa döktü. Bu güzel pazar Ovsei, sakin : 
sabahı bile yüreği gayızla dolu idi. - Sus, sus! Dedi. 
"Menhus tali ... Nihayet, bir yük bay- Ve sonra, ahırdan ineklerle beraber 
vam gibi kabala (1) olmak .. " O da bir bir de açık kır küçük bir boğayı çıkar-

dı. Bunların ardı sıra, küçücük ayakla
lll Kabala borcunu vermediği i!;in kölelik 

eden adam. riyle karlan tıkırdatarak, koyunlar 

koşuştu. Çingene, yorgun, ayaklarını 
ıslata ıslata, su çekmeğe devam edi
yordu. 

Ovsei ona: 
- Sende iyi duygular pek yok, bila

kis kötüleri çok, dedi. Mesela hayvan
lara tek bir sevimli söz söylemedin ... 
Hep ters ters baktın ... Ne biçim adam 
olduğunu anlayamadım, senin .. 

- Ben elimden geleni yapıyorum ... 
Ovsei fena fena gülümsedi Atlara 

ot ve~sini, ahırda yattıkları y-erleri 
havalandırmasını ona emretti. Çinge
ne, karlar altındaki ot yığınlarının ve 
otlar üzerinde de serçelerin bulundu
ğu avlunun öte başına kadar on kerre 
gidip geldi. Odun yarıp getiroi. Ka
yın ağaçlarının karlı tepeleri gök yü.. 
zünün maviliği içinde aydınlandı. 

Çanlar çalıôdı. Owei edeble istavroz 

çrkardı. Yuvarlak çehreli, alakargala
rınki gibi açık mavi gözlü bir küçük 
kız merdiven başında göründü: 

- Baba, çabuk yemeğe gel. 
Ovsei çizmelerindeki karları sildi 

ve küçük kapıdan içer:i girerken evin 
sahibi anlatmak istiyormuş gibi onu 
hızla çarpıp kapadı. Yemeğe çağ
rılmayan Çingene bekledi, sümkür
dü, yır.tık kaputunun eteği ile uzun u
zadıya burnunu sildi ve nihayet efen
dilerinin yemek yedikleri sıcak ve ya
rı karanhlc bodrum katına girmeğe ka
raı: veıdi. Kapı yanında masanın ucu
na ilişti. Oda etli şçi kokuyordu. Ov
sei ile streliç olan kardeşi acele etmek
sizin, ağır ağır, tahta kaşıklarla yiyor
lardı. Uzun boylu ve sert tavırlı, ölü 
gözlü ihtiyar bir kadın onlara hizmet 
edi~rdu... İ<ki karckş lif ticar-eti ya-

- Bu yıl hasadı nasıl yapacağımızı 
bilemiyorum, dedi. Kabuğu ile bez 
gömleğini çizerek e!- 1eği göğsüne da
yadı, kardeşi için b • dilim, kendisi i
çin de bir başka dilim kesti. İkisi bir
den iç çektiler, ekmeklerini ısırdılar 
ve kaşıklariyle et parçalarını araya a
raya şçiler,ini içmeğe koyuldular. 

Konstantin: 
- Şimdi çiftl ;• yanaşmalariyle yi

ne başımız derdde, dedi. Gene ukaz ... 

-Yine mi? 

- Kaçak veya yersiz yurdsuz olan -
ların, şahısları hakkında hiç kimse 
tarafından kefalet edilmiyenlerin, 
hanlarda, hamamlarda, samanlıklarda 

yakalananların derhal teslimi emredi -
liyor .• 

- İyi ama. bunlar ya çalışıyorlarsa? 
- .O takdirde, bunlar sanki haydad 

B . b ·- d - f ıat3 ır uz parçasını eşıge ogru r.r 
rak sordu: 

- Benden mi bahsediliyor? 
- Peki, senden bahsediyorsak pe-o' 

lur ki? 
Ovsei kaşığını sofraya bıraktt, V 

v~e~: ~ 

- İşte yedi aydanberi ekmeğiıtıi !~ 
yorsun, fakat sen kimsin? BtıınU Y.,.1 

nrz şeyıtan bilir ... Senin gibi, ka~ı ~~ 
dolaşan ismi cismi belirsiz adW" 

çok... ~ 
- Ben mi ne olduğu beHr.s!-z? 

senin neni çaldım? 

- Ha 1 Henüz bilmiyorum... 
- Bilmiyorsun. .• 
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İklim ve demokrasi 
Hekimlik mesleki insanı tabii o-

1~rak demokratlığa götürdüğü gibi, 
bıraz da, demokrasinin nerede ve ne 
~ebebJe meydana çıktığmı en iyi 
ızah eden, büyiik hekim lpokrat ol
nıaaından ileri gelse gerek, her be
ki~ yalnız demokrat olmakta değil, 
dauna ondan bahis açmakta zevk 
bulur. Onun için, zaten pek yakm 
olan demokrasi bayrammıızı §İmdi
den selamladığımı erken bulmazaı
ıuz sanırım.. 

topraklar ahalisidir. 
Eski romalılarm istilalanna daya. 

nan kavİmle1" hep dağlmk yerlerin 
halkı, eski ispanyada arablara mu
kavemet gösterenler de gene dağlık 
ve kurak yerlerin insanlarıydı. 
Aınerikaya Avrupalıların yayıl

masmdan önce orada haylice ilerle
mİf ince bir medeniyet kurmuı o
lanlar da gene Meksika yahud Pe
ruda dağlık ve kurak yerlerde yer
leşmişlerdi. 

O rta Avrupanın sahne olduğu 
ve bin senelik bir tarihe ni

hayet veren hadise, Macaristıında, 

zihinler üzerinde çok muhtelif re
aksiyoilar yaptı. Şimdiden bu teza. 
hürlerin bir bilançosunu yapmak, 
yeni vaizyetin bu memleketin poli
tikası üzerinde icra edeceği muhte
mel tesirler dolayısiyle, faydasız ol
mıyacaktır. 

Senelerdenıberi, fakat bilhassa bir 
kaç aydanbcri burada Anşlusa önü
ne geçilmez bir keyfiyet nazariyle 
bakılıyordu. Mustakil Avusturya
nın büyük hamilerinin emrivaki kar
şısında sükut etmeleri ve bunların 
başında İtalyanın hadiseyi alkışla
ması burada bir çokları için acı bir 
inkisar teşkil etti. Ben burada, baş
ka türlü yapamayacağı için, ilk önce 
Almanyayı tebrike acele eden resmi 
görüşten değil, fakat diplomasinin işe 
karxş.madxğı dostane konuşmalar a
rasında izhar edilen hislerden .bah
sediyorum. 

Anşlustan sonra 
Macaristanda 
vaziyet nedir? 

Karaktere dair 
Sosyal ve politik sıkıntılar geçir. 

mekte olan Fra.nsada vatandaşların, 
bugün her :zamankinden fazla ka... 
rakter sahibi olmaları lüzumundan 
bahseden Emil Anriyo, bir makale.. 
sinde, kırmızı zambak müellifine aid 
bir hatırasını naklediyor: "Anatol 
Frans'm köşkünde idik. Elinde bir 
kağıdla içeriye biri girdi. Bunu üsta
da imzalatmak istiyordu. Fran.s göz.. 
lüklerini taktı. Kağıdı okudu: "Ya -
pamam, dedi, ispanya kıralma hitab 
eden bu istidaya imzamı koyamam. 
Ferrer meselesinden beri onunla a -
ram.ız aç~tır • ., Fakat kağıdı getiren 
adam ısrar ettit. hatta mürekkebli 
kalemini üstadın eline aıkı§tınnağa 
muvaffak oldu. O da başının bir işa
reti ile kendi kendisini ayıplıyarak 
imzasını attı. Aramızdan biri, arzu -
suna rağmen bu istidayı niçin imza. 
Jadığını sordu. Frans, §ehevi bir riya 
ile dolu güzel bakı§ ile cevab verdi: 
''Heyhat! karakter sahibi değillı:n de 

Demokrasinin ilk defa olarak bi
zinı Ege denizi kıyılarmda ve o kı
!ıların karşısındaki adalarda çıktı
guıı elbette bilirsiniz. Kendisi de ls
tanköy adalı olan büyük hekim bu
llun tabii sebebini o iklim.terin dağ
larla yahud denizlerle birbirlerin
den ayrılmış küçük küçük vadiler 
olınaama atfetmişti. Geniş ovalarda 
kurulan sitelerin ilk kralları zaman
la kuvvet bularak yakında bulunan 
başka siteleri kolaylıkla zapteder
ler ve hepsini birlettirerek büyük 
hir İm.paratorluk yaparlar. Halbuki 
"adilerdeki sitelerin kralları başka 
siteleri alamadıklarından kendile
rinkinde de büyük kuvvet bulamaz
lar. Kuvvet halka geçer, demiıti.., 

iklimin demokrasi ile münasebe
tini gösteren misaller de vardır: 
Plütark filozofun anlattığına göre 
eski Atinada bir isyandan sonra si
tenin halkı, yeniden kurulacak ida
renin §ekli Üzerine üç partiye ayrıl
lllı§tı. Dağlık taraflardan gelmİ§ o
lanlar mutlaka bir demokrat hükô
tnet §ekli istedikLri halde, ovalar
dan gelmiş olanlar oligarşi hükUıne
ti, deniz kenarmdan gelmi§ olanlar 
da ilcisi ortası bir hük'limet şekli ;..... 
teınişlerdi. 

O halde, büyÜk hekimi" izahı de
ınokraMnin Ege deni,.; kıyılarında 
başlayabildiğinİD sebebini anlat
ınakla beraJ.c:r, onun söylediği kü
çillc kü~ vadilere hakim dağların 
derr-.1krasi fikirleri vermekte tesiri
ni de dii§ünmek lazandır. 

Zaten dağlık yeı-lerdeki halkm 
demokrasiyi tercih ettiğine daha ye
ni misallerde bulunur. Meseli. Fran
aada aaylav seçimlerinde demokrat
l~rA daha ziyade dağlık ve tepelik 
vılayetlerden çıktıkları halde §İm
di kendilerine mutedil cumbU:iyetçi 
diyen eski monarıiat aaylavlar daha 
ziyade ovahk vilayetlerden çıkarlar. 

Buna Amerika Birleşik devletler
de de dikkat edilmittir. Şimal taraf
larındaki halk her §eyde yeniliğe 
daha ziyade rağbet, aeçim kavgala
r•&-1,a daima §iddet gösterdikleri 
halde, •onub taraflarınm halkı ye
~liğe k&r§ı ll.ı.ta dü§Dl811 ve seçim 
!flerinde daha ziyadıa sakindir. A-
1'.Qerikalılar bu farkı fİmo.\Uı kurak 
'\'e cenubun rutubetli olmasına illi· 
federler. Kurak iklim halkı daha 
demokrat ve terakkiye daha ziya
de hevesli olur. Dağlık yerler de 
Çok defa kurak iklimdir. 

Dağlrk ve kurak yerlerin insanla
l'a daha ziyade enerji verdiği bütün 
tarihte görülür. Aayanm orta.aından 
çıkarak Asyanın garbine, Avrupa
Ya, Afrikarun timaline, Arabistanm 
cenubuna kadar yayılan ve medeni
yet götüren türk ırkı dağlık ve ku
rak yerlerden çıktığı gibi, bugün de 
hürriyetini ve bütün enerjisini mu
hafaza eden Afganlılar dağlık yer
ler halkı, Hindular ise rutubetli 

Pek de fazla yÜksek olmamak 
şartiyle, dağlık ve kurak yerlerde 
insan zekasmın daha ziyade açıldı
ğını öyle yerlerdeki halkın daha ze
ki oldukları gösterir. 
Aynı iklim insanlara bir taraftan 

enerji, zeka, bir taraftan da demok
rasi fikirleri verir. 

A. G. 

lıidilmedik hikôyeler 
Amerikan edebiyatının vücudiyle 

haklı olarak iftihar ettiğini Edgar Ai
len Poe, bir tarz ibda etmiş, bir çığır 
açmış en orijinal muharrirlerden biri· 
dir. Amerikalıların macera ve sergü
zeşt romanlarına olan büyük rağbetle
rinin bir neticesi olarak bu vadide yü
rümek mecburiyıctinae kalml§ olan e· 
dib, bu tarzaa yaradıcı zekasının bü
tün üstiınlüğünü aşılayarak, edebi ıı:ry· 
meti pek büyük macera ve korku hika
yeleri yazmıştır. Bu hikayeler o ka
dar kuvvetli bir telkin ve tesir hassa
sına maliktir ki, okuyucunun bu tesir
den kendini kurtarması mümkün de· 
ğildir. Edgar Poe, ayni zamanda bir 
fiirdir. Zevk mahsulü ince ve işlenmiş 
uslCı.bunun harikulade güzellikleriyle 
süslü olan eserlerinde, hastalık dere
cesinde inkişaf etmiş bir zekanın kes
kin ışıkları görülür. 

Onun eserlerindeki dünya bizim i
çinde yaşadığımızdan bam baş.kabir a
lemdir. Orada her şey renkli, acaib, ve 
esrarlıdır. Alelade bir muharririn ka
leminde gülünç olmaya mahkfun ina
nılmaz mevzular onun elinde öyle bir 
cazibeye bürünür ki, okuduğu müd
detçe, kari en olmayacak feylerıc bile 
inanarak ürperdiğini hia eder. 

Hikayelerindeki heyecan o kadar 
saridir ki, muharririn de onu bütün 
kuvvetiyle duymamış olmasl mümkün 
değildir. 

Hasta bir muhayyilenin hummalı 
vizyonlarını aksettirmekle kalarak bi
ze hayattan büyük bir şey anlatmasa 
bile, bu hikayeler, eşsiz bir zeka ve 
hassasiyetin mezç olmasından husule 
gelen nefis ör.gü itibariyle takdirimi
~ hak kazanmıştır. 

Genç yaşta ölmllş olan bu maruf in
giliz edibinin hikayeleri fransız dili
ne, fransızların en m~hur şairi olan 
BodlCl' tarafından çevrilmi~r. Bizde 
şimdiye kadar Poc'nin bir çok hik!ye
leri terceme edilmiş ve muhtelif mec
mualarda çıkmıştır. Şimdi değerli ınu
allinı ve muharrirlerimizden B. Sıra
cettin tarafından bu hikayelerin en 
güzelleri yeniden terceme edilmiş ve 
Hilmi kitab evi tarafından metin hari
d sekiz resim de ilavesiy.Je güzel bir 
cild halinde neşredilmiş, eserin başına 
Bodler'in Edgar Poe hakkındaki bir 

Evela harici tehlikeden doğan en
dişeleri gözden geçirelim. Burada 
bir çok ni.ianslar farkedilir. Eveıa 

yahudileri bahis haricinde bıraka
lım. Yahudilerin, alman dalgalarını 
Peştenin üç saat yakınına kadar ge
lirken, bir yandan da kendi etrafla
rında yahudi kininin git gide daha 
şiddet kesbetmesini nasıl bir gözle 
seyrettikleri tahmin edilebilir. Di
ğerleri, yani yahudi olmayanlar da 
tehlikeyi his ediyorlar. Gerçi, baş. 
vekil B. Daranyi memleket istikla
linin tehdid altında olmadığım söy
lemiştir. Fakat bu beyanat da gizli 
tahminlere veya umumi bir endişe
ye cevab teş.k:il etmez mi? Bir sene 
evel, alınan Führerinin büyük hay
ranı olan müfrit sağ cenah mümes
sillerinden biriyle yapmış olduğum 
bir konu!}Illayı hatırlıyorum. Ona 
birdenbire "Almanyanın komşunuz 
olması hoşu uza gider mi?" Diye 
ı;ormuştum. Hiç tereddüd etmeden 
"Hayır, cevabını verdi, fakat buna 
karşı koymak iç.in kimse bir şey yap
mayacaktır. Alman dir.anizmi Kara
denize kadar her şeyi silip süpüre
cektir. Bu itibarla onunla anlaşma
mız bizim için ehven şer olur." İs
tıiklaJ tabirinin çok elastik bir ma
nası vardır, ve, bir kaç giln önce li
berallerin gazetesi Esti Kuris'in i
şaret ettiği gibi, bir memleketin is
tiklalini tahdid etmek için bir çok 
şekiller vardır. "Ekonomik hulfil" 
l:iuiılardan biri ve en tesirlisidir. Bu 
cenub: şarki Avrupası devletlerinin 
bir Solunda bu hulUlun vilcudu his 
edilmektedir. 

Avusturyayla birleş.tikten sonra 
Macaristanın harici ticaret tablo
sunda % 50 den fazla bir mevkie sa
hib olan Almanya, ona fiat şartları
nı dikte etmek iktidarını haiz olma
yacak mıdır? Ve bu derece kudretli 
bir dos.tun hafiften tazyikine tebes
sümden başka ne sureıtle mukabele 
edilebilir? İktisadi bakımdan Maca
ristan ve onunla beraber meşhur 
mihverin şarkında kalan bir ç.ok 
devletler, İtalya ikinci planda kal
dığı ve kırıntılarla iktifa ettiği için, 
Almanyanın arzusuna tabidirler. On 
asır müddetle almanlaşmaya karşı 

ve istiklali uğrunda mücadele etmiş 
olan macar milleti için bu, düşündü
rUcü bir vaziyettir. Diğer tarafdan 
unutmayahm ki Avusturya Maca
ristıl!n imparatorluğunun dağılması 

Macaristanda yarım milyona yakın 

yazısx ilave edilmiştir. 
298 Sayfalık bu eserin fiatı 100 ku

ruştur. 

HAKiM ROBİNSONUN 
KATLİ 

bil durmadan evel atlamaması için o
nu güç zabtettim. Son ra peşinden koş
tum. Merdiven basamaklarında bekli
yen bir polis memuru bize yol vermek 
için kenara çekildi ve hole girdik. 

Yazan: R. ff. Goldman 

3 

_ Şöyle geziniyorduk. - Anladım, siz de şimdilik beni sır. 
daş yaparak bu işte La Gazet'in sus_ 
lllasrnı temin etmeye karar verdiniz. 
liiç endişe etmeyin, gazetem iskan
dallarla uğraşmaz. Büyük şefe beni ik
na ettiğinizi söyleyin... Fakat oyun 
hiç de fena değil... 

_ Elen, sizi telefondan aradılar, 

hem de bir kaç defa. 

Elen'in evine ilk d~fa olarak giri
yordum. Andryu Robinson, yeğenine 
doğru yürüdü. Elli beş yaşlarında ka
dar vardı, sık saçlarına ak düşmüş ol
masına rağmen kaşlan kumral kalmıştı. 
Matruş yüzü elektrik ışığı altında kır
mızı görünüyordu. Hemen benik kadar 
boyluydu (boyum bir seksen altıdır) 
f~at be~den daha iri yarıydı. •Gaıete
mın .~arıkatörcill.eri onu düz çizgiler 
ve koŞ;Clerle tasvır etmek itiyadmday
dılar. Birdenbire Elen'in ona ne kadar 
benzediğini farkettim. Yüzlerinde ay
ni z~ka~ ayni irade kuvveti, ayni hare
ket ıktıdan göze çarpıyordu. 

- Cerri, sizi temin ederim ki... 
. - Ehemiyeti yok, canım. Esasen bu 
ış gazetemi alakadar etmez. İsterseniz 
klöbe dönelim: Saat on buçuk oldu. 

Bu sefer otomobili hareket ettirme
ttıe mani olmadı. Birdenbire gene huy
suzluğum tutması aramızdaki mütare
keye nihayet vermişti. Yolda, Elen'in 
~alnrz hadiseleri anlatmakla iktifa et
ttıiŞ, olduğunu düşünüyordum. Henüz 
bunların manasını bilmiyordum. 

~"'* 
kölbden bir mil mesafede bize doğ-

ru gelen bir otomobil gördüm. Bu, 
bon Vilyems'in arabasıydı. Yavaşladı 
'le klaksonunu bir kaç defa çaldr •. Oto_ 
ttlobilleri yan yana durdurduk. 

- Neredeydiniz? Diye sordu. Bir 
~eYrekten beri sizi arıyorum. 

-Kim? 
- Bilmiyorum. Size haber vermemi 

söylediler. Hemen evinize telefon ede
cekmişiniz. 

