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Büyüklerimin ve öz karde§lerirnin 
Bayramlarını saygı ile kutlar, Türk 
Ulusuna nihayetsiz sağlık ve ferah
lıklar dilıerirn. 

ŞUBAT 

1 9 3 8 
Başmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yatı işleri 1062 - 1063 
tdare müdürlüğü ~~~! 
Atölye 

ACIMIZ ANCIMIZDIR. 

Çapamarka Pirincunu ve Çocuk 
gıdaları fabrikası sahibi 

M. Nuri Çapa 
1 5 KURUŞ 
-

oluyor? Almanyada fevkalôde hôdiseler • 
mı 
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Alman-Avusturya hududu kapabldı 
························~·····························~ _,.......................... : 

~ Başbakan bugün geliyor ~I . . 
B. C. Bayar Gölcük ve 
izmitte tetkikler yaph 

·aaıbakanımııa Dr. Arasta refakat ediyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - cüğe hareket etmiştir. 

B~bakan B. Celal Bayar ya- b k "') "kf 1 fk"kl • nında Dış işleri Bakanı B. Tev- Ba~ a anm go cu e e 1 en 
file Rüştü Aras olduğu halde 
saat 10.30 da Dol.maba~çe sa· 
rayma gitmiş oradan bır uıo• 

bmit, 10 Telefonla) - Baş
bakan B. Celal Bayar, yanında 
Dış İşleri Bakanı B. Tevfik 

torla Kocatepe muhribine geç 
d 

v c··ı ( Sonu 3. üncü sayfada ) 
• t' Kocatepe ogruca o • 
~§~ r 

.... ····························································• 

Kapatıldığı bildirilen Alman • Avusturya hududunu ve kapatıl
mak üzere olduğu haber verilen Alman - lsviçre ve Belçika 

huduJlarını gösterir harita 

•••••••••••••••••••• 

Maraşın 
kurtuluıu 

yazan: Ali Kılıç 
Gazianteb saylavı ........................ ! 

Gazianteb mü-
d . Bu gün Mara-

cadelesinin yıl o-
nümünde olduğu pn kurtıılu§ 

k yıl dönümii -
gibi Maraş u~~- dür • Martı§ 
tuş ınücadelesının İ 

·· kurtuluşu 
yıldönümü muna- .. ,

17 
ci-f-!i"\f'-

raş gençleri ben- da bn•l: b,,,... I 
den o mücadele -x -x· 

günlerinin b a z I na bir Je11tan· 
hatıralarım soru- dır. Martl§ın 

kurtulu,u do
yorlar. 

İstiklal savaşı- layısile hazır-
m.ızda başlıbaşına ladığımı:z ya-

b. f :zıları 6 ıncı ibir destan, ır e-
dakar lık ve kah- sayfamı:z d a 
ramanlık tarihi bulacaksını:z. 
teşkil eden ve fa- ................... :'"" 

kat her nasılsa şimdiye kada: .layı~ 
ıd " d recede tebarüz ettırılemı-o ugu e 

1 
. . 1 yen bu kurtuluş ınücade esının nas.ı 

hakiki kahramanlığa. yakışacak_ hır 
ah . t e tevazu ile başarıldıgını 

m vıye v ek .. 1 cak 
anlatmak benim için P guç 0 a • 

tır. • At• • ' • 
E - azinin badiselerı a ı ı~ın, 

ger m . h olm:ık ıcab 
bir ders ve ıbret lev ası .. 

.. d ı inde turk va-ederse Maraş muca e es . . - . 
d a getırdıgı ta· 

tanseverliğinin mey an 1 . tmemek on arı 
rihi vakalarr tesbıt e 'h ba 

b. t tarı -
karanlrkta bırakmak ızza d b .. 
kımmdan bir kusur, bizler için e u-
yük bir haksızlık olur. 

fı;ıte bu millahaza iledir ki, Maraş 
., d .. .. ·· münasebe-

kurtuluşunun yıl onumu 
. . · Maraş genç-

tıyle hatıralarımı ıstıyen 
!erinin bu arzularını memnuniyet ve 
§Ükranla yerine getiriyorum. 

*** Osmanlı imparatorluğunun çökün-

tu .. .. . d tatmin vesileleri ara
su uzerın e b' . de 

yan emperyalist ihtiraslardan ırı . • 
Anadolunun cenubundaki birkaç vı -
IA . . .. d'kmı·~ orada yerleş· 
ayetımıze goz ı .,, 
meğe çalışıyorlardı. b" . ·d· 

Maraş da bu hedeflerden ırı ı ı. 
A 1 .. - .. .. aşag- ı ovanın uzaklarda-

sı gogsunu k Ah da 
k" f kl a kadar gerere ır -
_ı u u arın M her evin-
gına yaslanmış olan araş,_ d b" 

h sokagın an ır 
den bir şadırvan, er .. til .. bu türk 
dere akan yeşilliklere gom u 

1
. . 

beldesi sırtlan ruhlu emperyba ızm~~ 
. d b · fasıl ası, so-
ıs tila programın a ır .. ~ 
nı·· 1 da bir merhale ıdı. 