Elen: 
- Aman yarabbi! Dedi. 
Bir kaç saniye, kolumu parmaklan 

arasında sıkarak hareoktsiz durdu. 
Sonra birden atıldı: 

- Beni eve götürün 1 Çabuk l 
Arabayı hareket ettirdim. Az sonra 

bütün süratimizle Midlend'e doğru gi
diyorduk. Elen'in endişesi bana da si
rayet etmişti. Evlerine geldiğimiz z~
man kapının önünde bir çok otoınobıl 
lerin durduğunu gördük. Bunlar ara· 
ıunda Andry Robinson'un arabası, po
lise aid iki otomobil, daha arkada kızıl 
haç işaretli bir araba ve nihayet daha 
geride bir hastahane arabası görülü
yordu. 

Elen, dehşetinden dili tutulmuş gibi 
bir hal<le otomobilden atladı. Otomo· 

Genç kızın yüzü hem beyaz olmuştu, 
fakat. a.mcasını görünce sanki yeniden 
kendısıne kuvvet gelmiş gibi oldu. 

Heyecandan kısılmış bir sesle: 
- Babam, ne oldu? Diye sordu. 
Andryu, tereddüd etmeden cevab 

verdi: 

- Öldü, Elen. 

.. El~n başını önüne eğdi. Omuzları 
duştu. Solda bir kapıya doğru bir kaç 
adım attı, sonra bi.rdenbire dönerek 
Y?k~ek bir tahta iskemlede oturmaya 
gıttı. 

Andryu Robinson yerinden kımrlda
mamıştı, onu yalnız gözleriyle takibe
diyordu. Her ikisi de benim orada bu
lunduğumwı farkında değilmit görü-

- Yazan 
Maksim Bol or 

Lö tanın Peşte 
muhabiri 

alman bırakmıştır. Senelerce müd
det propaganda vasıtasiyle mükem
melen işlenmiş olan bu alınanlar bu
gün yukardan alma\tta ve git gide 
endişe verici tavırlar takınmakta

dırlar. Bu alman azlığı, Almanyaya, 
kaleyi içerden fethetmek için bir va
sıta rolünü görüyor: Hükümet, teh
likenin farkındadır. Macaristanm 
dört "Alzas - Loren"inden biri olan 
Burgenland nasıl olsa şımdiden 

kaybedilmiştir. 13 mart g ... nıi, müf
rit sağ partileri tarafmc.ıÜ'..11 ya6dırıl
mış olan beyannameler, bu vilayetin 
iadesini nezaketle AJmanyadan isti
yorlardı. Bu vıilayet halkının ekse
riyeti alman olduğuna göre bu hare
ket mantıksız fakat acı bir inkisarın 
ifa<iesi olmak bakımından ehemiyet
liydi. Aklı başında macarlar, bila
kıs, garbi lltıacaristamn almanca ko
nuşan bir kaç şehrinin de plebisit is
temediklerini görmekle kendilerini 
bahtiyar his edeceklerdir. 

Bu inkb.ıra mukabil yeni ümidler 
belirmeye başlamıştır. Macaristan 
gözlerini Çekoslovakyaya verilmiş 
olan şimal vilayetlerine çevirmiştir. 
Çakköz macarlarmm kay1dsız şart
sız Macaristana ilhakını istemekle 
iktifa etmiyerek Çekoslovakyanm 
slovak unsurlarının iktisadi sebeb· 
ler dolayısiyle, Macaristana bağlan
mayı arzu ettiklerinıi sö:;liyen ma
carlar az değildir. 

B unnula beraber, müfrit sağ de-
u ' 
, magojisi memlekette seri te-
rd.(.Aıier yapmaktadır ve Anşlus bu 
hareketi hızlandırmııtır. Program 
lar henüz mübhem ve Führer nam
zedleri bir çoktur bu da hareketin 
.zaafına sebebiyet vermektedir. Fa
kat bu fikre tarafdar olanlar kalaba
lıktır. Ve bu kalabalık içinden biri
sim daha sarahatle belirir gibidir. 
Bugün hükümc...in takibatı binbaşı 
Szalsi'ye bir nevi kurban manzarası 
vermekte ve itibarını arttırmakta
dır. Szalsi'nin memleketinde ~imdi
ki itibarı, iktidar mevkiine geçme
sinden bir kaç yıl önce Hitlerin sa
hih olduğu itibardan fazladır. Szal
si katoliktir, kiliseden kendisini hi
maye etmesini istemiş, fakat red ce
vabı almış; bunnula beraber devirle 
kanaatler de değişebilir. 

Yahudi olnuyan halk, yahudi düş
m~nlığı propagandası ve çılgınca 
vaıdlerle nasyonal sosyalizme doğ
ru sevkedilmektedir. Bu yahudi 
dü~nlığı, tıbkı Almanyada ()ldu
ğu gibi, din bakımından değil, ırk 
bakımından ileri sürlüyor. Üstelik 
bu cereyan yeni değildir, fakat şim
di şiddetlenmekte ve dişlerini gös-

nüyorlardı. 

Oturduktan sonra Elen sordu : 
- Ne oldu? 
Amcası cevab vermek için tereddüd 

etti. İkinci bir darbeye tahammül edip 
edemiyeceğini anlamak için onu süzü
yordu. 

Genç kız sabırsız bir tavırla atıldı. 
- Söyleyin bana, ne oldu? 
- Söyledim ya, öldü? 
- Kalbten mi? 
Andryu, sükunetini elde etmek ister 

gibi bir gayret yaptı. Elleri açılıp ka· 
pandı. Sonra yumruklarını uylukları
na basarak: 

- Öldürdüler, dedi. 
Elen ellerini gözlerine götürerek i

leri geri sallandı. Amcası ona doğru 
yürdü ve elini omuzuna koyarak: 

- Cesaret, Elen, dedi. 
Genç kız başını kaldırarak mırıldan. 

dı: 

- Evet, evet ... Kim öldürdü. 
- Daha bilmiyoruz. 
- Hatfild nerede? 

- Dışarı çıkmış. Saat on bir buçu-
ğa kadar geri dönmezse arat~cağız. 

Bana doğru döndü ve haşin bir ta
vırla: 

- Muhbirlerinizden biri şimdi bu
radaydı, dedi, matbaanıza gitti. 

- Ben Elen'i getirdim, dedim. Lau-
derbek bura-da nu ? 
Başiyle evet işareti yaptı. 
-Ya Prin? 
- Evet. 
Kapalı kap.Ji'ı bir baş işaretiylıe gös-

termektedir. Yahudiler on dokuzun
cu asrın ikinci yansında burada gü
zel servetler edinmişlerdir. Yahudi 
meselesi bugün Macaristan.da gü
nün davasıdır. Hükümet partisi i
çinde, yahudilere karşı alınacak ted
birleri müzakere etmek için bir ko
misy·on teşekkül etmiştir. Yahudile
rin memurluklara alınmaları husu
sundaki nisbet esasını ticaret, en
düstri, serıbest meslekler ve matıbu
at sahasına da teşmil etmek mevzuu 
bahistir. 

8 ütün mesele. yahudilere kar
şı alınacak tedbirlerin mer

hale merhale ve ihtiyatlı mı olacağı, 
yoksa müfritlerin sabırsızlığının te
siri altında şiddetli bri hareket ma
hiyetini mi alacağını bilmektedir. 

B. Daranyi bir kaç hafta önce ge
niş bir silahlanma sosyal reformlar 
programının tatbikine başlandığını 

• haber vermişti. Son seneler zarfın
da geniş ölçüde salah bulmuş olan 
Macaristanın mali vaziyeti bu kara
rın tatbikine müsaid bulunmakta
dır. Ayrıca iç sükunu temin etmek 
lazımdır. Amiral Horti ordunun bi
taraflığmı muhafaza edecek sedle
ri vücude getirmiştir. Buna el uza
tacaklar çıkacak mıdır? 

Bu yıl göçmen nakliyatına 
haziranda başlanacak 

İskan genel direktörü B. Cevdet A
tasağun Istanbulda, .Balkan antantı e
konomik konseyinin toplantılarından 

istifade ederek bu memleketlerle ara
mızdaki göçmen nakliyatı iş.leri üze
rinde de temaslarda bulunmuştur. Bu 
sene Romanya ve Bulgaristandan 
memleketimize göçmen nakliyatı ha
ziranda başlıyacaktır. Bunun için ma
yıs başında, nakliyat işleriyle uğraşa
cak memurlar Romanya ve Bulgaris.ta
na giderek hazırlıklara ve bu yıl ana
vatana gelecek olan göçnıenJed aev.k 
istasyonlarında toplamaya baılıyacak
lardır. 

Bu sene gelecek göçmenler Orta A
nadolu ve Trakyaya yerleştirilecek
lerdir. Bunun için bu iki mmtakada 
kış aylarından beri hazırlıklar devam 
etmektedir. 
. Bu suretle göçmenler gelir gelmez 

yer bulacaklardır. Fakat serbest iska
na tabi olacaklarla sanat ve meslekleri 
itibariyle müstesna mxntakalarda yer
leştirilmeleri lazım gelen göçmenler, 
gene lüzumu olan yerlerde iskan edi
leceklerdir. 

Bu sene göçmen işlerine sarfedil
mek üzere büdceye 3,5 milyon lira ko
nulmuştur. Bu mikdar geçen s'eneler
den fazladır. Bu nakliyatın icabıına gö
re genişletilmesi imkanları da vardır. 

Erzurum' da temizlik teftişi 
~rzıiru~, 14 (A.A.) _ Vfili, bera

bennde smat müdürü olduğu h ld . . . a eşe-
hirde bir temızlık teftişi yap . .. d'. ~ .. .k. h mış ve pıs 
gor ugu ı ı amamı kapatmı . · ~ır. 

tererek sordum: 
- Orada mı? 
Evet işareti ıaptı. 
- Girebilir miyim? 
- Lauderbek ıüsaade ederse. 
Kapıyı ittim ve hakimin kütüphane 

odasına girdim. 

Oda genişti. Dıvarlann üçü kitab
larla dolu raflarla .. tillm•' t'• D .. .. or uş u. or-
duncü dıvann ortasında üç büyük 
c~lı kapı vardı, burası bahçeye bakan 
hır balkona açılıyordu. Çocukluğum· 
d~, bana memnu olan bu bahçeye girer
d.ım. Bu kapılardan, hakimi yazihanc
sınde eğilmiş, yazı yazarken kaç defa
lar görmüş.tüm. 

Kütüphanede üç adam ayakta duru
yorlardı; yazihane yanında küçük bir 
grup teşkil etmişlerdi. Yaklaştım ve 
kanlı halı üzerinde Robinson'un cese
d~.n~. gördüm. Kolları iki yana açılarak 
yuzu koyun düşmüştü. 

ondan.,, " 
Anatol Frans her ıeyle, hatta ken

di kendisi ile istihza etmek salahiye -
tini kendinde bulan bir zeka idi. Bun 
dan dolayı bu sözlerini bir itiraf de
ğil, muhatabının anlayışsızlığına bir 
i:ına telakki etmek lazımdır. 

Fakat karakter nedir ? 
Karakter sahibini "Nuh der pey_ 

gam.her demez,, suretinde tarif e
denler olmuştur .• Bu gibileri sadece 
"ters, inadcı" kelimeleri ile tavsif 
etmek lazımdır. Ancakt karakter sa
hibi olupta karakterini daima aynı 
hararette, aynı deği§mez kesafette 
muhafaza etmek güçtür: Ne s_rt, ne 
kaba, ne alıngan, ne bırçm olmak ... 

Bundan başka, hiç bir vuıf bunun 
kadar tazyika ve tehdide maruz de. 
ğildir. Zira insanda aradıfımız bir 
çok meziyetler bunun ekseriya düJ· 
manıdır: Yüksek zeka zihni rölati.. 
vizme sevkeder. Nefsi muhafaza ve 
muvaffakiyet kaygısı ise ferdi yu
mu~klığa mecbur eder. Merhamet 
hi~i - hakikat bahse konulduğu za.. 
mantar - ses çıkarmamak suretile 
hangimizi bir nevi is.tinkaf zarure. 
tinde bırakmamıştır. Cemiyet ise 
tedbirli İnsanı hazan, hani şu eskile
rin "dürugu maslahatamiz,, dedikle
ri yalana kadar götürür. Karakter 
aalıbi olmak, bütün bwilaraan dola. 
yı. hakikaten güçtür. 

Karakteri_ ah.lik ve fikirde dü.. 
rüatlük müradifi olarak kabul etme
liyiz. Hadiseler, türlü vaziyetler va 
cemiyetin icabları karşısında ahla • 
kmıız ve fikirlerimiz dürüst kalabi • 
lirse, realitelere dürüstçe, açıkça, 
samimiyetle intıbak edebilirsek ken.. 
elimizi karakter sahibi İnsanlar 
addedebiliriz. Karakterde taşın 
sertliği değil, parlak kılıç çeliğinin 
Y\UllU§aklığı vardır. - N. Baydar. 

Şanj Kişesi 

Hükümet memleketimize gelecek 
yabancıların sarfedecekleri paralan 
değiştirebilmeleri için bir kolaylık ol
mak üzere yurdun yabancx yolcu gelip 
giden bir çok mıntakalarında Şanj ki
şeleri açmağa karar vermiştir. Şanj ki
şeleri şimdilik İzmir ve fstanbulda ye
ni yaptlmakta olan Sirkeci ve Galata 
yolcu salonlarında açılacaktır. Kişelere 
cumhuriyet merkez bankası ve yahud 
vekil ~ yapacağı bankalar tarafından açı
lacaktır. 

- Bulamadık. Doktor Reynolds ca
ninin bir neşterle vurmuş olduğunu 
sanıyor. Arkadan üç darbe, önden 
dört. Başında da bir kaç çekiç darbe
si ki her biri öldürmeye kafi gelirdi. 

Doktor Reynolds, kaşlarını çatmrş, 
komiseri tasvib etmiyen bir nazarla 
süzüyordu. Robinson'la .• n hekimi ol
duğu için kendisini sevmezdi. Lauder· 
bek'in lüzumundan fazla söylediğini 
haliyle anlatıyordu. Fakat komiser 
dostumdu, hem de Andryu Robinson'· 
un Midlend beLdiyesi üzerindeki ha
kim nüfuzuna rağmen bu dostluğa da
ima sadık kalmxştı. Mua··ini Prin de o
nun kaynıydı. 

Doktorun kaba bulduğum hareketi
ne kızmıştım. Cebimden bir küçük def
ter çıkardım. ""'..:ksek sesle okuyarak 
yazmaya başladnn: . 

- Sayın adli hekimimiz Doktor 
:Reynolds yaraların bir neşterle .••• 

Doktor sözümü ·.esti: 
-:: Ben b~yle bir şey söylemedim. Bu, 

henuz . dogruluğu teeyyüd etmemiş 
şahsi hır zandan ibarettir. 

- Müsaade edin de bu zannmızı 

Komiser Lauderbek'le muavini Prine 
her gün rastlardım. Onlara dostane bir 
selam işareti yapmakla iktifa ettim. 
Adli hekim Reynolds'u daha resmi bir 
şekild·e selimladıktan sonra cesede e· 
ğildinı ve dokunmadan onu tetkik et
tim. Hakim~n üstünde cakerti yoktu. 
Beyaz gömleği kana bulanmış, göğ
sünden ve arkadan yırtılmıştı. 

Lauderbek'e sordum: 
- Bıçaklanmış mı? 

- Yeıdi kerre, dedi; derin ve sarih 
yaralar. 

neşredeyim. Belki hakikat budur . 
- Hayır, müsaade etmiyorum. 
Defterimi kapadım. 

- Doktor, dedim, ölümün sebebi hak
kında ne ?üşünüyors·.nu ? Başını kal
dırarak hır lft!ız:ı yüzüme baktı; sivri 
sakalı yüzüme doğru dikilmişti: 

. - Ölünün karşısında tahammül e
dılmez bir kabalık gl .eriy orsunuz. - Silah nerede? 

Omudarını kaldxda: (Sonu var) 
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Aydında asri bir mezarhk yapıhyor, 
temiz olmıyan 12 han kapatlldı 

1 Temizlik. · · ı Köy egv lenceleri ve sürek avları 
hanı 

Aydın, (Hutm
si Muhabirimiz
den) - Belediye 
çalışmaları son 
günlerde artmış

tır. Bilhassa ~

mizlik işlerine 

çok chcmiyet ve
rilmektedir. Be
lediye sıhat heye
tinin verdiği ra
porlar üzerine 
şehrimizdeki on 
iki hanın kapatıl

-ı mas1 kararlaşmıştrr. Bir han da eksik-
_,.....!"lm ____ ...,.,..,__.,..,.., ........... ~ııı-""""l"!l'I'-.-.--~~-.. leri tamamlanmak üzere yirmi gün 

müddetle kapatılmıştır. 

Edirnede Sinan günü 

Edime, (Hususi) - Koca Sinan ihtilali halkevinde parlak törenle kut
landı. Törene aid bir resmi gönderiyorum. 

Gaziantebte buz fabrikası 

.. 

-
Belediye mezbahası ve buz fabrikası 

Gaziayntap, (Hususi) - Belediye- kü haliyle bile ihtiyacı karşılamak
miz, buz fabrikasını genişletmek ta- tadır. Genişledikten sonra bütün böl
savvurundadır. Mezbahanın tam kar- genin buz ihtiyacı tamamiyle karşı
şıaında bulunan buz fabrikası bugün- lanmış olacaktır. 

Belediye, bir asri mezarlık yaptır
mayı kararlaştırmıştır. Mezarlık Ay
dın - Çine yolu üzerinde ve ziraat nu
mune bahçesi karşısında yapılacaktır. 
Mezarlık için ayrılan sahanın etrafı
na divar yapılmağa başlanm~tır. Ge
çen sene ve bu seneki büdcelerde bu 
iş için tahsisat ayrılmıştır. 

Halkevi bandosu Balta köye gide
rek köylülere milli ve ulusal havalar 
çalmış ve köylüler milli oyunlar oy
nayarak akşama kadar eğlenmi~lerdir. 
Bu köyün delikanlıları, hatta altmış
lık ihtiyarları bile orijinalitesini hiç 
kaybetmemiş zeybek oyunu oynamış
lardır. 

Halkevi avcılarından otaz beş ki
şilik bir grup ortaklar istasyonuna 
giderek Naipli köyü balkanlarına çık
mışlar ve burada sürek avı yapmışlar
dır. Avcılar dönüşlerinde Ortaklar da 
iki saat kadar kalarak davul ve zurna
larla milli havalar çalınmış ve oyunlar 
oynanmıştır. Avcılar aynı neşe ve eğ
len<:eyi trende de devam ettirerek 
Aydına dönmüşlerdir. 

İzmir halkevinin 
faydah teşebbüsü 
İzmir (Hususi) - Şehrimiz Halk

evinin, çalışmak ve kazanmak iç.in 
müsait fırsat oolamıyan türk kız ve 
kadınlarına iş bulmak ve el işlerini 
ihya etmek ve l.ıu işlere bir pazar bul
mak ınakaadiylc bir aat.•• ı:nataz.aaı 

açmağa karar verdiğini yazmıştım. 
Bu mühim teşebbüs yakında bir ha

kikat olacak satış, mağazası açılacak
tır. Şehrimiz Ticaret ve sanayi odası 
reisliği, Halkevi tarafından açılacak 
satıJ mağazasının senelik kirasmı ö
demeyi kabul etmiştir. Ellerinde mev
cud ve yapacakları işleri artırmak is· 
tiyen türk kız ve kadınlarının Halk
evine müracaatlerinin, tesbitine başlan 
mıştır. Halkevi, bu satış mağazasını 

açmakla köşe, bucakta kalan, el eme
ği ile geçinmek istiyen kız ve kadın
larımızın eserlerini satmak, onlara 
yardım edebilmek gayesiyle hareket 
etmektedir. Bu işden hiç bir maddi 
menfaat gözetilmemektedir. 

r...................... . ........................................................................................................................................... ı 
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İÇELDE BİR ŞELALE •• 

Sivasta halkevi ve 
kültür çalışmaları 

Yeni mektebler yapılıyor,· 
bir köy gecesi tertib edildi 

Sivas, (Hususi) - Halkevi hareketleri ve 
kültür çahtmalan gün geçtikçe büyük inkiıaf. 
lar göstermektedir. Şehrimizde yapılan Ata
türk ilk okulunun ıu ve elektrik tesisatına bat
lanmııtır. Vilayetimizde yapılan yeni ilk mek
tebler arasına Şarkışla merkezinde yapılacak 
olan modern bir kültür yuva.H daha karqmıt
tır. Bu mckteb 40 bin liraya çıkacak ve beton
arme olarak yapılacaktır. 

Okuma bilmeyenler için Halkevinde ve ha-
pishanede açılan Ulus okullarm- ....................... . 
da yüzlerce yurddaı okumakta
dır. Buralarda bugünlerde imti- f11asfa 
han yapılacaktır. Sel(uklardan 

Halkevinde geçen gün bir köylü ge-

kalma bir 
türbe Ye 

cesi tertib edilmiştir. Burada köylü
lerle hasbihaller yapılmış, milli ha
valar çalınmış oyunlar oynanmıştır. 

Bundan sonra köylülerimize mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. Köylüyü cry- gök medrese 
dmlatıcı konferanslar verilmiştir. 

İlk mekteb muallimleri de Halke
vinde çayh ve danslı bir toplantı ~p
mış, eğlence geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Şehrimiz eski ve tarihi eserler ba
kımından çok zengindir. Sivas Selçuk 
şaheserleriyle doludur. Bu eserlerin 
iyi muhafazası için tedbirler alınmak
tadrr. 

İzmirde fuar 
hazırhkları 

İzmir, (Hususi) - Fuar komitesi 
büyük bir gayretle fuar hazırlıkları· 
na devam ederken hükümet de, mem
leketin bu yegane müessesesini inki
taf ettirmeğe çalışmaktadır. İktısad 
Vekaleti. bu meyanda, valiliklere, 
banka ve ticaret odalarına uzun bir 
tamim göndermiştir. Vekalet, bu ta
miminde, fuarımızın seneden seneye 
tekamül ettiğini, milli varlığımızı 

gerek kültürel, gerekse zirai ve sınai 
noktadan ecnebilere göstermenin çok 
faydalı olacağını anlatmıştır. 

Tamim, geçen sene fuarı 608.000 ki
finin ziyaret ettiğini, bu rakamın ö
nümüzdeki sene bir milyona çıkacağı
nı, fuarımza iştıirakin aynı zamanda 
milli bir vazife olduğunu, yoksa fu
ara "mamulatımın tamamını Türkiye
de satıyorum,, şeklinde bir düşünce 
ile iftirak etmemenin yanlış bulundu
ğunu tebarüz ettirmektedir. 

Aynı zamanda, hükürnetin önü
müzdeki sene nakil tarifelerini 
daha indireceğini, f u a r hatıra

sı olabilecek şekilde imalat yapıl
masının ve mamulatın üstüne, "1938 
İzmir enternasyonal fuarı hatırası,, 

kelimelerinin yazılmasının arzuya şa 
yan görüldüğünü. binaenaleyh bütün 
sanayi müesseselerimizin büyük kü
çük mutlaka iştiraklerinin temini, iş
tirak edenlerle etmiyenlerin isimleri
nin tesbitini ilave etmektedir. 

Çocuklara katiyen 
Çatmayın kaşınızı 

Döğersiniz gün gelir 
Siz kendi başınızı 
Çocukların sıb,ati 
Kendi elinizdedir 
Terbiyesi rahatı 
Tatlı dilinizdcdir. 

Erzincan civannda 
tarihi eserler hulundu 
Üzerinde kabartma öküz 
başları bulunan bir kazan 

dört vazo ve gümüş çubuklar 
Erzincan, (Hususi) - Şehrimize beş saat 

meaa.f ede bulunan Cimin nahiyesi civarında 
çok kıymetli tarih eaerleri bulunmuttur. Bura
da Altmtepe adı verilen bir yerde, demiryol
lanndaki İn§aat için tat hazırlayan ameleler 
buralannı kazarken dört metre derinliğinde 
muntazam ve harçsız yontulmut taılarla yapı· 
lı bir bina cephesine tesadüf etmiılerdir. Ame
leler, kazmaya biraz daha devam ederek kes-........................ 

Bulunan 

eserler 

me tatlarla örülü temeller' ..,e 
bir takım kemerlere ,ı_ .rastlamıf 
lardır. Bu b•-~·nm bulunduğd 
yerde ,. ıh tane de küçük hücre
.,, .. Lesadüf edilmiştir· 

Bu hücrelerde bakırdan yapıltnıfo 

dört tarafında kabartma dört ökUı 

başı bulunan çok sanatkarane bir ıca· 
zan ile ilci sehpa bulunmuştur. Btİ 
sehpaların uçları da öküz tırnağı şe1"' 
!indedir. Bundan başka dört adcd .,,
zo şeklinde su güğümü ve bir taş <fi 

bir su maşrabası bulunmu~tur. 

Vali vaziyeti haber alır almaz k3'1 

yerine gitmiştir. Buranın tarihin ço) 
eski çağlarına aid bir ibadet yeri ol' 
duğu ve bu tepenin civarındaki yak111 

bir kaç tepede de suni birer hö~ 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Buradan çıkarılan eserler mUzef" 
teslim edilmiştir. 

Bu civarda kazılara nihayet veril' 
miş ve kazı yeri muhafaza altına alı11' 
mıştır. Vaziyet Dahiliye ve Kültilf 

Bakanlıklarına bildirilmiştir. Bund~ 
iki gün sonra bu tepenin civarındJ 
diğer tepelerin birisinde yapılan tcv' 

d' da kalın çubuk halinde ve 84 ayarlfl 
------------- - ---.,on beş kilo halis gümüş çıkarılı:ıııf' 

P'' 
O b 

tır. Şu hale nazaran gerek bu te ~ 

dem İşte İpek Öceği ı ve gerek yanındaki suni tepeler~ 
içinde, tarihi bizce malfım olmıyaıı. t 

kurSU açıldı fakat Hitit veya Asuriler deY~1~ 
aid olduğu tahmin edilen bir defı:ıı· 
nin buralarda bulunması zan~e ôİ' 
mektedir. Yapılan tetkiklerde şıftlt>i' 
ye kadar ne bir tarihe ve ne de ; 
kitabeye tesadüf edilmemiştir. 13°'

1 larda yapılacak kazılarda pek 1':ı,. 
metli eserlere ve defineler~ .rastla ıcl 
cağı muhakkaktır. Bunun ıçın /\tl ~ 
radan bir heyetin buraya gelmesi bt 
lenmektedir. 

İzmir, (Hususi) - İzmir vilayeti 
içinde ipek böcekçiliğini ihya eUnek, 
fenni ipek böcekçiliğini köylüye öğ
retmek çin Ödemişte bir ipek böcek
çiliği kursu açılmıştır. 
Ödemişte açılan kurs iki der.rrelik

tir. İkinci devresi sonbaharda açıla
cak ev iki ay devam edecektir. Kurs 
tedrisatı bir buçuk ay devam edecek 
ameli ve nazari olarak ipek böcekleri
nin nasıl yetiştirileceği öğretilecek

tir. Kursa öğretmenler, talebeler ve 
ilk okul mezunu köy çocukları devam 
etmektedir. Bundan başka haftada üç 
gün birer saat kadınlar kursta ders 
göreceklerdir. Pazartesi günleri ayrı

ca köylerden gelenlere ders göstefi
~cek, gene haftanın bir günü Tirede 

• ·t) 
konteranslar verilecektir. Kursun~· 
devresinde böcek tohumunun açıl ır 
sr, deri değiştirmeleri, uyku devr~ 
ri, beslenmeleri, hastalıktan ko.r~ J,r 
usulleri ve kozanın ördürülmesı 0giİ 
tilecektir. Sonbahar devresinde -J# 

böcek hastalıkla~ı, tohumla~ı~ . ~ 
yenesi ve dut agacının retıştırıl 
öğretilecektir. 
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Bolkar dağımn umumi bir görünü~ü r· .................... il ......... il .............. il ............. .... 
M. T. A. Liborafuvarlarmda 1 

Türk altım allln nasll ~ıkarıhyor ! 

Bolkar dağındaki altının 
mevcudu 33 tondur yani: 

.. _Türk demirini gördünüz. Şim
di de size türk altınını gösterece-
gız . ., 

Bir cam fincan içinde pırıl pırıl 
Yanan sarı kudrete bakıyoruz: bu 
altın doğrudan doğruya bulunmuş 
değıldir. O, M. T. A. mn laboratu
\rarlarında kara renkli Bolkardağ 
taşlarının içinden çıkarılmıştır. O
nun içindir ki biz ona, bir az teknik 
\re bol emek mah~ulü olarak ayrı bir 
kıymet daha veriyoruz. 

Maden Tetkik Arama enstit1isün
dc her maden içıin ayrı bir oda ayrıl
ınıştır. Her maden, ayn bir karak
terdir. Ayrı bir yaşama şartı ıster. 
~n~n sırrının çözülebilmesi, c:evhe
rının meydana çıkması için muay
Yen fartlı bir muhit bile lazımdır. 

k.urşun madenlerimiz için ayrıl
~~f olan laboratuvara giriyoruz. 
~de kocaman potanın içindeki 

ınaden fıkırdayarak kaynamaktadır. 
Dün. demirin su haline geldiğini 
gördükten sonra, diğer bütün yer
altı varlıklarının erimiş hali biç size 
hayret vermiyor. 
Temizlenmemiş haliyle kurşun ne 

garip bir madendir? •• Biz onu par
lak ve rengini beyaza yakın biliriz. 
lialbuki enstitüye gelen nümunelcr, 
&oluk kara renkli taş parçaları ha
lindedir. Türkiyenin kurşun servet
lerine ayrılan kısmı idare eden şef 
bu küçük odada başarılmakta olan 
büyük işleri anlattı: 

••• 
"- Saltanattan bize kadar geçen 

kayıd defterlerinde yüze yakın ma
halde kurşun madeni mevcud ise de 
memleketimizde işleyen kısmı Bal
ya ve son senelerde başlayan Ana
ınurdan ibarettir. Kurşunun sanayı
de ne kadar bol yerlerde kullanıldı
ğını bilirsiniz: boru, levha, av saç
ınası, buhar makinelerındc türlü kı
•unıar, matbaa harflerı ve birçok ha
litaların ana maddesidir. 
Kurşunun bulunduğu toprağın da 

bir hususiyeti vardır: daha çok vol
kanik arazide bulunur. lVlcmlcketı
ıni«te şimdiye kadar işletilmış Bal
ya madeni ,lialıkesirin 35 kilomet
re şimal garbında bulunmaktadır. 
~u maden çok eski zamanlardan bc
rı malfımdu. Saltanat dcvrındc ilk o
larak 1845 tarihinde işlemeye oaşla:1!b 1868 tarihinde Reiser ismınde 
• ır ~lınan tarafından alınıp Lorium 
~ı~deki şirkete devrcdilmıştır .. 
f u Ştrket 1892 tarihinde 4.500.000 
rank sermaye ile kurulan Balya şır

ketine devredilmiştir. 
Balya şirketi bilhasscı. umumi harb
d~n ~\rel çok karlı bir vaziyette işlc
nııştır. 1904 den 1913 e kadar yüzde 
~2-35 arasında kar dağıtmıştır. Fa
ka~ umumi harptan sonra başlayan 
rızden bu tarıhlcre tekabül eden 

Yıllarda madende olan bir yangın 
d~layısiyle şirket hemen hemen fa
a~~Yetini tatil edecek bir vaziyete 
du~üştü. :Fakat cumhuriyet hükü
nıeti~ şirketin civarına yaptığı eko
noınık faydayı göz önünde bulundu
~arak kati hunaye tedbirleriyle iş
;;:eyı temin etmiş:ir. Cevher;, Arı, 

rı su, Karaca, Koybaşı mağarala-
~ından çıkarılmıştır. Bugün çıkarı
an cevher izabe edilmemekte flo

tasyon suretiyle temizlenmekt~, ay
nı zamanda çinko istihsal edilmek
tedir. 

. Anamur madeni iki senedenbcri 
b~~ türk şirketinin elindedir. Bu
gunkü faaliyeti, ancak iç istihlaki 
karşılamaktadır. Bu potaların i~in
de cevherlerinin kaynadığını gördü-

5.000.000 lira! 
~ Yazan ............ , 

_<:~~~~.~~~~~ .. .. 
ğünüz Keban ve Bolkardağ maden
leridir. Uzerinde esaslı ara~tırmalar 
yapdığımız bu iki maden, kurşun 

servetimizin ana varlıklarını teşkil 
ediyor. 
Bolkardağ Toroaiarın üzerinde ve 

Çiftchana 20 kilomctredcdir. Bol
kardağ madeni çok eski tarihlerden 
beri bilinen bir cevherdir. Saltanat
ta bu madenin ilk i§letilmcsi, 1241 
tarihlerine rastlamaktadır. Fakat 
maden bu tarihlerde çok iptidai va
sıtalarla istihsal edilmişti. O zaman
lardaki işletme sıralarında, madene 
aid bir hatıramız da şudur: Çakılcı 
adı verilen nakliyeci amele, sırtla
rında deri torbalarla cevheri dışarı
ya çıkarıp satıyorlarmış. Tesbit edi
len bu vakanın maden tarihinde ben
zerine az rastlanır. 

O zamanlar Bolkardağda irtifalL 
rı 1.32 metre olan yedi ızabe furunu 
ile iki tane kalhane varmış. 1313 se
nesinden 1323 senesine kadar istihsal 
edilen cevherin vasati olarak yüzde 
22.1 ri kurşun, bclıer tonda 940 gram 
gümüş, 6.54 gram altın elde edilmiş
tir. Bugün bizim istihsal ettiğimiz 
cevher mikdarı ile bu rakamların kı
sa bir mukayesesi, ~ki işletme ara
sındaki büyük kemiyet farkını mey
dana çıkarır. 

Bolkardağda bu iptidai çalışmalar 
neticesi, 1304 senesinden 1324 sene
si sonuna kadar kurşundan başka el
de edilen saf altın mikdarı 177 ,5; 
gümüş mikdarı da 24.205 tondur. 

Bugün Bolkardağ, kurşun servc. 
timizin ana kaynağıdır. Üzerinde i
ki seneye yaklaşan bir müddet tek
nlk ve esaslı araştırmalar yapılan bu 
maden yapılacak bütün tesısleri 
karşılıyacak kıymettedir. Madeni
miz, kalite ıtibariyle çok zengindir. 
Nisbet itibariyle bu kadar cevheri 
yüksek olan madene az rastlanır. 

Kurşun servetimizi temsil eden 
bir başka cevherimiz de gümüş Ha
cı köydür. İşte size, ömrü hemen he
men iki asra yaklaşan bir maden ... 
Samsuna 45 kilometre kadar uzak
lıkta olan bu maden, bundan 180 se
ne cvel işlemeye başlamıştır. Buma· 
denin o zamanki imalinden elde edi
len neticelere göre beher ton cev
herde yüzde 11-28 arasında simli 
kurşun ve beher ton kurşunda yüz
de 0.21-0.31 gümüş bulunmakta imi§. 
Gümük Hac:ı köy madeni 1316 sene. 
sine kadar işlenmişse de, bundan 
sonra hükümetin beher dir. 
hem gümüşn satın .~mm.ası L 
çin tesbit ettiği otuz ıkı pa.~anın 
o tarihlerde gümü;ı fiatını~ .du~e
si yüzünden 18 paraya indırıldıgın
den mültezim madenciler tarafın· 
dan işletilmekten vazgeçilmi~tir. A
çılan mağaralar bugün çökmüş bu
lunmaktadır. Buradaki maden ser
vetinin mühim olması ihtimalini dü
şünerek esaslı tetkikler yapılmakta
dır. Teknik aramalar, bugün müs
bet neticeler vermiştir. 

Maden Tetkik ve Arama enstitü· 
sünün aradığı kurşun madenleri a
rasında Elazığın garbında Keban. 
simli kurşun madeni de bulunmak-

tadır. Buradaki çalışmalar bugün 
bitmiştir. Bu maden de osmanlı sal
tanatı devrinde ve diğerlerinden da
ha çok kötü şartlar altında 200 sene 
kadar çalışmıştır. Fakat bütün bu 
eski çalışmalar bugünkü me:;ai için 
hiçbir zaman bir miyar teşkil edemi
yecektir. Çünkü, madenin cevheri
ni, köstebek yuvaları gibi, sonu gel
miyen çukurlar içinde heder eden ve 
(Bedcstan) adını verdikleri dört ta
rafı kurşun dolu tabii mağaralarda 
istihsal ederek cevher nisbetini hiçe 
indiren ı:;istem, bugünkü teknik ça
lııpna tarzına ve modern vasıtalara; 
hiçbir zaman kıyaslanamaz. 

Bizim kurşun servetlerimizi bu 
kadar kaimi§ aanmayınız: bir
çok yeni damarlar üzerindeyü. Ya
kın bir gelecekte, hiç de beklenil
mez bir hadise değildir ki, mesela 
Dcmirdağ gibi cevher itibariyle 
dünya rekorunu veren bir kurşun 
servetine kavuşmıyalım. Akdağ, De
nek, Bereketli, Gümüşhane gıbi ü
zerinde uğraşılan ve kendilerinden 
böyle neticeler beklenilmekte olan 
maden damarlarından veya bugün 
hiç adını bilmediğimiz yurdun her
hangi bir köşesindeki adı bile bu
lunmayan bir yerde Türkiyenin 
kurşun haznesinin de elimize geç
mesini bekliyebiliriz.,, 

*** Kurşun, tek başına bulunmayan 
bir madendir: yanında az çok gü
müş, ve gene az çok altın bulunuyor. 
Bizim kurşunun bir diğer hususiye
ti de içinde altının dünyadaki mev
cudlar arasında en yüksek derecede 
bulunuşudur. Bunu öğrendikten 
sonra hemen soruyoruz: 

"- Acaba bizim altınımız ne ka
dar? 

Mühendis, zihninden hemen bir 
hesap yapıyor: 
"- Yalnız Bolkardağ maden cev

heri, 300.000 tondur. Bir tonda 11 
gram altın bulunduğuna göre, yal
nız bu madendeki altınımızın mik
darı 3.3 tondur. Fakat bu mikclar, bu 
gün Bolkardağm bilinen kısımları
na göre hesaplanmıştır. Henüz araş
tırmalar yaptığımız sahalarda da 
simli kurşun madenine rastlarsak, 
o zaman bu mikdar, şiıpne-siz ki çok 
yükselecektir. 

3.3 ton altın, beld:i böyle mücerred 
bir rakam hal:ncle :;ize bir kıymet i
fade etmez. Paraya tahvil ederek 
söyliyeyim: a~ağı yukarı beş milyon 
lira .. Sonra altın mikdarmm bir kaç 
mesela gümüş ve çok yüksek kalite· 
li bir kurşun.. Dünyada böyle üç, 
dört başlı madenler, devlet kuşu gi.. 
bidir.,, 

Merakla, altınımızın kaç ayar 
olduğunu &oruyoruz: cevab veriyor
lar: 
"- 24 ayar!. .• , 
Zaten enstitüde bütün mesai, tam 

seviyei>ini bulmuştur. Böyle bir mü
essesenin elde edeceği netice, ancak 
örnek olabilir. 

*** Hatıra şu geliyor: bir altın yu-
varlak için, bazen insan kanı döken 
insan: altın dağdan neden parçalar 
koparıp servet sahibi olmuyor? 

Bu sualin cevabını; M. T. A. nın 
milyonlar değerinde olan tesisleri 
cevab veriyor: maden ferd işi değil, 
ileri dev Jet işidir. 

Balkan basın konferansı 
dün çahşmalarını bitirdi 

' 

Toplantıda siyasi, teknik, kültürel 
komisyonların dilekleri kabul edildi 

Elen, romen ve yugoslav mi/it komiteleri reislerinin samimi 
sözlerinden sonra B. Yunus Nadi kapanış nutkunu okudu 

İstanbul, 14 (A.A.) - Balkan antan
tı devletlerinin matbuat birliği konfe
ransının kapanıJ celsesi bugün saat 11 
de Yıldız sarayında aktcdilmiştir. 

Konferans reisi Yunus Nadi, Ercü
ment Ekrem Taluya konferansın 7 ma
yıste aktedilen açılış celsesinin zabıt
namesini okutmuştur. 

Talu, bundan sonra açılı§ celsesi gü
nünde konferansın verdiği karar mu
cibince Balkan itilafı devlet ve hükü
metlerinin reislerine gönderilen tazim 
telgraflarına gelen ceva.bları okumuş
tur. Bu telgraflar hararetle karşılan
mıştır. Bunu müteakip Talu, konfe
ransın siyasi komisyonunun raporunu 
okumuştur. 

Raporda bilhassa "Matbuat ataşele
ri tayini hususunda Atinada izhar edi
len temenninin yugoslav ve rumcn 
dostlarımız tarafından terviç edilmiş 
olmasmın komisyon tarafından mem
nuniyetle karşılandığı ve Türkiye ile 
Yunanistanın da büdce imkanları mü
said olur olmaz bu memleketleri takib 
edecekleri., kaydedilmekte idi. 

Raporun diğer kısımları 
Rapor, ilave ediyor: 
"Elen arkadaşlarımız, komisyonu

nuza muhtelif teklifler yaptılar. Bun
ların arasında statülerimizin sekizin
ci maddesinin birinci fıkrasının yan
lış bir şekilde tefsiri meselesi ba9ta 
gelmektedir. Filvaki bu fıkrada Bal
kan antantı matbuat konferansının an
tant konseyinin içtima ettiği zamanda 
ve mekanda toplanması lazım gelmek
te olduğu beyan edilmektedir. Siyasi 
komisyon, yedinci maddenin "merkezi 
komiteye Balkan antantı daimi komis
yonunun içtima ettiği memleket ko
mitesinin reisi riyaset eder,, suretin
deki ikinci fıkrası ahkamına ameli sa
hada harfiyen riayet edilmccnif oldu
ğunu müşahede etmit olduğundan İa
tanbul Balkan antantı matbuat konfe
ransına bu pratiği statüye göre tas
hih etmesini tavsiye ctmeğe karar ver
miştir. Bunun neticesi olarak türk mil
li komitet>inin, daimi komisyonun şim
diki reisi salahiyetlerini haleflerine 
devreder etmez, merkezi komite reis
liğini romen milli komitesine devret-· 
mesi lazım gelmektedir. Sekizinci 
maddenin birinci fıkrasının harfiyen 
tatbiki meselesine gelince, komisyon, 
konferansa 15-17 şubat 1937 tarihinde 
Atinada aktedilmiş olan konferans 
Balkan antantı matbuatının ilk adi 
konferansı, şimdiki İstanbul konfe
ransını ikinci konferans addetmesini 
tavsiye eder. Çünkü 4 ila 6 mayıs 1936 
da Belgradda yapılmış olan toplantı 
ihzari mahiyettedir, BükreŞ:te 11.13 ha
ziran 1936 da aktedilmiş olan içtimaa 
ise birliğin teşkili için aktedilmiş bir 
içtima nazariyle bakılır. Buna binaen 
statülere uygun surette hareket edil
miş olmak için önümüzdeki konferan
sın gene Bükrcştc aktcdilmc~i icab e
der. 

Siyasi komisyon, "ilk tedrisat kitab
larının mütekabil husumet tcvlid ede
bilecek her nevi mevaddan tathiri için 
icab eden maka.mat nezdinde tcşebbüe
lcr icra edilmesi temennilerinde bu -
lunmuştur. 

Bundan maksad, yni nesilleri Bal
kan misakı ve antantı zihniyetine ha
zırlamaktır. 

Yapılacak teşebbüslerin bu nevi ki
taplara Balkan milletleri arasında 
dostluk hislerini uyandıracak ve ida
me edecek metinler ithali gayesini 
elde etmeği istihdaf etmelidir. 

Kültür miina.<Jebetlerini 
koUıy~tırmak için 

Kültürel münasebetleri teshil mak
sadiyle Balkanlar arası eserler neşret
meleri için dört müttefik ve dost 
memleket tabilerine müracaat edilme
lidir. 

Türk Tarih kurwnu ile antanta da
hil diğer memleketlerdeki mümasil 
müesseselerden kendi memleketleri
nin tarihi ile medeniyetine müttefik
lerinin muttali olabilmeleri için dört 
lisanda eserler neşretmeleri rica olun
malıdır . ., 

Komisyon, türk murahhası B. Ek
rem Taluyu dikkatle dinlemiş ve B. 
Talu, talepleri üzerine, arkadaşlarına 
Hatay meselesinin ne suretle tekevvün 
etmiş olduğunu ve muhtelif safahatını ' 
izah ve teşrih etmi_ştir. 

Müttefiklerimiz türkler için hayatı 
olan bu mesele hakkında daha ziyade 
tenevvür edecek olan elen, romen ve 
y~oelav cikal'ı umumiyeleri bundan 

böyle bu mccelede daha iyi bir anlayış 
ve kavrayışla müzaharctte bulunacak
tır. 

Komisyon, bu münasebetle müttefik 
memleketler matbuatının gerek ferden 
ve gerek müştereken kendilerini ala
kadar debilecek olan bütün meseleler 
muvacehesindeki tam tesanüdünü ka
yıd ve tescil etmek imkanını bulmuş
tur. 

B. Yunus Nadi, konferanstan siyasi 
komisyonun raporu hakkındaki müta
leasını sormuştur. 

Rapor, el kaldırılma suretiyle ve al
kııiarla kabul edilmiştir. 

1 kinci teknik komisyonunun 
raporu 

Bundan ıoonra · lhln. ... teknik komis
yon,. raporu B. AnjelJ.cviç tarafından 
okunmuştur. 

Bu rapor, bilhassa Balkan antantı
nın bütün telgraf ajanslarının Atina 
konferansının temennilerine ve karar
larına tevfikan, geçen sene zarfında, 
matbuata eveı.ki sencninkinden fazla 
ve antant davasına büyük hizmetler i
fa edecek mahiyette olmak üzere an
tanta dahil memleketlerin kaffesine 
aid malfunat malzcm~i yetiştirmiş ol
duklarını ehemiyetle kaydetmektedir. 
Bu bahse müteallik olarak ikinci ko
misyon, dört ajansın, Balka;ı servisle
rine devam etmek ve bu ı.ervislcrini 
gitgide inkişaf ettirmek suretiyle, 
Balkan antantına dahil dört memleke
te aid haberlere rüçhan ve takaddüm 
hakkı vermek ve gazete muharrirleri
nin dikkatlerini bu haberlere celbet
mck maksadiyle bu haberleri hususi ve 
renkli kağıtlara basmak hususunda a
ralarında anlaşmalarını temenni eder. 

Gazete telgraf lan hakkında 
bir dilek 

Rapor, radyonun faaliyet ııahaıun
dan bahsettikten ve Balkan antantına 
dahil muhtelif devletlerin biribirini 
daha iyi tanımaları, ve takdir etmeleri 
için bu faaliyetin teksifi temenni6ini 
izhar ettikten sonra adi telgrafnamc. 
ler için telgraf ücretlerinin ytizde otuz 
nisbetinde tenzil edilmit olduğunu 
tebyin ve bu tenzilatın dört memleket 
dahilinde bir nisıbet üzere matbuat tel
graflarına da tatbik edilmesi temenni
sini izhar eder. Bundan başka İstanbul 
Balkan antantı matbuatı, Balkan an
tantına dahil dört memleketin salahi
yettar makamlarından bazı memlekct
lerd-c ecnebi memleketlere gönderilm 
tclgrafnamelerc tatbik olunan hususi 
şartlardan muaf tu.tulmalarını rica e
der. 

Diğer dilekler 
Teknik komi~yon, konferanstan a

şağıdaki temennilerin kabulünü rica 
eder: 

1 - Milli dört komitenin kendi mem
leketlerinde mesleki meselelerin ve 
bilhassa gazetecilerin tckaüdiyeleri 
meselesinin: meslekten gazetecilerin 
~iğ~r Balkan m~mleketlerinde ne gibi 
ımtıyazlara malık oldukları mcselcıi
nin ilah .. vaziyeti hakkında raporlar 
tanzim etmeleri temenniye şayandır. 
Bu raporların önümüzdeki Bükreş 
konferansının ruznamesine ithal edil
me~i ve bu raporların tetkikinin mah
sulü olacak zaruri temennileri kabul e
decek olan teknik komisyon tarafın
dan tatbik edilmesi lazımdır. 

2 -. Şu cihetler de temenniye şayan
dır: 

a) Balkan anatntının memleketleri 
arasında direkt telefon muharebeleri 
hatları tesis edilmelidir. 

b - Dört Balkan antantı memleketi
nin merkezleri arasında telefonla ya
pılacak matbuat görüşmeleri için hu
susi saatler tcsbit olunmalıdır. 

Bay lHenemencioğlu'nun kabul 
olunan bir teklifi 

Teknik komisyon, Muvaffak Mene
mcncioğlunun teklifi üzerine aşağıda
ki temenniyi kabul etmiştir: 

"Salasiyettar kaynaklarean yani 
Balkan antantını tClkil eden dört dev
letin mütekabil ajanslarından Balkan 
haberlerini mümkün olduğu kadar ça
buk almak keyfiyetini Balkan efk!rı 
umumiyesince verilen eheıniycte bina
en ve bu telgarfların Balkan hükan:~ 
merkezlerine ekseriya, Balkan harıcı 
membalardan verilen haberlerin daha 
süratlc gelmesine scıbeb olacak bir şe
kilde gönderilmelerine mebni İstan
bul Balkan antantı konferansı, Anado
lu, Atina. Avak ~ Radıor ajan8lan ta
r<afınıdan eu aajn11lan Mtaben g&>öeri-

len telgraflar gazete muhbir ve _husu
ııi muhabirleri tarafından gönderılecek 
telgraflara kati bir rüçhan ve takad
düm hakkı verilmesini alakadar ma
kamlardan rica eder.,, 

Reis teknik komisyonun yukarıdaki 
raporunu komisyonun tasvibine arzet
miş ve rapor el kaldırmak suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Kültür komisyonunun raporu 
Reşad Nuri bundan sonra kültür ko

misyonunun raporunu okumu§tur. 
Raporda milli komitelerin faaliyeti 

sayesinde vücuda getirilmiş olan mad
di ve elle tutulabilecek neticeler kay
dedilmekte ve bazı mühim meseleler 
hakkında yapılan tekliflerle serdedi
len mütalealar bildirilmekte idi. 

Gazetecilerin teatisi ve seyahatleri, 
haber, kitab ve film teatisi, antant fik
rini halka tamim etmek üzere bir Bal
kan filmi senaryosu tCTtibi ve bu me
seleler arasında sayılmakta idi. Yugos
lavya murahhası Svetovski tarafından 
gazetecilerin teatisi ve ziyaretleri hak
kında, Türkiye murahhası Neşet Halil 
Atay tarafından senaryo tertibi hak
kında yapılan bu teklifler, bugün kon
feransta tevdi edilen dört karar proje
sinin mevzuunu te~il etmekte idi. 

Reisin talebi üzerine konferans, kül
tür komitesinin tekliflerini alkışlarla 
kabul etmiştir. 

Sefcriadis, bııru:bn oon"ı niyaot, ~ı, 
nik ve kültür komisyonlar reislerinin 
gelecek konferanslardan her birinde 
daevtli olan üç devletten biri tarafın
dan deruhte edilmesi hakkında bir ka
rar projesi vermiş ve proje el kaldır
mak suretiyle kabul edilmiştir. 

Bay Seferiadis'in sö:leri 
Elen milli komitesi ikinci reisi B. 

Seferiadis, konferans reisi B. Yunus 
Nadiye teveccüh ederek Türkiyede na
il olmuş oldukları iyi kabulden dolayı 
arkadaşları namına teşekkür etmiştir. 

B. Seferiadis, mesaiye hakim olan 
kardeşlik havasının bu mesainin iyi 
bir yolda ilerlemesine medar olmuş ol
duğunu beyan ve sözlerine şu suretle 
de\ram etmiştir: 
"- Türk milletini çok mültefit ve 

çok çalışkan buldum. Şimdiki Türki
yeyi canlandırmak için scbatkarane bir 
surette sarfedilmektc olan mesaiyi ve 
aynı zamanda toprağından altını çıka
rır gibi bu memleketi kıymetlendirme
ğe muvaffak olmuş olan Şefin büyük
lüğünü ölçmek fırsatına nail oldum. 
Dostane kabulünüzden dolayı bir kere 
daha teşekkür etmekle sözlerime hi
tam veriyorum.,. 

Türkiye'ye hayranlik 
B . Scferiadisten sonra romen milli 

komitc.i ikinci reisi B. Livik Nasta, 
söz almıştır: 

Mumaileyh, reise teşekkür etmiştir. 
Müteakiben Balkan tesanüdünü daha 
ziyade tarsin etmek için vücuda geti
rilmiş olan terakkilerdcn bahsetmiş ve 
şöyle demiştir: 

"- Tenakuzun yerine ahengi ika
meye muvaffak olmuş olduğumuzu 
müşahede ettik. lstanbula gelince, 
benden evci birçokları, buranın, dün
yanın en güzel noktası olduğunu ı;öy
lcmişlcrdir. Büyük Reis, Atatürkün 
dihiyanc idaresi al tında vücuda geti
rilmiş olan muhteşem eseri, hayranlık· 
la tcmap. etmek fırsatına nail olduk ... 

B. Nasta ilaveten demiştir ki: 
"- çok iyi çalıştık, fakat yaptıkla

rımız kafi değildir. Daha birçok şey· 
lcr yap.ınak, daha büyük eserler vücu
da getirmek istiyoruz. Türkiyedc gör· 
müş olduğumuz şcyles, birde bu mem
leketin dünyada en müreffeh ve en me
deni bir memleket seviyesine geleceği 
kanaatini tcvlid etmiştir. Türkiyenin 
saadeti, kuvvet ve heybeti için temen
nilerde bulunuyoruz.,, 

Bir memleketin 'dört kantonu 
Yugoslavya milli komitesi reisi Sto

imiroviç, müteakiben söz alarak şöyle 
demiştir: 
"-Aziz reisim, misafirscverliğinizden 
dolayı, bütün yugoslav heyeti namına 
size minnet ve şükran hislerimi arzet
meklc mübahiyim. Bu defa İstanbul
dan daha kuvvetli bir ümidle avdet e
diyoruz. Memleketimizde, Yugoslav
yada herkese söyliycbiliriz ve söyliye
ceğiz ki, türk dostlarımız, elen dostla
ruruz, romen dostlarımız hepsi de bi
zimle beraberdirler. Bizler, öyle zan
nediyorum ki, yeni bir İsviçrenin ve 
Bosforda doğmuş olan ve hepimize aid 

( Sıona 8. inci sayfada ) 
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Türk dilinin 
ilim aleminde 
yüksek mevkii 

(Başı 1 inci sayfada) 

dır. Bu tahavvülün mucib ıebcbi bu 
memleketlerin coğrafi vaziyetine ve 
dile yeni vukuf peyda edenlerin vokal 
kabiliyetlerine müsteniddir. Bu yek
nasaklık noksanı da on altmcı asra 
doğru .leğişmez olmuı ve bugün Fran
aanın cenubu ile şimali, ln&iltere ve 
Amerika arasındaki telaffuz değişik
likleri kadar dikkati calib bir hal al
mıştır. Bu lehçelerin, Küçük Asya, A· 
.zerbaycan ve Çagatay lehçeleri gibi 
bir takım ikinci derecede kıaımları ih
tiva etmek suretiyle ikiye taksimi ka
bildir. Bunların teşekkülünde mevcud 
olup konuşmada yabancılar için müt
killer irae eden selikalar ehemiyetli 
telakki edilmiyecek kadar azdır. 

Balkanlarda telaffuz Türkiyedeki:ı
den farksızdır. Bu bakımdan teklifi
miz, bu memleketler talebeleri için de 
faydalıdır ... 

Büyük harbten evel panturanizm 
hareketi esnasında, dilin tasfiyesi bah· 
ae konulmuıtu. Cwnhuriyette tekrar 
ele alınan türk dilini koruma ve neş· 
retme itinin neticesi Küçük Asya leh. 
çeainin yayılmaaı olmuştur. 
Aşağıdaki istatistikler dilimizin ge

nitliiı ve siyasi vaziyetti hakkın<la 
aahih mal~t verir : 

Türkçe 
)lemlelretler Nlifuılan• koııuıan.ıar• % 

Arnavutluk 1.300 280 21 
Bulaariıtan 5.!IOO 2.100 35 
Kırım 2.133 1.980 !IS 
Ywıaniıtan 6.200 ı.soo 24 
Romanya 16.400 !IOO 4,9 
Yuıoılavya 14.800 500 3,l 
Kaf kaıya 11.700 10.850 94 
Hatay 280 272 18 
Suriye 4.000 l.!IOO 48 
Irak 4.500 1.000 21 
Tiirlriıtaıı 7.000 7.000 100 
Çin Turkiıtanı 9.000 
Kan-Su 19.000 
Tlirkıye 

euft'lhı1ri.rcti 16.::100 16.200 100 

Türkçe, Avrupanın yarısından ge
ni9 bir saha üzerinde, 70.00.000 mı!yon 
inaan tarafından konu1ulmaktadır. 

Lcn&üiİtik araştırmalar tarihi ça
lıpnalara niabetle daha yenidir. Bu 
husustaki etüdler, tarıh kurumlariyle 
sıkıca el birlili edilerek, durmakaızın 
devam etmittir. lstihaal edilen netice
ler chemiyetlerl ile oldukları kadar ~ 
rijinaliteleri ile de vasıflarur. Bundan 
dolayı bu etüdleri ikiye ayırabiliriz: 
Türk Dil Kurumu tarafından mU. 
dafaa edilen nazariye "GUnet - Dil" 
nazariyesidir. Bu nazariyeye göre 
ıu\irlu ve manalı surette ilk 'defa te
Wfuz edilen kelime Güne9 mevzuu
dur. 

İkincisi, Avrupa kıtasında intişar 

ctmit olan türlil dillerin müşterek ka

rakterine mUtealliktir. TC41bit edilmit
tir ki ayni objeyi ifade eden bir keli
menin teliff uzu arumdaki tahavvül
ler ferdlerin coğrafi un.surlar teairi al
tında fizyolojik tekimüllerinden mü
tevelliddir. Türkçe ile aankritçe, ve 
diğer bir çok Hindli Avrupai diller 
arasındaki benzerlikler bütün canlı 
dillerin bir tek ve ayni menfeden gel
diiini göstermektedir. 

lalimiyet fikri üzerinde yapılmıt o
lan tetkiklerin ekser kaynağı türkçe 
yazılmıı eserler olup bunlar da Türkı
ye, Viyana ve Berlin tarih müzeleri ile 
Londradaki Britif Müzeom'da malı· 
fuzdur. Yirminci asra kadar türkçe, ia. 
lim tarihine taall\ik eden her türlü ta
rihi tetkiklerde batlıca kaynaklardan 
biri aayılmıttır; fakat Cumhuriyetten 
ve "Türk Tarih Kurumu''nun teıekkU.. 
lUnden sonra girifilen arattırmaların 
mahiyeti itibariyle de husuai bir ehe
miyet almıştır. Kurumun etüdleri , ıki 
mevzua aiddir: Orta Asyadaki ırkla
rın tekimülü hakkında tetkikler ve 
Küçük Asyada Etı medeniyetine dair 
araştırmalar.... Hafriyattan meydana 
çıkarılan vesikalardan istihsal olunan 
neticeler ve bunların orta çağ tarihçı· 
!erinin eserlerıne tetabuku hayrete 1a
yandır. Orta Asyadan başlayıp Ural 
dağları, Hazer denızınin cenubu ve 
Afrikanın şımali yoliyle vuku bulan 
hicretler bunların Avrupada temerkü
zünü ve Hindli Avrupai medeniyetin 
ilk safhasını tesbıt etmı9tır. Bu aaye
de, Roma medeniyeti Uzerinde müeuır 
olmuı olan EtrUaklerin münakap 
mevzuu olan menteleri, Eti ve Etrüsk 
medeniyetleri arasındaki benzerlikler· 
le ve mÜfterek vasıflarla izah edilmif 
bulunmaktadır. 

Politik vasıfların sosyal morfoloji 
ve coğrafya vaiıtuiyle izahından do
&an nazariyeler, mevzularının büyük
lüğü itibariyle, bilhaua dikkate llyık
tır. Bu çalıımalardan iatintaç olunan 
hUkUmler, tUrk ve yabancı llimlerin 
it birliği ile kongrelerde telhis ve 
münakata olunmaktadır ... " 
Muhtıra, bundan sonra fetacfede 

Janseniıtlerin islim dininden mülhem 

C•J iakamlar, aona ü. ııfır ilbeai71e oku
ıuır. 

olduklarını, mütasavvıflarla Montayn 
araaında, Şpinoza ile Farabi'nin rasyo
nalizmi arasında benzerlikler bulun
duğwıu kaydederek fransızcanm 
memleketimizdeki ehemiyetli mevkii
ni tebarüz ettirmekte, asırlardanberi 

Fransa ile Türkiye arasında geniş kül
türel münasebetler teessiia etmiş bu
lunduğunu anlatarak Türkçenin oku
la "canlı dil" olarak kabulünü iste· 
mektedir. 

Neticeyi biliyoruz. Bu neticeyi, 
Türkiye ile 1''ransa arasındaki iyi mü
nasebetlerin inkişafı ve türkçe konu
şan milyonca insanın faydası namına 
memnuniyetle telikki etmeliyiz. 

N.B. 

Fransı~ - İngiliz 

askeri ittifakına 
doğru 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

sında hazırlanacak bir askeri ittifak
tan ve iki kurmayın politik - teknik 
işbirliği projelerinden bahsetmekte· 
dir. Bu gazeteye göre anlaşmalarda 

ezcümle fransız filosu tarafından ba
zı ingiliz kıyılarının himayesi bahis 
mevzuu olacaktır. 

Bundan başka gazete fransız hava 
üslerinin lngiltcren in emrine terke
dileceğini yaz·yor. Nihayet, müzake
relerde müşterek bir başkumandanlık 
ihdası tetkik edilecektir. 
Fransanın kara kuvvetleri kuman

danlığını ve İngilterenin de hava kuv 
vetleri kumandanlığını deruhte ede
ceği tahmin edilmektedir. 

Amerika ne vakit 
harbeder? 

Berlindeki Amerikan sefirinin 
bir nutku 

Bertin, 14 (A.A.) - Amerika aefi ri 
B. Hüg Vilson, Amerika ticaret oda. 
ımda yapılan bir kabul eınaaında A • 
merikanın dıı politikaıını gözden ge. 
çirmit ve ezcümle ıöyle demiştir : 

.. _ Bazı amerikahlar, Amerikanın 

hiç bir halde harbe girmiyeceği kana 
atindedirler. Bazıları da bizim büyük 
bir anlqmazlığa iştirakimizin, çeki
nilmesi mikansız bir ıey olduğu müta 
leaaındadırlar. Şahsan her iki tarafın 
da tamamile haklı olmadığı kanaatin. 
deyim. Ba.zı ıeyler vardır ki bunlar i -
çin Amerikanın harbe girmesi milm • 
kündilr. Gene zannediyorum ki Amcri 
kayı anla§IDUlık dıtında tutmak da 
kabildir. Milletimiz, sulhu arzu et
mektedir ve bizim ticaret inuahedele -
rine ve enternasyonal iş birliğinin dL 
ğer şekillerine müteallik olan politika 
mızın programı, ıulh politikasını te -
airli kılmağa matuftur. Dış ticareti 
inkişafa mazhar etmek refahı arttır. 

manın en mükemmel çaresidir . ., 
Hatib, netice olarak, ticaret muahe. 

delerine en ziyade mazharı müsaade 
millet maddesini zaman altına alan bir 
madde derccden amerikan ticaret poli. 
tikuının bir aulh politikası olduğunu 
beyan etmiıtir. 

lngiliz: işçileri "halk 

cephesi,, kurmiyorlar 
Londra, 14 (A.A.) - İtçi partisi 

tarafından diğer partiler ile birlikte 
bir halk cephesi tef kili hakkında ya
pılan teklifler partinin icra komitesi 
tarafından red ve bu hal parti şube
lerine gönderilen bir mektubla teyid 
ve izah edilmiştir. 

Mektubta, partinin halisane ve in
zibata riayet yolları ile iktidar mev
kiine gelebileceğine icra komitesinin 
itimadı olduğu bildirilmektedir. 

Almanya Arjantini 
-protesto etti 

Buenos Ayrea, 14 (A.A.) - Bura
da yapılan bazı nul aleyhtarı nilma
yitler üzerine alman bilyilk elçisi bu 
nilmayitler esnacında alman kolonisi
nin maruz kaldığı hücumları ve al
man bayrağının ufradığı hakareti Ar
jantin hUkUmeti nezdinde protesto 
etmi9tir. Hariciye nazırı bu hidiseler
den dolayı tee11Urlerini bildirmit ve 
bunların iki memleket arasındaki iyi 
mllnuebctlere tesir etmiyeceğini ili
ve etıiaiftir. 

ULUS 

Yeni ziraat bakanımız 
B. Kurdoğlu işine başladı 

Ziraat Bakanımızın riycuetinde ziraat bakanlığında yapılan 
toplantıda bulunanlar 

(Başı 1 inci sayfada) 

ya gelmenizi ricadan maksadım bugü
ne kadar beraber çalıştığım lktısad 
Vekaletindeki arkadaşlarıma veda et
mek ve yeni çalışmağa başlıyacağım 
Ziraat Vekaleti memurlarını da se
lamlamaktır. 

Ziraat Vekaletine gelişim Ziraat 
Vekaleti memurları kadrosunda bazı 
değişiklikler yapılacağı şayiasının or
taya çıkmasına vesile oldu. Bu şayia
nın hakikatten uzak olduğunu söyle
mek isterim. Benim ötedenberi ziraat 
işlerindeki dtişüncem ziraatten evel 
ziraatçi yetiştirmektir. Bu düşüncemi 
yardımınızla hep birlikte tahakkuk 
ettirmeye çalışacağız.,. 

Ziraat Bakanlığı Hususi Kalem 
Müdürlüğü 

Ziraat bakanlığı Hususi kalem di
rektörlüğüne Ekonomi bakanlığı Hu
susi Kalem şeflerinden B. İlhan tayin 
edilmiştir. Ziraat bakanlığı hususi ka
lem direktörlüğünü vekaleten idare 
etmekte olan B. Sadi, Ziraat bakanlı
ğında başka bir vazifeye tayin oluna
caktır. 

DeYlel ralslarlndea '' 
baıbakanlardan 

blSın konleransına 
(Başı 1. inci sayfada) 

rica ederim." 
Jorj 

"Ankara: -
Hakkımda izhar etmek H\.tfunda bu. 

lunmuş olduğunuz hissiyattan pek 
mütehassis olarak sizden hararetli te. 
şekkürlerimi ve mesainizin tam mu
vaffakiyeti hakkındaki samimi temen_ 
nilerimi kabul ve bunları konferansın 
muhterem azasına ibHiğ etmenizi rica 
ederim . ., 

"Bükret Sarayı Kırali : -

Üçüncü Balkan antantı matbuat 
konferansının hissiyatından size te
şekkür ederim.,. 

"Belgrad: -

Üçüncü Balkan antantı matbuat 
konferansı münasebetile murahhaslar 
tarafından izhar olunan ihlas hisle
rinden dolayı hararetle teşekkür ede
rim . ., 

Ba~bakanların cevablan 

Balkanlar arası matbuat konferansı 
reisinin tekrim mesajlarına cevaben 
ü~ Balkan devleti hükümet reislerin -
den konferans reisine aıağıdaki ce
vablar gelmiştir : 
"Atina: -

"Üçüncü Balkan antantı matbuat 
konferansına ve bizzat aize teşekkür 
eder ve Balkan antantının büyük ga.. 
yelerine mesud bir surette hadim olan 
konferans mesaisinin tam bir muvaf. 
fakiyete nailiyetini temenni ederim.,, 

Metaluu 
"Ankara ı -

"Üçüncü Balkan antantı konferan
sının izhar etmiı olduğu hissiyattan 
pek mütehassis oldum. Sizden hara
retli teıekkürlerimi ve mesainizin tam 
muvaffakiyeti hakkındaki en iyi te. 
mennilerimi konferans azasına iblağ 
etmenizi rica ederim.,. 

Celil Bayar 
"Belırad: -

.,Dostane sözlerinize kartı hararet. 
1i teıekkürilmü ve Balkan antantı ese
ri için çok kıymetli bir yardım teıkil 
etmekte olan mcaainizde muvaffakiye. 
tiniz hakkında ki samimi temennileri. 
mi kabul ediniz.,. 

Baıbakanımızın 

riyasetinde 
~imenlocular toplandı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Görüşme tafsilıitı hakkında malfı

mat alınamam:ıı olmakla beraber, gö
rüşmelerin, bugünkü milli ihtiyaca 
göre Türkiyede çimento sanayıının 

inkişafı neye mütevakkif olduğunun 
tayin ve tetkikine inhisar ettiği an
laşrhyor. 

İçtima sonunda Vekaletçe, toplan
tıda bulunanlara bir çay ziyafeti ve
rilmiş ve ta!silit almak istiyen gaze
tecileri Başbakan bu sırada grup ha
linde kabul ve gülerek kendilerine şu 
cevabı vermiştir: 

·•- Bir buçuk saat bir odaya kapa
nıp konuştular. En keyifli zamanla
rında da bizi çağırıp çay ikram etti
ler; dersiniz.,. 

Bizim anladığımız, sayın Başbaka
nın, memleket çimentoculuğuna yeni 
bir hayırlı iz göstermiş veya göster
mekte bulunduğudur. 

8. Hitler Papayı da 

ziyaret edecek mi ? 
Berlin, 14 (A.A.) - Papanın Ber -

lindeki vekili Monsenyör Orsenigo, 
yabancı memleketlerde intişar eden 
ve Papanın B. Hitler'i Romaya yapa -
cağı seyahatten bilistifade Vatikan'da 
kendisini ziyaret etmeğe davet etmiş 
olduğunu iddia eyliyen haberi tekzib 
etmektedir. 

Resmi kaynaklardan, Monsenyör 
Orsenigo'nun dün B. Fon Ribentrop 
ile yapmıt olduğu görüpne hakkında 
en ufak malCımat ve izahat verilme. 
mektedir. 

B. Piver hakkındaki 
karar protesto edildi 

Paris, 14 (A.A.) - Sosyalist parti
si Sen Departmanı bölge idaresi, B. 
Marso Piver ile taraftarları aleyhin
de dün neşredilen tedbirleri büyük 
bir ekseriyetle protesto etmiş ve bu 
kararın değiştirilmesini istemiştir. 
Sosyalist partisinin bölge toplantısı
na kadar B. Piver parti idaresindeki 
işlerini görmeğe devam edecektir. 

Tunusta tam bir 

sükun kuruldu 
Tunuı, 14 (A.A.) - Tunuıda tam 

bir sükun hükilm sürmektedir. Sus'un 
arablarla meskfin kısmında normal 
faaliyet başlamıştır. İttihaz edilmiş 
olan istisnai emniyet tedbirleri yavaş 
yava' kaldırılmaktadır. Asked maka
ınat, örfi idarenin ilanından beri is
yana teıvik töhmeti ile otuz kadar ve 
memnu silihlar ta~rmak töhmetiyle 
de kırk kadar şahsın tevkif edildiğini 
ve hıila mevkuf bulunduğunu bildir
mektedir. 

Şako anlaşmaz:h§ı 

gene tazelendi 
La Paz, 14 (A.A.) - Bolivya, Şa

ko anlafttlazhğının Paraguay ile doğ
rudan doğruya yapılacak müzakere
lerle halledilmesine matuf olarak Bu
enos-Ayrca sulh konferansı tarafın
dan yapılmış olan teklifi reddetmi9-
tir. 

Salihiyctli mahfiller, bir anlaşma 
akdinin imklnsız olduğunu tahakkuku 
halinde anlapnazlığın La Hay diva
nına tevdi edilcceiini tahmin etmek
tedirler. 

1 .................................................... . 

Doktor Aras Beyrull 
hareket enı 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

vekilin mümessili, hariciye na. 
zırı, hariciye nezareti erkim 
ve diier bir çOk yiikaek zevaııt 
tarafmdan ae)imJanm"flır. Bir 
aekeri luta rellDİ .. .._ ifa et.. 
mit ve mızıılca •tmliıl -.. M.-
martlarmı çalmıftır. 

Dr. Araa Beruta hareket 
etti. 

ISkencienye, 14 (A.A.) -A
nadolu ajansmm b\UUM maha.. 
biri bildiriyor: HU"iciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüttii Aras bUl'aya 
eelmif ve i.tuyoncla vali, bele
diye reisi ve diğer mahalli bü. 
kümet erki.nı ile konaoloıı.lar ve 
büyük bir halk kütleai tara.fm
dan karıılanmııtır. 

lakcnderiye valisi hariciye 
vekilinin şerefine bir öğle ziya
feti vermi;tir. 

Hariciye vekili öiled"n son. 
j ra da Türkiye konaoloıunun 

i
f ç~ymda bulunduktan M>nra aa. 

at 16 da Beruta gitmek üzere 
: va pura binınittir. 
i Cumartesi sabahı Beruta -..
{ racak ve ak§amleyin de oradan 
İ Ankaraya hareket edecektir. .............. " ......... 
Amerikan senatosu 

deniz silahları 

fahsi:afını artırdı 
Vaşington, 14 (A.A.) - Deniz ba

kanlığı, halen senato deniz l«:mis
yonunda tetkik edilmekte olan deniz 
programı tahsisatını tadil ederek mec 
lis tarafından kabul edilmi• olan 121 
milyonu 250 milyona çıkarmıştır. Bu
nun sebebi, 60 milyona çıkan zırhlı· 
lar eb'adınm değişmesi, 21 milyona 
malolan iki tayyare gemisi tonilato
sunun artması ve 50 ila 70 milyonluk 
muavin gemiler in.asıdır. 

Büdce cu;ığı 
Deniz bakanlığı yeni icatların tec

rübesine tahıia edilen 15 milyonun a
zaltılmasını latemektedir. 

Dün neşredilen hazine raporu, mart 
ayında azalmış olan bUdce açığının 
tekrar artarak bir milyar dolara yük
seldiğini göstermektedir. 

B. Ruzvelt, finan.a piyasasını tut
makla mükellef bir teşekkül olan ve 
finans korporeytin'in ihyaaına ve na
fıa endüstri müesseselerine bir buçuk 
milyar dolara kadar uzun vadeli borç 
vermeğe matuf olan kanunu imza et· 
miştir. 

1 Küçük Dış Haberler 

X Belgrad, - Belgrad rasathanesi 
Belgradın 560 kilometre cenubu garbi
sinde bir zelzele kaydetmiıtir. 

X Berlin - Japon başvekilinin bira
deri meşhur bestekar Konoye, şimdi 
Berlinde bulunmaktadır. Mumaileyh 
bu ayın 24 üncü günü Beethoven - hal'
de bir konser verecektir. 

X Berlin - Mart sonunda, bir kaç ay 
danberi Almanyada neıriyatta bulun
makta olan gizli bir radyo istasyonu 
meydana çıkarılmııtır. Bunun üzerine 
40 kiti kadar tevkif edilmiştir. 

X Roma - Bir italyan askert tayya
resi Serravale yakininde yere dütmÜf, 
içindeki dört kişiden Uçü ölmil§ ve dör
düncüsü yaralanmıştır. 

X Paris - Her iki meclis 31 mayısa 
kadar devam edecek olan bir tatil devre
sine girmişlerdir. 

XTahran, - lranın Roma büyük el
çisi B. Muhammed Saed, Moakovaya 
tayin edilmittir. Moakovadaki büyük 
elçi Tahranda bafka bir va.zifeye tayin 
edilmiştir. 

X Londra - İngiliz kıral ve kıraliçe
sinin Parise yapacakları ziyarete fran
sız cumhur reisinin ikinci teırinde mu
kabele edeceği haber veriliyor 

X Londra - Baıvekil Çemberlayn 
paakalyayı lakoçyada geçirecek ve ora
da bir hafta kadar Lord London Derri
ye misafir olacaktır. 

XTriyeıte - Yuğoslav Olga Tapiç 
vapuru yeni Avusturya adındaki büyilk 
yelken gemisine §iddetle çarpmıı ve yel 
kenli derhal batmıştır. Tayfa nhtı
ma athyarak kurtulmaya muvaffak ol
muıtur . 

XHanburc - Kutubta balina avın
dan dönen diğer bir çok gemilerle bir
likte dönmekte olan Sud Sis gemisi 
Büyük Kanarya civarında tatlara çar
parak batmııtır. Tayadan bir kiti bo
ğulmuftur. 
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Balkan basın 

konferansı 
(B~ı 7. inci sayfada) 

bulunan bir lsviçrenin dört kantonu
yuz. Bunun için diyebilirim ki, Hatay 
meeclesi, yalnız bir ttirk meselesi de
ğil, hepimize aid olan bir meseledir. 
Burada her an bize yardım etmiş, si
yasi komisyon.da bir müşavir, bir dost 
sıfatiylıe bizimle çalıpnıf olan aziz 
sekreteriniz B. Ekrem Taluya matbu
at müdürü umuminiz B. Naciye ve da
ime bize yardımda bulunmut olan B. 
Ne,et ve Kemal'e tefCıkkür etmek be· 
nim için ifası güzel bir vazifedir. 

Anadolu Ajaruına ıe,ekkür 
Aziz ve muhterem reisimiz, size teb

rik ve tetckkürlerimi ve phaınızın ve 
gazeteniz hakkındaki en hararetli te
mennilerimi arzediyorum. Yardımı 

bizim için pek kıymet~i olmuş olan ve 
burada bütün yaptıklarımızın ne~ini 
temin etmiı bulunan Anadolu ajansı u
mum müdürü B. Muvaffak Menemen
cioğluna en hararetli tetekkür ve teb
riklerimi arzederim. Şimdi hepinize, 
vı.ınanhlara, romenyahlara, türklere ve 
yugoslavlara hitab ediyorum: 

Bu anlar öyle anlardır ki, bunlarda 
entrikalardan kaçınmak lazımdır. Bal
kanlılar arasında neden dolayı entrika 
yapılıyor? Herhalde Zengibar'ı Yuna
n is tana vermek için değil. Bizim mem
leketimizde denildiği gibi "kusur,. ha
line gelmemek için entrikalardan ka
çınmak lazımdır. Huzurunuzda, Bü
yUk Reisinlzin huzurun.da, milletini
zin huzurun.da bir kere dalla eğiliyo
rum. Ve sizleri bütün kalbimle selam
lıyor ve bütün ruhumla sizlere tctelıı· 
kür ediyorum. 

Kapanı§ nutku 
Konferans reisi Yunus Naöi bun

dan tonra kapanış nutkunu okumı.ı' '9e 

ezcümle demi,ıir ki: 
"- Konferanaın üç komisyonunun 

raporlarını dinlediniz ve bu komisyon
lardan her birinin müşterek idealleri
mizi temsil ettirerek vazifesini Bal
kan antantının çerçevesi ve ruhu dahi
linde ıfa etmit olduğunu gördünüz. 
Heyeti umumiye komisyonların tekli
fini makul görerek temennilerini ka
bul etti. Aramızdaki tc.anüdün bu te
zahürünü memnuniyetle kaydediyo
rum. Bütün dünya. memleketlerimiz 
efkirı umumiyet1inin yalnız memle
ketlerimizin değil, be,criyetin de nef
ine olmak Uzere hilkümetlerimiz tara
fından çizilen konfor ve •ulh proera
mma ne kadar sadık olduğunu bir kere 
daha görmüştür. 
Konferansımız mesaisini bitimıiftir. 

Size bunu tee•ilrle haber veriyorum. 
Sizi aramızda görmekle o kadar bahti
yar idik ki aizi daha çok alılroymak ar· 
zuaunu hiaacdiyoruz. 

''Sulh 1.§ığı farktan geliyor,, 
Kalplerimizde vazifemizi yapmak

tan mUtevellid bir huzur ile ayrılıyo
ruz. Yaptığımız t.oplantılar, bu toplan
tılara hikim olan samimi arkadaflık, 
yapmıt olduğumuz fikir teatile
ri aramızdaki kardeşliği bir kat daha 
kuvvetlendirmittir. latikbalin hali de
vam ettireceğine, yani Balkan antan
tiyle matıbuatınm dört !Jlnh memleke
timizi biribirine bağlayan siyasi ve as
keri antantın kıymetli ve mütemmimi 
olduğuna ve böyle kalacağına katiyet
le emin olarak biri.birimizden ayrılıyo
ruz. 

Kendimizden ve aramızdaki tesanltt
ten emin olarak dünyaya gözümUsti 
kırpmadan bakıp ı'ığm şarktan geldi
ğini iddia edenin haklı olduğunu ıöy
liyebilirlz. Hatt! buna, "sulh 19ığının,. 
sözlerini de il!ve edebilfriz. 

Hareketinizden dolayı teessilr du
yan tUr.k meslekdaşlarrm namına pek 
sevgili ve muhterem dostlarım size: 
"Allaha ısmarladık, milıterek davimız 
için daima daha mütesanid, daha heye
canlı olarak gelecek sene gene göriltll· 
rilz.,, diyorum. 
Yaşasın Balkan matbuat antantı, ya

şasın ona h!kim olan ideal.,. 

Hhirun ayağa kalkarak Yunus Na· 
diyi uzun uzun alkı,lamış ve Balkan 
antantına uzun ömürler temenni eden 
nidalarını kuvvetle yükseltmiştir. 

Şehirlerimize iyi su getiriliyor 

Tekirdağ, Merzifon, Tokad, Berga· 
ma, Zonguldak ve Urfa belediyeleri 
su projelerinin gerçekleımesi için be
lediyeler bankasından borç almışlar
dır. Belediyeler imar heyeti bu beledi
yelerin au projelerini yakında ihale 
edecektir. Merzifon belediyesi 87,000• 
Tekirdağ belediyesi 165,000, Tokad 
belediyesi 150.000, Bergama belediyesi 
80.000, Zonguldak belediyesi 120.000• 
Urfa bclediyc.i 175.000 lira ödünç al
mıılardır. Bunun dışında olarak 19 be
lediyemizin ıu itleri ihale edilmiş .,e 
bazı belediyelerimiz tesis ve inşaya 
batlamıılardır. Bu belediyelerimiz A
dana, Tarıuı, Bornuva, Buca, Zara. 
Menemen, Mersin, Anteb, Marq, lJ .. 
pk Eakifdıir, Kütahya, Aydın, ıspat· 
ta, Malat)'ıl, Elizığ \tC Banıdırmadıı. 

' 
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Ankara Borsası 
14 - 4. 1938 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 

Açılış 

6.29 
0.792416 

25.1675 
15.062 

4.703S 
86.884 

3.4425 
63.593 

1.425 
22.7138 
12.7186 

1.9705 
4.194 
3.9745 

106.0413 
34.5786 
2.88 

23.8625 
3.085 

Kapanış 

6,29 
0.792225 

25.12 
15.0635 
4.7038 

86.884 
3.4427 

63.593 
1.425 

22.7138 
12.7186 
1.9710 
4.194 
3.9745 

106.0413 
34.7586 

2.88 
23.8625 
3,085 

ESH~)1 VE T ABVİLA T 
Acılıs Kapanış 

1933 türk borcu 1 19.4?5 19.4?5 
(Vadeli) 

" n " III 19.475 19.475 
(Vadeli) 

1933 ikramiye1i 
Ergani 100.25 101.00 

Sessiz trenler 
Tren yolculuğunun sarsıntı ve gü· 

riiltüsüz geçmed~ğini bilirsiniz. Tren 
süratlendikçe, mükemmeliyeti ne o
lursa olsun, vagonlarda sarsıntı ve te
kerleklerin çıkardığı gürültü artar. 
Fakat bu sarsıntı ve gürültünün sebebi 
nedir, biliyor musunuz? İki ray ara
&ındaki aralıklar, inbisad kanunlarının 
zaruri olarak bıraktırdığı bu aralık 

tren yolculuğundaki rahatsızlıklara 

katlanmayı icabettiriyordu. Fakat şim
di yeni bir formülle aralığın kaldırıla
bileceği anlaşılmıştır. Raylar elektrik
le biribirine eklenmekte, tekerlekler, 
en küçük bir arızaya dokunmadan, dur 
gun bir su üstünde kayan gemi gibi 
kaymaktadır. Eğer bu yeni usul bütün 
demiryollarına tatbik edilirse, trenle
l'in sürati çok daha artırılabilecek, bu
na rağmen, yolcular, vagonlarda tıpkı 
evlerinde istirahat ediyorlan:nış gibi, 
gürültü ve sarsıntı hissetmiyecekler
dir. 
Bakalım fen, insanlığın iyiliği için 

Oaha ne harikalar yaratacak l 

Vilayetler 

lf elefon direği 
ah nacak 

Kırklareli Posta, Telgraf ve Tele
fon Müdürlüğünden : 

1 - Kırklareli Dereköy nahiyesi 
Kurudere devlet ormanından kesil
mek ve Çorluya teslim edilmek Şar
tiyle idari ve fenni şartnamesindeki 

evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet 
meşe cinsinden telefon direği 2490 sa
yılı kanunun 40 cr madesine tevfikan 
on beş gün müddetle ve kapalı zal"f u
auliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel 16425 lira :nu
vakkat teminat 1231 lira 88 kuruş olup 
eksiltmesi 25.4.938 pazartesi günü saat 
11 de Kırklarelinde P.T.T. müdüriü
ğünde yapılacaktır. 

3 - lsreklilerin muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ticaret 
odası vesikasmdan başka müteahhid
lik vesikası ve teklif mektubunu muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat 11 re 
kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Fenni ve idari şartnameler 

Kırklareli P. T .T. müdürlüğünden 

parasız verilir. (1033) 2051 

Granit parke taıı 

alınacak 
Zonguldak Urbayhğrndan : 

Yollar için (100.0)()) aded granit 
parke taşı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 29. 4. 938 tarihine müsa
dif cuma günü saat (15) de Zongul
dak belediye encümeninde yapılacak
tır. İsteklilerin eksiltmeye girebilme
leri için mezkur gün ve saatte (562) 
lira (50) kuruşluk teminat mektubla
riyle encümene, şartnamesini görmek 
ve almak isteyenlerin İstanbul ve 
Ankara belediyelerine müracaatları 
ilan olunur. (1015) 2042 

Muhtelif menfez yaphnlacak 
Isparta Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Örkenez - Hüyü~yolunda yeni

den yaptırılacak 8 185 : 13 103 kilomet
releri arasındaki 5154 lira 32 kuruş be
de1i keşifli yirmi bir adet ve 14 46 : 30 
564 kilometreleri arasındaki 4195 lira 
21 kuruş bedeli ke~ifli 22 adet ki ce
man 9349 lira 53 kuruş bedeli keşifli 43 
menfezin ihale bedelinin yarısı 1937 ve 
diğer yarısı 1938 yılı büdcelerinden 
verilmek şartiyle açık eksiltmeye ko· 
nuldu. 

11·~ us 
2 - Eksiltme 22.4.938 cwna gi:ioü sa- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-

Demiryolları .· at 16 da vila.ya daimi eociimeoinde t.ekJ.inin &386.32 lira muvaıkkat temi
yapılacaktrr. ?ermesi .e aşağıdaki vesikaları 

3 - Eksiltme şartnamesi .e buııa haiz olup göstermesi lazımdır. 

Kayın ağaç alınacak 
D. D. Ydlan Satm. Alma Komi&

yonımdan .:ı 

müteferri evrak par.asız -.ila:yet A~ Hafıa vekaletinden abnn:uş 938-
encümeni kal-eminden atroaıbffiL nesine aid müteahhidlik eam,.et 'tle-

4-Eksiltmeye girmek iseıeyıeolerin ikası: "vıe tiQret odasından almmış· 

702 liralrk muvakkat teminat vennele- sicil 'YeSikasx Muhammen beOe?i 17920 lira olan 
(16.000) adet kaym ağaç 28.4.938 per
şembe günü saat 15.15 de kapalı zarf u
suliyle Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

ri ve müteahhidlik vesikası '\Je bu gibi B) Bir taahhi:idde en az 100.000 li
işleri yapmış olduğuna dair ~ka ib-· ralık bina inşaatı yapmış oduğuna da-
raz etmeleri tazımdn:. Ü vesika. 

!neklilerin 2490 sayılı lı.ammmı 6 - Teklif mektubları '.Y1l'bnda 3. 
rifatı dairesind-e muayyen vaıkta kadar üncil maddede yazılı saatten bi.r saat 
'l" t da" " •· · .. ~~-'"et evveline kadar Tun.celi Nafıa müdür-

vı aye ımı encumenıne mu~-.-.. - 1 .. - .. da" . d ·1 k 
1 

· 
2111 

ugu ıresıne gön erı ece eksiltme 

Bu işe ginnek imyıenlerin 1.344 li
ralnk muvakkat teminat ile kanun un 
taym ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.15 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

me erı. 1--! • l·-· kb ıs.vııusyonu reıs ıgıne ma uz mllıka-

50 h 1 k h f lacak bilinde verilecektir. Posta ile göndeayvan 1 a 11 yap iri rilecek mektubların nihayet 3. üncü 

Siirt Nafıa Müdürlüğünden : 
Garzan Kaza merkezinde yeniden 

yapılacak olan 17245 lira 11 kuruş be
deli keşifli elli hayvanlık jandarma a
hırı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eks.iltme günü 25 nisan 1938 pa
zartesi günü saat 15 de tesbit edilerek 
Siirt hükümet konağı içinde vilayet 
makamında yapılacaktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini Si
irt Nafıa müdürlüğünde okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminatı 1294 liradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 

936 gün ve 3279 sayılı nüshasında çı
kan talimatnameye göre vesikalarını 

hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince teklif mektupları
m birinci maddede yazılı gün ve saat
ten bir saat evetine kadar komisyon ri· 
yasetine göndermeleri mecburidir. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(839) 1777 

Memleket hastanesinin 

sıhhi tesisatı 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Manisa memleket hastahenesi
nin sıhhi tesisatı ( 48709) lira 50 kuruş 
luk keşif bedeli üzerinden eksiltm~ye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname, plan; ke
şifnarne ve sair evrak Ankara, İstanbul 
ve İzmir vilayetleri nafıa ve sıhhat 
müdürlüklerinde mevcuddur. Daha 
fazla tafsilat Manisa nafıa müdürlü
ğünden istenebilir. 

3 - Eksiltme 28.4.938 perşembe gü
nü saat on birde Manisa vilaye<ti dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı .zarf usulü ile
dir. 

5 - Muvakkat teminat (3654) lira
dır. 

6 - Talihlerin 937 yılına aid ticaret 
odası vesikasiyle 10.000 lira değerinde 
yüksek tazyikli buhar kazanı tesisatı 
ve çamaşırhaneyi memnuniyetbahş bir 
şekilde yapmış olduklarına dair vesi
ka ibraz etmeleri şarttır. 

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 
üncü maddelerin~ tamamen uygun ol
mak üzere hazırlanacak kapalı zarfla
rm nisanın 28 inci perşembe günü saat 
ona kadar Manisa valiliğine verilmiş 

veya gönderilmiş olması lazımdır. !-
lan olunur. {1001) 2037 

Hapishane binası 
yıktırılacak 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2. 5. 938 pazartesi günü saat 15 de 

İstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
(22959,35) lira keşif bedelli İstanbul 
umumi hapishane binasının yıkılması 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni: şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 

isteklilerin teklif mektubları ve en 
az (15.000) liralık bu işe benzer iş 
.yaptığına dair Nafıa vekaletinden a
lınını~ ehliyet ve 938 yılma aid tica
ret vesikalarını havi kapalr zarflarını 
2. 5. 938 günü saat 14 de kadar Nafıa 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(1914/1010) 2039 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : (Ela
zığ şehri içerisinde 4. üncü umumi 
müfettişlik binası inşaatıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 142.726,59 lira
dır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cedveli, silsilei fiyat ced

veli, metraj cedveli, mahal listesi 
G) Yapı işleri genel şartnamesi 
isteyenler bu şartnameyi ve evrakı 

7.15 lira mukabilinde Tunceli Nafıa 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 4. 5. 938 çarşamba gü
nü saat 15 de Elazığda Tunceli Na
fıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyke kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1096) 2189 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da tesellüm ve sevk ~fliğinden İzmir 
ve Eskişebirde idare mağazalarından 

--------------...J dağrtılmaktadır. (1031) 2104 

Muhtelif Rondela, Gupilya ve vidalar 
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri aşağıda yazılı muhtelif 
rondela, Gupilya ve vidalar 10.5.1938 salı günü saat 15 den itibaren sıra ile 
ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa mütcahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtİlmaktadır. 
Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. CiNSİ Lira 
1 29 kalem Rondela ve yaylı halka 9740 
2 55 kalem Gupilya ve bakır per-

çin 8880 
3 69 kalem Muhtelif maden vidası 

ve civata 19707 
4 94 kalem Demir ve pirinç ağaç 

vidaları 23666 

Lira 
730,50 

666,00 

1478,03 

1774,95 
(969) 2014 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satm Alma K<>lllisyonundan : • 

Birinci işletme mıntakasında aşağıda mevkii, miktarı ve muhammen be
deli yazılı balast kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Eksiltme:: 
15-4-1938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Haydarpaşa Gar binas. 
dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İstekliler 

eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle tek· 
lif mektuplarının eksiltme günü saat 13 e kadar komisyon reisliğine veril
mesi lbımdır. İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projelerini 
Haydarpaşa Yol başmüfettişliğinden parasız olarak alabilirler. (1581-797) 

İhale 
Bal astın 
mevkii 

edilecek 
mikdar 

metre mik'ab 
ihzar bedeli 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat teminat 
Mikdarı 

Khn (148-150) 15 bin M3 kuruş (130) 19,500 Lira 1462 Lira 50 kr,. 
1702 

Taksitli emlôk satışı 
Muhammen 

Cinsi kfymeti 
Semti 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi 
meydanı karşısında eski ı. 4, 4, 4, 
mük. 6 yeni 2 , 4 , 6, 8, 10 No. lu 
Üsküdarda Debbağlar mahallesinde 

Camii şerif sokağında eski 24 Mü. 
yeni 30 No. lu 

Dört buçuk katta yirmi bir oda-
lı, altında bir gazino ve bir ma
ğazası olan terkos ve elektrikte~ 
sisatını havi kargir üç evcin ta-
mamz 
İki katta dört odalı ahşap bir e
vin tamamı 

Maamüştemilat kargir salhane 
(Halen üstünde dört odası olan 
bir kahvehane ile demirhanenin 

7500 

500 

Galatada Kılıçalipaşa Kemankeş ma
hallesinde Me<lrcse sokağında eski 
12 ila 23 yeni 18, (No. Taj 18, II/l, lI 
/2, 11/3, Il/4) No.lu, tamamı 3000 
Üsküdarda Hayrettin Çavuş mahal
lesinde Çeşme sokağında eski 6, yeni 
4 No. lu 

Kargir bir dükkan (üstünde üç 
odası vardır). 

Beyleııbeyinde Burhaniye mahalle- 459,65 metre murabbaı bir arsa
sinde eski Rasimağa yeni Abdullah nın tamamı. 
ağa sokağında eski 12 Mük. yeni 12/ 
5 No. lu 

400 

300 

1 - Arttırma 12.5.938 tarihine dü şen perşembe günü saat on beşte yapı
lacak ve gayri menkuller en çok be.del verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bi ri p~in ve geri kalanı sekiz senede se 
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayri menkul sandığa birinci derece-
de ipotekli kalır. (2001-1079) 2177 

Sayım vergisi 
Tahakkuk 

Mahalle eden vergi Tarh İhbarnamenin No. 
Mükellefin ismi İşi veya köyü Lira Kr. No. Sene Cilt Varak Dosya 
Hakkı O. Ali Etlik Ayvalı bağ

ları No. 32 
Hamza oğ. Kamil Altındağ 689 
Arif O. Murat Haymana Hacı 

11 55 
1 50 

muratlı köyünden 3 60 

559 936 
304 .. 

.. 

1 
2 

2 

96 
4 

36 
Zevri O. Emin Taşpınar köyü 
Salih Cemal 3 60 937 1 54 
Marangoz Ali Kalaba 1 80 ,, 2 13 
Yukarıda ismi ve mahalleleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul 

olduğundan namlarına matruh sayını vergisine aid ihbarnameleri tebliğ edi
lememiştir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanun unun 141 inci maddesi mucibince teb-
liğ yerine kaim olmak üzere ilan olun ur. (1075) 2175 

·-

Uyanıı~ Servetiftinun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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

Küçük il6a IOffları 
Dört satırlık küçük ilhılardan: 
Bir defa için 30 kuru:; 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuru;, aiımr. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için 10 kurıılj ahnrr. Meseli 10 defa 

1 

neşredilecek bir ilw için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır. 
kelime aralarındaki boşluklar müstes· ı 
na 30 harf ltibar edilmiştir. Bir küçük 
ilm 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruş almır. 

uu•ıııınuuuuuu•nuuu• 

Satılık: 

Acele satılık arsalar - Yenişehir 

Selanik caddesinde malmildürlüğü kar
şısında 423. 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri, 1699 

Sablık arsa - Yenişehir Mimar Ke
mal mektebi karşısında, güneşe nazrr, 
blok başı yüzü 13.5 mecmuu 347 met. 
Tel: 1538 1954 

Ucuz arsalar - İmarca parsellen
miş 80 - 100 Kr. Cebeci Aptipaşa H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Tl. 2181 

2030 

Satılık - Etlik Eğlence'de asfalt ü
zerinde gayet mamur evli bağ ve par
ça arsalar. H. Dilrnan Koç Ap. 4 T. 
2181 2031 

Satılık arsa - M. Müdafaaya giden 
asfaltta kurumlar caddesinde Yeşil sa
haya nazır 344 M. murabbaı münferit 
arsa. Tel. 3057 2074 

Müteferrik : 

Motosiklet- Satın alınacaktır. M 
kullanılmış 5 - 7 kuvvetinde olacaktır. 

K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Bergere 
mektupla müracaat. 2085 

Kiralık: 

Kiralık hane ve bağ - Kavaklıder~ 
de lran sefareti arkasında 3 oda 30 dö• 
nüm bağiyle müracaat Ti. 39-08 2011 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallesinde 18 No. fevkalade manza· 
ralı evin müstakil 6 oda, müştemila· 
tı veya zemin katiyle 8 oda 1 KaV'· 
Tl. 1272 21-08 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma· 
hallesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ...e 
1 banyodan mürekkep müstakil kat. İ• 
çindekilere müracaat. 2118 

Kiralık daire - Kalorifer, sıcak sıı· 
lu 2 da 1 hol 50 lira Atatürk bulvarın.. 
da Kalaç apartımaru TL 1477 müraca· 
at. 214-0 

Kiralık kat - Kavaklıdere yolundaki 
San köşkün arkasında bahçeli köşküJl 
3 veya 4 odalı alt veyahut 3 oda banyo 
ve tarasalı 3 üncü katı. 2145 

Kiralık - Yenişehir Yüksel Cadde· 
si Özenli sokak No: 3. 1.ci kat konfor· 
lu üç oda 1 hol üçüncü kata müracaat. 

2165 

Kiralık Ev - Aşağı Ayrancıda Ba· 
kanlıklara yakın 6 oda 1 salon, güzel 1 
hol ve teferruatı elektrik ve suyu var· 
dır.Tel:2901 2167 

Dikmende İpotekli satılık bakılmış 

bağ - 6 dönüm 4 oda 2 hela mutfak iş verenler: 
büyük balkon görmek ve pazarlık için 

Anafartalar caddesinde Diş tabibi Fah-

rettine müracaat. 2084 

Satılık bağhane - Öveç yatağında 

3 odalı ve mutfaklı bir ev bağı ile bir-

likte satılıktır. Tel. 3672 2094 

Sablık kamyon - 34 model Şevrole 

kamyonu müsait fiatla verilecek. Ata -

türk Bulvarı Toygar apr. daire 5 

Tl. 2311 2096 

Satılık radyolar - ,6 lamba Telefun

ken 7 lamba Blanpunkt görmek, pazar
lık için İnhisarlar B. Mü.dürlüğünde 

Fuat'a müracaat. 2122 

Sabhk ev - İstanbulda Büyük.dere

de cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 

Ankaradaki bir mülkle de mübadele 

edilir: Tel. 2181 2142 

Satılık arsalar - Y enişehirin en ne

zaretli yerlerinde münferit inşaata mü

sait mütedil fiyat. H. Dihnan K. oğlan 

Koç ap. 4 Tıel: 2181 2143 

Satılık arsa - Şurayı Devlet arka

sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa satılıktrr. Telefon: 1585 

2161 

Ucuz satılık iki bağ- Yukarı Ay
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyetle 
Tercüman Şefik. 2194 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide: bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz. 

mı kolaylaştırır. 596 
İngiliz Kanzuk eczaneri 

l~çi aranıyor - Bedia terzihanesi 
Atatürk bulvarı Kınacı apartımam dai· 
re No. 3 2045 

iş arayanlar: 

1§ anyorum - Daktilo, eski ,yeni ya• 
zx bilirim. Şahadetnamem vardır. Bir 
müessese ve yazıhanede çalışırııll' 
Ulus'ta M. rumuzuna yazı ile müraca· 
at. 2077 

Yabancı bir Bayan - Fransızça, Al• 
manca ve müzik bilir. Çocuklu aile ya• 
nında mürebbiyelik aramakta. Ulus1dll 
S.B. 2181 

Piyano Dersleri - Bir Macar Piyıt' 
nist ve konpozitörü piyano dersi veri· 
yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna mele' 
tubla müracaat. 2193 

Aranıyor: 

Ev aranıyor - Altı yedi odalı terci· 
han bütün konforlu bir ev veay apart•• 
rnan aranıyor. Derhal için veya iki af 
sonra için de şimdiden kontrato yapılıt' 
bilir. Telefon 1415 müracaat. 2123 

lstanbulda satılık ev aranıyor - N 
dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Arnıı' 
vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 ve 4 

odalı evleri olanların son istiyecekleri 

Hatlarla şartlarım Ankaarda BankaJıı! 
caddesinde Erği Tuhafiye mağazasıtı8 

mektupla müracaatları. 2135 

Möble oda aranıyor - Y enişehirdt 
veya Işıklar civarında kan koca içi1' 
konforlu möble 1 oda aranıyor. Post~ 
kutusu 196 P. K. 2163 

Aranılıyor - Balkan harbinden sor
ra Mitroviçeden Türkiyeye hicret edetl 
Manastırlı jandarma yüzbaşısı Bay sa: 
lih ( Gelibo) nın Eşi Bayan Gaibe ve O' 

ğulları Kemal ve Enveri bir miras işle' 
ri için arıyorum. Nerede bulunduklafl' 
nın kendileri tarafından ve yahud orıtıı' 
rı tanıyanlarca adresime malfımat <tt' 

rilmesini dilerim. D. Demiryollan ba51
; 

lat dairesinde Cemal Öngör. 209 

Kurslar : 

Daktilo kursu - Mayıs ilk haftasııt' 
da başlıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 a1: 
da diploma verilir. Yenihal arkası ~e(IJ 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 216Z 

Pratik usul - Elverişli ücretle frıJ~: 
sızca dersleri. Bir tecrübe dersi ile 
laşmak istiyenler İç Cebeci Süngü baYY 
n S. No. 11 Bn. Melek. 2083 

Kohinor 
Size inci gibi 

kokulu bir 
dişler ve 
temin 

güzel 
eder 
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} 
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alma komisyonundan alınır. 

RESMİ İLANLAR 
6 - Ekeiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanun~ 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari tartnamenin 4 ilncll maddesinin 
{F) fıkrasında yasılı belielerle bir
likte teklif mektublarını ihale saatın
dan behemehal bir aaat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-Dah.i(iye bakanlığı 

Arşiv tesisatı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vilayetler evi meydanı altında 
yaptırılacak arşiv tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 
(35704) lira (33) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (2677) lira 
(83) kuruştur. 

4 - Eksiltme 22. 4. 938 cuma günü 
saat 15,30 da vekalet binaaında top
lanan satm alma komisyonunca yapı
lacaktır. 

5 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve evrakı (179) kuruş bedel mu
kabilinde vilayetler idaresi U. müdür· 
lüğü levazımından alırlar. 

6 - İstekliler eksiltme şartnamesi
nin 4 üncü maddesinin (E) fıkrasın
da yazılı vesaiki ibraza mecburdurlar. 

fıa Vekaletinde Şo.e ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

3 - M ünalı::aaa prtnameli ve buna 
milteferri diğer evrak (200) kuruı mu
kabilinde IOM ve köprüler reialiğinden 
alınabilir. 

4 - Milnakaaaya girmek istiyenle
rin ( 3000) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi ifleri yapabilecek
lerine dair Vek&letimisden ahnmUı mü
teahhitlik vesikası ile ticaret odası ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlayacaklan teklif 
mektuplannı ikinci maddede yazılı va
kitten bir saat evveline kadar komis
yon reialiğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazi olup postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (854) 1923 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira 
ilk ~minatı 787 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gUn komisyondd. gö
rülür. Kanuni veaika ve teminatla ko. 
misyonda bulunulması. 

(982) 2169 

125 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satm 

Alına Komiayonundan : 
1 - Haııb okulu topçu hayvanatı i

çin 125 ton yulafın kapalı zarfla ek
siltmeai 2. mayıı 9.:t8 saat 15 de Anka
ra Lv. amirliği satın alma komisyo-

yonunda yapılacaktır. 
2 - Muhaımnen bedeli 7125 lira ilk 

teminatı 534 lira 37 kuruıtur. Şartna
me ve nliinuncsi komisyonda görülür. 
Kanuni veaikalarda bulunan teklif 
mektublarının saat 14 de kadar komis-
yona verilmesi. (1087) 2182 

M. M. bakanlığı" 

ri. (1064) 2173 

Dikilmiş 
. 

çamaş1r 

ah nacak 
M. M. Vekileti Satm alına Ko.dan: 
1) 5000 adet dikilmif çamafır kapa

lı zarfla eksiltmeye konmUftur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6500 lira o

lup ilk teminat parası 187 lira 50 ku
ruştur. 

3) lhaleıi 2 mayıa 938 pazarttsi gü
nü saat 11 dedir. 

4) Ekailtmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 Unc:il maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
günnüde en geç bir saat evetine ka<iar 
teminat ve teklif mektublarını M. M. 
V. aatm alma komisyonuna vermeleri. 

(1090) 2181 

İş elbisesi alınacak 

Jandarma 
Eğer takımı alınacak 
Jandanna Genel KomutanLiı Anka

ra Sabn Alma K.amiıyonunclan : 
1 - Bir takımına altmıJ üç lira fi

yat tahmin edilen örnek ve vuıfları
na uygun komple dört yüz eğer takı
mı kapalı zarf usuliyle 2. 5. g31 paz&r1-
tesi günü saat onda aatın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın alına
cak bu eğer takımları f&rt1Wneıi yUs 
yirmi altı kuru, kaffılıiında komis
yonumuzdan alınabilir. 

3 - Ekailtmeaine girmek isteyen
lerin (1890) liralık teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi tek
lif mektubunu belli etin aut doku~a 
kadar komisyonumuza vermi9 olmala-
rı. (1044) 2171 

" Vakıflar Umum Md. 

Satılık ev 
Vakıflar Umma MüdürlütüQ. 

den: 

-tt-

.yetine tahaia edilen mahalle ubit 
dosya rafı ile kapı inşaatı 16-4-938 
cumartetıi günü aaat 11 de Nafıa ko
misyonunda ihale edilmek üzere pa
zarlığa konmuftur. 

Muvakkat teminatı 55 lira 23 ku
ruştur. İsteklilerin teminat makbu- ı 
zu ile ticaret odasından rnusaddak ve
sika ve Ankara Nafıa müdürlüğün
den alacakları fenni ehliyet vesikasiy 
le birlikte ıözü geçen günde nafıa 
komiayonuna gelmeleri. 

Bu ife ait ketif ve prtnamesini na
f ıa dairesinde görebilecekleri ilan o-
lunur. (878) 1789 

Dolap yaptırılacak 
Ankara Valiliiinden : 
Maliye Vekileti Zat işleri sicil ka

leminde yaptırılacak olan Dolap in
patı (591) lira (54) kuruş bedeli ke
tifle pazarlığa çıkarılmıştır. 

İhalesi 16-4-938 cumartesi günü sa
at on birde nafıa müdürlüğü odasın
daki komisyonda yapılacakt :r. 
Teminatı muvakkatesi (44) lira 

(37) kuruıtur. 

7 - İstekliler teklif mcktublarını 
4 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vekilet aatm alma 
komisyonu rewliğine makbuz mukabi
linde teslim ederler. 

Ankarada Devlet mahallesinde ya
pılacak gümrük ve İnhisarlar Veka
leti binası ikinci kıaun inpatma aid 
ihale tarihinin 20-4-938 olmaeı lizım
gelirken mürettip hatası olarak 3.4.938 
6.4.938 9.4.938 ve 12.4.938 tarihli Ulus 
gazeteleri nüshalarında 24.4.938 ola
rak gösterilmi,tir. 

Y 1. • 1 k M. M. Vekaleti Satın alma Ko.dan : ün çorap ip ığı a ınaca 1) 2500 adet it elbiaesi kapalı zartla 

Ankarada iç kalade Genç kapı ~ 
kağmda 469 vakıf, 104 pafta, 375 ada, 
4 parselde kayıdh 303 metre murab
baı arsa üzerindeki harap evin mUlki
yetinin petin para ile tatıfı 27. 3. 938 
gününden itibaren otuz gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. İhale 
ıs. 4. 938 pazartesi günü saat 16 da 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar 
umum mildürdlüğü varidat müdürlü
günde yapılacaktır. Taliblerden 75 li· 
ra teminatı muvakkate alınacaktır. 
Satıı şartlarını görmek isteyenlerin 
ihale gUnüne kadar adı geçen müdür
lilğe müracaatları. (805) 1679 

1atekliler teminat makbuziyle Tica
ret odasından musaddak vesika ve 
Nafıa müdürlüğünden alacakları eh
liyet vesikasiyle birlikte sözü geçen 
günde nafıa komisyonuna gelmeleri 
kefif ve ıartnameyi nafıa müdürlütil 
dairesinde her giln görebilirler. 

(881) 1792 M. M. Vekaleti Satın Alına Ko- eksiltmeye konmUftur. 
misyonundan : 2) Tahmin edilen bedeli 10.000 lira 8 - Posta ile gönderilecek teklif 

rnektubları 7 inci maddede yazılı sa
atte komisyon reisliğine gelmiş bu
lunması şarttır. Postada oJacak ge
cikmeler kabul edilmez. (956) 1953 

Boru tamiratı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet binasında yaptırılacak 
(8355) lira (80) kuruı keşif bedelli 
tecrid ve şakuli boru tamiratı işi açrk 
eksiltmeye konmuştur. 

Keyfiyet tashihen ilan olunur. 
(1085) 2180 

Adliye bakanlığı 
Bir kôtip aranıyor 

Adliye V ekiletinden : 
Hukuk itleri umum müdürlüğünde 

bir katiplik inhilal etmiştir. 

1 - Bir kilsuna tahmin edilen fiatı 
(250) kuruş olan (16000) kilo yün ço
rap ipliği kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi (200) kuruş bedel 
mukabilinde her gün M. M. V. satın 

alma komisyonundan alınabilir. ' 
3 - İlk teminatı 3 bin liradır. 
4 - İhalesi 23 nisan 938 cumartesi 

günü saat on birde yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikaları ille tcminatlariyle 
birlikte teklif mektublarını ihale saa-

olup ilk teminat parası 750 liradır. 
3) İhalesi 2 mayıa 938 pazarteai gü· 

nü saat ıs dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeleriyle, tcır:nat ve teklif 
mektublarını ihalıc gününde en geç bir 
saat evetine kadar M. M. V. satın alma 
komiayonuna vermeleri. (1089) 2184 

lstanbul Deniz Lv. A. 

Satıhk arazi 
Vakıflar Umum Müdürlütünden: 

Sabit raf inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Ketif bedeli 753 lira 85 kurut olan 
Maliye vekileti zat i§Jerinde yaptırıla
cak aabit raf inpatı 27.4.1938 çarşam
ba günü saat 15 de Nafıa komisyonun
da ihalesi yapılmak üzere pazarhp 
konmu,ıur. 

2 - Eksiltme 16 Nisan 1938 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın· 
da toplanacak satın alma komisyonun 
ca yapılacaktır. 

Memurin kanunun 4 neli maddesin
de yazılı vaarf ve tartları haiz olan
ların 20. 4. 938 çarfamba günü saat 
10 da yapılacak imtihana lftirlk için 
evrakı müs.biteleriyle birlikte müra-

tinden en az bir saat evci M. M. veka- 500 ton kardif kÖmÜrÜ ahnacak 
leti satın alma komisyonuna vermele-

Polatlı kazaaı dahilinde olup Mu
hatlı çiftliği denilmekle maruf 11796 
dönüm 2 evleği havi Hkıf arazinin 
peşin para ile mülkiyetinin satılması 
30 mart 938 gününden 28 nisan 938 
gününe kadar 30 gün müddetle açık 
artırmaya konulmu,tur. 

Teminatı muvalckate (56) lira (52) 
kuruıtur. İstekliler teminat makbuzi
le ticaret odası vesikası ve nafıa mü
dürlüğünden alacakları vesikalarla 
birlikte sözü geçen günde Nafıa ko
misyonuna gelmeleri. 

Kefif ve prtnamesini Nafıa daire
sinde heri\in görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat (626) lira 
(69) kuruştur. caatları ilin olunur. (1097) 2190 

ri lazımdır. (901) 1888 

Nal mıhı ahnacak 
M M. V. Deniz Merkez Satm Alma 

Komisyonundan ı 
(1034) 2071 

4 - İstekliler bu ite ait fenni ve 
hususi şartnamelerle keşifleri leva
zım bürosund:-n parasız olarak alırlar. 

A. Levazım Amirliği M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 12375 li· 
ra olan 500 ton Kardi kömürünün pa
zarlıkla münakasaaı 22 nisan 938 ta
rihine müsadif cuma günü saat 11 de 
vekalet binasında müteıekkil komis· 
yonumuzda icra edilecektir. 

İhale 28 niaan g38 tarihine tesadüf 
eden pertembe günü saat U5 da ikinci 
vakıf apartmanında vakıflar umum 
müdürlilğil varidat ve tahsilat müdür
lüğünde yapılacaktır. Taliplerden 367 
lira teminatı muvakkate alınacaktır. 
Bu teminat ya banka kefalet mektubu 
ve yabud vakıflar vesnesine makbuz 
mukabili yatmlmıt nakid olacaktır. 
Satıf fU'hn• stfnnek lateyen taJlble
rln ihale rOnOne lradar her gGn yun. 
rıda adı geçen müdürlüğe müracaat-

Mahkemelerden 
5 - İsteklilerin ikinci maddede ya

zılı gün ve aaatte teminat paraları ile 
birlikte vekalet satın alma komisyo
nuna gelmeleri ilin olunur. (890) 

1794 

Sıhat bakanlığ ı 
' . 

Fen memurları ahnacak 
Slbat ve lçtimai Muavenet Veka

letinden ı 
İskln umum müdürlüğü için vila

yetler iskin iflerinde istihdam edil· 
inek üzere 150 lira ücretli fen memur
luklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın bilQmum vesaik ve timdiye kadar 
bulundukları vazife ve itlere aid ev
rak ve üç adet fotoğrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su
retiyle Sıhat vekaletine müracaatları 
ilan olunur. (857) 1779 

Sömikok ahnacak 
Ankara Nümusae Hastahaneai Bq 

tabibliğinden : 
Ankara Numune haatabanesi ihtiya

cı için kapalı zarfla alınacak 150 ili 
200 ton sömikok için ilin edilen gün
de talihlerin teklif ettikleri fiat ko
ınisyonca yüksek görüldüğünden pa
zarlıkla alınmasına karar verilmiştir. 

İhale günü 16 nisan 938 cumartesi sa
at 10 da Ankara Nümune hastahane· 
•inde mUteıekkil komisyonda pazarlık 
usulu ile yapılacaktır. Talihlerin yu· 
kanda yazılı aaat ve günde mezkQr 
haetahanede hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (1061) 2121 

Fabrika lor 
Tabib ahnacakhr 

Askeri Fabrı"lcalar Umum Müdür 
liiğünden : 

Ankara yakınında Kaya, ve KUçUk
}'ozgatta çalıştırılmak üzere iki tabib 
illrnacaktır • 

kabül şartlarını öğrenmek istiyenle
tin istida ile nisanın yirminci günü ak· 
tamına kadar umum müdürlüğe müra
caatları. (800) 1703 

Bayındırlık BakanlıQı 

Koyun eti ah nacak 
1 - Heyeti umumiyesine tahmin edi 

len fiatı 21.000 yirmi bir bin lira olan 5 
milyon tane muhtelif ebad ve numara. 

Ankara Levamm Amirliği Satm da nal mıhı kapalı .zarfla ckailtmcye 
Alma Komi.yonundan : konulmuftur. 

1 - Ankara garnbon milıeeHaclcri 2 - Eksiltmesi 5 mayıa 938 perfCDl· 
için 50.000 kilo koyun etinin kapalı be sQntl ... t 15 de Ankarada M. M. V. 
.arfla elmiltmeel 11 alua 1918 euıt 15 -.atta ..._ -- _._ _ -•-----
de Ankara ı... Amlrllll Sa. AL Ko. da - um ı-P~· 

1 
__ ,_. 3 - Şartnameal par•u olarak mez-

yapı •"'•'uır. kQ K dan al 
2 - Muhammen bedeli 22500 Mra. llk r o. .mır. . 

teminatı 1687 lira 50 kurUJtur. Şartna- 4 - İlk temınat l575 lıradır. 
· k misyonda görülür. Kanuni ve- 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

mesı 0 
• 2 9 1 ka ·k· ıikalarda bulunan teklif mektupları- t~n~t ve 4 O ~yı ı nunun ı ı ve 

nın saat 14 c kadar komiıyona verilme- 3 uncil maddelcrınde yuılı belgelerle 
ai (848) 1778 birlikte teklif mektublarını ihale aaa-

tından behemehal bir saat evet Anka-
H a nga r yaptınlacak rada M. M. v. satın alma komisyonu-

na vermeleri. (649) 1384 . 
Ankara Levazım Amlrliti Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Diyarbakırda bulunduğu ma

halden sökülerek gösterilecek yerde 
şartname ve projesi mucibince kurdu
rulacak olan hangarların kapalı zarf 
eksiltmesinde talip çıkmadığından 
4 Mayıa 938 tarihine kadar bir ay müd 
detle pazarlığa komılmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 29889 lira 
52 kuruı ilk teminatı 2242 liradır. İs
teklilerin her gün nafıa vekileti mü
teahhitlik veaikalariyle birlikte Di
yarbakır levazım lmirlif i aatınalma 
komiıyonuna müracaatları. (1086) 

2185 

Beyaz peynir ahnacak 
Ankara Le.aunı Amirliii S.tm 

Alma Komiayonundq ı 
Ankara prnizonıu birlik ve mües

seseleri için 1000 liralık beyaz peynir 
f&rlname cvNf iyle 18 niun 9S8 saat 
10 da Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. 
da pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Belli vakitte komisyonda bulunulma-
sı (1059) 2172 

Sahi .. köhne fotln ve tenekeler 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiıyonundan: 
Depolar komutanlığında mevcud 

apğıda cins ve mikdarı yazılı mevad 
20 nisan 5>38 aaat 14 de Ankara Lv. 
amirliği Satın alma komisyonunda pa
zarlıkla satılacaktır. 

Görmek isteyenlerin Akköprü de
polar komutanlıfına pazarlık için bel
li vakitte komisyona rnliracaatları. 

Köhne fotin 1400 çift 
Boı yağ tenekesi 150 aded 

(1065) 2174 

Satılık beygirler 
M. M. V eki.leli Satm Alma Ko 

miayonundan : 
Harp okulu hayvanat kaı\rosundar. 

çürüğe çıkarılan on bef beygir artırma 
suretiyle 19 nisan 1938 sah f(Unü ıaat 
9 da M.M.V. Satın alma komisyonun· 
da peıin para ile satılacaktır. Beygir· 
teri görmek için hergUn harp okul•ı 
komutanlığına ve artırmaycl girmek i
çin artırma günü ve aaatinde M. M. V 
satın alma Ko. da bulunulmaın ilan o-
lunur. (1022) 2069 

lqlı• ıllslll • il ....... 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko

miayonundan ı 
1 - Her bir metre9lne tahmin edilen 

fiatı (275) iki yüz yetmiı beş kuruş o· 
lan (100.000) yliz bin metre kışlık el· 
biselik kumat kapalı zarf usuliylc mü· 
nakuaya konulmuıtur. 

2 - İhalesi 29.4.1938 cuma günü saat 
15 dedir. 

3 - İlk teminatı (14750) on dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve prtnameei (13) on Uç 
lira 75 kuruttur. 
5 - Eksiltmeye glrec:eklerln 2490 sa 
yıh kanunun ikinci ve üçüncü madde· 
!erinde göaterilen veuikle teminat ve 
teklif mektuplarıyle birlikte ihale sa· 
atinden en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (978) 2062 

Bir cilt Hangar yapt1rlla<ak 
M. M. V ek&leti s..tm Alına Ko

mi.yonundan : 
1 - Eakişehir hava okulunda yap· 

tırılacak bir çift birinci sınıf hangar 
irıtaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuftur. 

2 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya girmek 
isteyenlerin de mezkfır gün ve saat
te 928.12 liralık ilk teminatları ve ka
nuDl"beI&eleriyJe""komiayonumua mU-
racaatlarr. (1043) J170 

Gümrük ve inhisarlar 8. 

Tath su taşıma ilônı 
Ankara lnhiaarlar Bat Müdürlü

ğünden: 

Aşağıda adları yazılı on tuzla ida
resinin 1938 maU yılı tatlı su ihti
yaçlarının temini şartnamesine göre 
~ı ayrı aleni pazarlığa konulmu•
ve muvakkat teminat paraları da hi
zalarında gösterilmiştir. 

Açık pazarlığın 29 nisan 1938 ta
rihinde cuma gUnU saat ıs de mahalli 
tuzla mcnıurluklarında yapılacağı i
lan olunur. 

muvakkat teminat parası 
Tuzlanın adı Lira kuru' 

Akça koyunlu 11 25 
Ali baba 4 32 
Boncuk 4 41 
Çoğul 4 95 
Çankırı 11 56 
Keçe 16 20 
Sarıkaya 4 50 
Sekili 27 
Yerli 4 50 
Taytak 5 40 

\1032) 2070 

Demiryol Baskülü ahnacak 
lnbiıarlar Umum Müdürlüjiinclen: 
1 - idaremizin lzmir J&rab ima-

lithaneei için prtname9l mucibince 
2000 kilo tartma kabiliyetinde blr •· 
det demiryol baakUlU pazarlıkla sa· 
tın alınacalgtır. 

II - Muhammen bedeli 2500 lira 
ve muvakkat teminatı 187 ;50 liradır. 

III - Eksiltme, 2.V.938 tarihine 
raatlayan pazarte9i günü saat 14 de 

Kabata,da levazım ve mübayaat §Ube
•indeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Eksiltmeye iıtirak etmek is
tiyen firmaların fiataıs teklif mek
tublarını milnakaaa gününden 3 glin 
evveline kadar inhisarlar müakirat 
fabrikalar tube.sine vermeleri ve tek-

ları. (856) 1768 

Müezzin, kayyum ve 
• 
ımam aranıyor 

.V akıllar Umum Müdürlüğünden : 
Ankarada bazı camilerin müezzin ve 

kayyımlık vazifeleriyle merkeze bağlı 
orta köy camii imamlık ve hatibliği a
çık olduğundan talib olanların arzuhal 
ile umum müdürlüğe mUracaat etmele
ri ve müsabaka imtihanı günü olan 30. 
4.938 cuma günü saat ikide Ankara 
merkez müftülüğünde hazır bulunma. 
ları ilan olunur. (1088) 2183 

. P .. T. T. 
Badana iıi 

P. T. T. Müdürlüiünclen : 
Merkez poatahanesinin posta salo

nu badana ettiril.meal açık ekalltmeye 
konulmuftur. 
Keıif bedeli 614 lira 24 kurut mu

vakkat teminat 46 liradır. 
Şartnamesi mildUrlUk kaleminde 

glSrülebilir. 
Eksiltme 17. 4. 938 pertembe gilnU 

saat 15 de mUdilrlUk binuında mllte
ıekkil. kon;ıiayonda yapılacaktır. 
Ta~~plerın o ıUn mesk6r komiayo· 

na muracaatları il.tn olunur. 
(1006) 2023 

Ankara Valiliği 

938 yol parası 
Ankara Valilifind• : 

Ankara Aaliye Birinci Huk• 
Mahık.emeainc:len : 

Mustafa oğlu İhsan vekili Avukat 
Hüeeyin Fevzi Hakman tarafından .. 
çılan ve müekkilinin almıı oldup 
Tandoğan soy admın (Tangöroe~ ile 
değiştirilmetine karar verilmesi balD
kında olan davinm yapılan durupna
sı 80nunda: Tandofan aoy admm 
(Tanıören) ile değiş.tirilmck sureti,. 
le nüfusa tescil ve ilanın 30-3-938 ta
rihinde karar verilmit olduğu itan o-
lunur. (1098) 2192 

· -"- Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Muatafa Kemalpap Belecliyeainden: 

44682 lira bedeli ketifli elektrik te
sisatına 4 nisan 1938 de yapılan kapalı 
zarfla münakasada talip zuhur etme
mit olduğundan bir ay zarfında pazar
lıkla ihale edilmek üzere yeniden mil· 
nakasaya konmuıtur. Taliplerin Mus
tafa Kemal paşa belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. (1984-1037) 

2089 

Kiraya verllecek llahk yerleri 
Köycıeiiz Malmüdürlüiiinclen ı 
Köyceğiz iölil ve tavabii Dqh çay. 

daki balıkhanelerin ı nisan g38 tari· 
hinden 21 nisan g38 tariıhine kadar 21 
gün müdd~tle beher seneliği 15500 aer 
lira mubamnıen bedelle üç seneliği 
icara verilmek üure açık artırmaya 
çıkarılmıftır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerln 

Köycefiı: maliyesine müracaatları 
ilan olunur. 2072 

Zayiler ~ , 

Betonarme köprü 
Haf1a Vekaletinden ı 

. l - Bilecik Villyetinde SöğUt • Et
~~~ehir yolu üzerindeki ahpp Yeniköy 
lı: 0 prüsünün betonarme olarak inpatı 
•Palı zarf usuliyle münakasaya çıka -

Sade ya§ı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayoaupdanı 

2 - Keılf bedeli (165.593,42) yüz 
altmrt bet bln beı yüz doksan üç lira 
kırk iki kuru,ıur. 

liflerinin kabulünü mutar.ammın vesi
ka almaları lazımdır. 

1938 mali yılı yol mükellefiyeti nak 
diyesinin 15 Ura ve mükellefiyeti bede
niyenin 8 gün olarak kabul ve nakdi 
milkellefiyetln llk takaldi ağustos -938 
ayı iptidaaı ikinci tabiti klnunuaani 
939 iptiduı ve lkl devreye ayrılmıt o
lan ve mükellefiyeti bedeniyenin bi
rinci devreai eyl\11 938 batından tetri· 
ni aani 938 sonuna kadar Uç ay ve ikin
ci devrenin nisan 939 iptidaaından ma
yıs 939 sonuna kadar iki ay olarak tes
bit edilmi• olduğu allkadarların ma

Za;ri Sigorta Depo bmühaberi ı 
Viktorya dö Berlin Sigorta Ano

nim Şirketi tarafından 20 mart Ul28 
tari~nde Bayan Bedriye Saminin ha
yatı i.iııerine alet ve tanzim olunan bin 
bef yilz T. Liralık ve 1227737 numara
lı sigorta mukavelenamesine aid de
po ilmühaberi zayi olmuıtur. Meztnlr 
depo ilmühaberi hali hazırda kimin 
yedinde ise, hukukunu isbat etmek 
üzere Viktorya dö Bertin Sigorta tir
ketinin latanbulda, Galatada Kürekçi,. 
lerde, ManJıay:m hanında kiin Türkl· 
ye müdüriyetine veya Berlinde kain 
merkesine, işbu ilanın tarihi nefrin
den itibaren altı (6) ay zarfında mü
racaat etmesi rica olunur. MezkQr 
müddetin mürurunda. numarası bala
da muharrer sigorta mukavelenameıl· 
ne aid depo ilmühaberi keenlemyekan 
Ye mefauh addedilerek yerine nüsha
yı saniyesinin tanzim edileceği iltıı 
olunur. tılınııtır. , 

kepf bedeli (40.000) liradır. 
2 - Münakasa. 25-4-938 tan1ıine 

_.__ ...... , ftHan..1 crilnD ... t 16 da Na. 

1 - İdareleri Amirliğe ballı jan
darma erat ve okurları ihtiyacı olan 
10 ton sade yağınm pazarlığında is
tekli çıkmadıf ınden 21 nlun g38 •· 
at 15 de Ankara levazun Amirliği u
tm alma komlıyonunda paurblı ya
oılacalrtır. 

3 - llk teminat gsıg lira 68 kuruş
tur. 

4 - Eksiltme 3 mayıa 938 salı gUnü 
aaat 15 de M. M. V. aatı:n alma komi•· 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Ke9lf, proje ve ,.rtnamelerle 
lair evrak 828 bı.up lıl. il. V. •tm 

V - 1ateklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün C"I saatte IV üncU 
maddcae yazılı eksiltmeye if tirak 
vesikası ve% 7.5 güvenme paralariy
le birlikte yukarıda adı ceçen komis
yona gelmeleri il&n olunur. 

.<2025/.1077) 

li'.unu olmak üzere illn olunur. 
(917) 1891 

Dosya rafı we kabı yıpt1rıkak 
Ankara V alilifiadea ı 
Kefif bedeli 730 Ura 30 kal'Uftan 

ibaret bulunan mall1e tülled tefdf 

Viktorya dö Bertin 
Umumt Sigorta Anonim Şirketi 
2191 Tür.kiye MUcltlri7eti 
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Avrupamn bayat, kurtlu çocuk gıdalann

dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Tabu, saf, lezzetli 

a an özü nları 
çocuklar bayılıyor. Çok iştihah ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad· 
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N 0 Z L U U N L A R I D I R. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 1884 

SiGARA TIRY AKILERINE MÜJDE 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, 
Pridin, Amonyak gibi tütündeki zararlı maddelerini söun 

::IJ!ffAVıi 

Sıhht 

aıııbkları 
Av:rupadan gclmtttir. 
10 aded ilacilc beraber 150 Kr. Satrş yeri: PİPO PAZARI Sul

tanhamam İ.zmir: Kcmcraltx, Mazhar Öngör - Bursa: Uzunçarşı sa
atçi Nureddin - Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taşhan ·Zonguldak: 
Saa~i Osman Gurdal - Trabzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar -
Adana: Hacı Halil Yağcamii - Samsun: Itriyatçı Hamdi Taıntürk -
Eski,chir: Şifa Eczanesi. 2059 

QAVANLAQ ! .. -----

'-" 
QA-GLARI 

Adet 

WıWMolololı .......... Kadın Terzisi ......................... 
Bedia 

Zengin bir lrolleksiyon ile Paristen avdet etti. 
Siparişlerinizi Atatürk Bulvarı Kınacı 

Apr. No. 3 de kabul eder 
Nakil dolayısiyle telefon, timdilik kapalıdır. 1111 U 111111 

u~us 1s. ~ -·ım 

Het feY9 Lzıvoıvl. hiçbir ..., bizi 
-- etmı)'Ot, lolıcıt •n fenouı 
bOtün .ırafımııdokiler bu çok k610 

tabla111111ı.d0ft dolayı lıWlen wzold~· 

itte burada 

VALIOOL imdadımıza yetitirl 

On.ı bir iteni tııcrOıı. .&nız ı ondon IONO 
dOoyayı bir kot daba gGz..I glırecebiııiı. 

VA l I DOL ı clornlo, tobı.t-.,. 

hop boUnde '* ~ bubıur. 

2168 

:111 Satılık ev 11•: 

: Maltepe Onur sokak 3 No. : 
E yağlı boyalı 4 kat 2 daire beher : 
: dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : 
: elektrik terkos tertibatı ile Ay- : 
: rıca bahçe içinde 2 oda 1 mutfak : 
: ve heliisı olan bir dairesi de var· : 
: dır. Bahçesinde garajı ve aşılı : 
: 150 mcyva ağacı vardır. İçinde- : 
: kilere müracaat edilmesi 2013 -- -::111111111111111111111111111111111111111: 

İstanbul Universitesi Art
tırma, Eksiltme ve Pazar

lık Komisyonu ilanları 

Klinik binası yaphnlacak 
1 - 399451 lira 38 kuruş keşifli İs

tanbulda Ccrrahpaşa hastahanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası 
vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname -
lcr şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi 
D) Özel şartname 
E)Kcşif ccdveli, tahlili fiyat ced

veli, mesaha ccdveli 
F) Proje 
İstiyenlcr bu şartnameleri ve evra

kı ketif bedelinin yü.z binde beıi nis -
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka-

demisi tatbikat bürosundan alabilir -
ler 

3 - Eksiltme 21. 4. 938 perşembe 
günü saat 16 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 197 50 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka a"1ğrdaki 
vesikaları getirmeleri lazımdır 

1 - 1937 senesine aid 150 bin lira -
Irk bayındırlık bakanlığından alınmış 
inşaat mütcahhidlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü -
hcndis veya mimarın noterden tasdik
li senedini ve yahud da bir mühendis 
veya mimarla müştereken taahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mcktubları 3 üncü mad· 
dede yazılı saatten bir saat evci ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi • 
lindc verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mcktubların 
en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfının 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol • 
ması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. (953) 1932 

Kong reye çağrm 
Türk Mimarlar Cemi.yeti Ankara 

Şubesinden : 

Türk mimarlar cemiyetinin 938 se
nesi umumi kongresi ile, Ankara JU· 
besinin ~nelik kongresi 16 nisan cu
martesi günü saat 15 de Ankara halk
evindc toplanacaktır. 

Merkez ve şube üyelerinin nizam
name mucibince mezkur gün ve saat 
de kongreye iştirakleri rica ve ilan 
olunur. 2186 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. 6000 

lmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürii 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Vergi borçluları 
Çankaya Malmüdürlüğiinden : 

Tarh No. Mükellefin ismi İşi Kazanç Muvazene H. Kurumu Cczaıt 

188 Zübeyir oğlu Rasim Müteahhit 70.40 
229 İsmail oğlu Ali, ., 64.43 

44.60 
55.80 18.45 

11.59 
80.71 

Senesi 

935 
936 

İhbarname 
No. 

2/ 36 
2/ 48 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin adres ve ikametgahları meçhul olduğundan namlarına isimleri sırasın
da yazılı tarholunan vergiye aid ihbarnameler tebliğatı, hukuk muhakemeleri usulü kanununa tevfikan ilanen 
yapılmıştır. Tarihi tebliğinden (30) gün zarfında matruh vergiye. itiraz edebilir. Bu müddetin mürurundan 
sonra vergi vacibilifa olacağı ilan olunur. (1084) 

Vergi borçlula rı 
Ankara Defterdarlığından : 

İhbarnamenin 
Milkcllefin ismi fşi Ticaretgah adresi 

Tahakkuk 
eden vergi 
Lira K. Tarh No. Sene Cilt Varak Dosya .No. 

Mehmet O. Osman. Terzi 

Şükrü o. Cevdet Müteahhit 

Abdurrahman o Kemal Kalaycı 
Sadullah O. Hasan Kahveci 
Hacı O. Faik 
vcresclcrinc 
Nokolo İğnadiç 
(Macar tebaasından) 
Nokolo İğnadiç 

Kömürcü 
Müteahhit 

Müteahhit 
(Macar tebaasından) 
Abdurrahman O. Kemal Attar ve 

Abidin O. Bekir 

Şükrü O. Hikmet 

,, ,, 
Kerim O. Hüseyin 

hırdavatçı 

Hususi mü
teahhit 
Terzi 

Kahveci 

'.fellaı Karaca ru. Sara~-
lar S. N. 73 2 04 
Tabakhane Börekcilcr 

Mescit S. 125 
İsmet P. Uzun yol No. 73 
Arslanhane 

Tabakhane Köprü No .15 
Doğanbey Taş döşeme 
No. 21-25 

" .. ., .. 
Dumlupınar H~nü 

12 40 
18 10 
8 82 

8 63 

27 00 
4 14 

15 10 

Y cnicc M. Mcmiş zade A p. 57 60 

Kurt M. Şehremaneti No. 
47 
H H ,, ,,, ,, 

Hacı Ayvaz Ağazade hanı 

24 84 
8 28 

8 

32/ Sl 
25 

570 

61 

98 .. 
936 

124 

48 .. 

935 47 60 

934 56 
936 13 
935 6 

936 45 

937 42 
,. 

935 58 

935 S6 

936 46 

• • 

23 
4 
1 

s 
6 

18 

28 
29 

No. 47 12 89 61 937 59 60 
Mehmet O. Kadir Tenekeci Arslanhanc O 37 591 937 59 39 
Mehmet O. Kadir Tenekeci " 10 80 " ,. " 38 

4014 

7809 
846 

6387 

5230 

Mustafa Pansiyoncu Mukaddem 5 52 169 " 58 90 9003 

Yukarıda isimleri yazılı IIlükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan matruh kazanç vergisine aid ihba11-
namclcri tebliğ edilememiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibince tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. (1095) 2188 

Vergi borçluları 
Çankaya Malmüdürlüğünden 

Jhbama.. 
Tarh No. Mükellefin ismi ve işi Matrah Kazanç Bu liran Cezası Senesi mc No. 

929 Bekir oğlu ~uleyman. bakkal 8.35 2.09 .4~ 31 935 6/29 
280 Mu1ıtafa Remzi, lokantacı 450.00 135.00 27.00 935 6/ 12 
992 Kahraman oğlu Hakkı, lokantacı 91.65 22.91 4.58 936 5/ 25 

77 Muharrem oğlu MUnUr. lokantacı 274.70 82.41 16.48 936 6/27 
77 Muharrem oğlu MUnür, lokantacı 240.00 72.00 16.56 10.80 936 6/ 69 
50 Hasan oğlu Mehmed, sebzeci 55.00 13.75 2.75 936 3/15 
50 Hasan oğlu Meh.med, sebzeci 29.70 7.42 1.48 936 3/ 14 

202 Scyid kızı Hafiza, terzi 90.00 27.00 6.21 4.05 936 5/79 
993 Karl Şerf, Mütcahhid 29.25 7.31 1.46 937 6/ 44 

Yukarda isimleri yazdı mükelleflerin adres ve ikametgahları meçhul olmak hasebiyle namlarına tarholunaa 
ve isimleri sırasında yazılı bulunan vergiye aid ihbarnameler, te'bliğatı, hukuk muhakemeleri usulü kanunu
na tevfikan ilanen yapılmıştır. Tarihi tebliğinden itibaren (30) gün zarfında matruh vergiye itiraz edebilir. Bu 
müddetin mürurundan sonra vergi, vaeibilifa olacağı ilan olunur. (1083) 2178 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
§ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -: Cebeci l\ferkez Hastanesi = -: iç Hastalık.lan mütehassısı : -: Her gün hastalarını Y eniıe- : = bir Meırutiyet caddesi Ürek: 
: apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : -'ıl11111111111111111111111111111 1 111111ı,. 

Her çeşit büro makinelerinin bütün 
yedek parçaları vardır 

Tamirat yapılır. 

-ı- - --
--

Emin Said Ersan. Erdoğan sokak 
16-18. Telefon: 2686 1924 YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. = İSTİKLAL FEDAİLERİ : 
: Senenin en büyük dramatik filmi : - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en güzel - en nefis ve 
en ~e musiki filmi 

SARI ZAMBAK 

Baş rollerde: 

MARTHA EGGERTH - POL HÔR
BİGER - THEO LİGNEN 

Scanelar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gcec 21 de 

.Jf ll ll L. -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---:% - -- --- -- -- ---- -- -
~ .... ıı: 

BU GECE SAAT 21 de 

Vahşi ormanlar arasında geçen heye
canlı ve müthiş vakalarla dolu 

macera filmi 

BA y TEKİN A ver 
Gördüğü fevkalade rağbet üzerine 
Yalnı.z: 2,30 • 4,30 • 6,30 seanslarında 

HİNT MEZARI 
Halk Matinesi 12,15 de: 

KADIN SEVERSE 

... 
1 
U\ 
\O -

n i I otomobil, cam sigortaları Ya P 111 r Halil Naci Mıhcıoilu, Telefon: 1%3• 

• Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

-UQYOQ'' Aakara aceotahiı ısSf 