urge yo un h d g" rusu is· 
Müstevli kuvvet, da a od. . i ko 

. dev1et ken ısın -
tılaya yeltenen edebileceği bir 
laylıkla yapıp hazm d rken 1920 
f "h k da zanne e etı arşısın h ftasında ateş 
"k· 'kA son a ı ıncı anunun . .1 karşılaşarak 
yağdıran bir muhıt. 1 eldı Emper-
d h 1 fl t özlen açı · er a ga e g . . . de boğucu 

Sarkl Prusyad_a bir cok 
Alman zabitleri tevkif 

. l l ' 
• ~J. ~ - " • - • • ~' • • 1 ., . "ı!.:" • - • • • 1 

Almanlar bir takım karışıklıklar ve 
isyanlar çıktığını tekzib ediyorlar 

1 

Alman ordusu Hitler'in önünde bir geçit reıminde 

"Aksu,, vapuru Sinop 
açığında karaya oturdu 

110 yolcu Sinoba çıkarıldi 

Gemi su almağa başladı; . "Hurra,, 
tahlisiye gemisi Sinoba gitti 

İstanbul, 10 (Telefondla) .-d lkbi. guk·n evel babşlab~an karaye~ ft~r-
k tipisi Kara enız e ır azaya se e ıyet vermıf ır. 

tına~ı ve ll ar idaresine aid Aksu vapuru Sinob limanının 10 mil 
Dednız yo barıda lnceburnu denilen yerde, dün gece saat 18.30 da 
ka ar gar m 
karaya oturmuştur. 

Şiddetli bir kar tipisi 
·· ·· utad KaBu vapur sah gunu m .. 

. pmak uzere 
radenız postasını ya . 

Paris büyük elıimlı 

Dün akşam ıaat ıekiz raddele
rinde Londra radyoıu, Alman
ya' da bazı hadi•eler olduğuna 
dair Royterin verdiği bir ha
beri neşretmittir. 

Bu haberde, Sarki Pru•yada ve 
Polmeranyada bazı garnizon
larda bir takım iıyan hareket
leri görüldü*ü ve birçok zabit
lerin tevkil edildiği büdiril
miştir. 

Royter, ayrıca, Almanyada A
(Sorıu 8. inci sayfada) 

Doktor Araı B. Metakıa•'la 
beraber 

Roma_nyada Goga 
kabinesi istifa etti. 

Patrik Miro başvekil 
Yeni 
hariç 

kabinede Goga ve Maniu 
bütün eski başvekiller var 

Hariciyeye B. Antonesko geldi 

aıııtu a eaen o. uugu 

Bükref, 10 (A.A.) - Kabine 
bugün geç vakit toplanmıf ve 
müzakerelerden sonra Baıvekil 
Goga saraya gitmiş ve kıralla 
konuştuktan sonra istifasını ver
miştir. 

Kıral Karol istifayı kabul et· 
miştir. 

İstifadan evvel 

İstifadan evelki vaziyetleri şu su
retle hülasa etmek mümkündür: 

Parti reislerile eski başvekillerin 
büyük bir kısmı bu gün alelacele sara-

\ \.JVUU. U, Ull,. l " 0.1 l O.Ull) 

B. Şükrü Kaya dün geldi 1 

Bir müddettenberi lstanbul'da bulu nan Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya dün Ekspreıle şehrimize dön
müştür. Bakanımızı istasyonda Mebuslar, Vekillet ileri gelenleri, Ankara 
V'aliıi B. Tandoğan, partililer ve dostları karşılanuşbr. 

Atina, 10 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor : Başvekil B. Metaksas'ın 

Balkan antantı konseyi reisliğini al -
ması münasebetiyle, Aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur : 

B. Stoyadinoviç, B. Metaksas'a şu 
telgrafı göndermiştir : 

Balkan antantı statüsü mucibince 
konsey reisliğinin yarından itibaren 
ekselansınıza geçeceğinden sizi ha
berdar etmekle şerefyabım. Mazide 
başarıları bu derece zengin olan Bal -
kan antantının faaliyeti, Dalkanl;ırda 
ve Avrupaua takib olunan müsmir ve 

hayırlı sulh eserinin muvaffakiyeti 
uğrunda yeni bir hız alarak, yüksek 
devlet adamı meziyetleriniz sayesin. 
de istikbalde daha ziyade teeyyüd ey
liyeccğinden kati surette eminim. 

Fıbra 

Abideler 
Geçen gün lstanbul Güzel sanatlar 

akademisinde, üç şehir ve kasabamıza 
aid abide projelerinin reddedilmiş ol
duğunu okudum. Neredeyse: ''- El· 
hamdülillah/" diyecektim. Bizde abi
deciliği taşçılık zanaatları arasına so
kan, yalnız, sözüm yabana sanatkarlar 
değildir: Hey keli~ beton köprü gibi1 

münakasaya koyan belediyeler ve ken
dilerinde sanat eserini takdir ve tenkid 
hakkı gören o belediye ve,ya vilayet 
mühendJ

0

Sleridir. 
Güzel sanatlar akademisinin müra

kabesi nihayet, hakiki sanatkarın ye
tişmesine ve hakiki sanat eserlerinin 
revaç bulmasına hizmet edecektir. 
Keşki bütün irı§a işlerimizin Güzel 
sanatlara aid kısımları için aynı mü
rakabe yapılsaydı / 

yalizm rüyası bır an ı~ın f ·· ü-
·1di Bır za er yur 

bir kabusa çev:ı · 1 çıktıklarını 
11 O yolcu ile İstanbul lunanın-
dan ayrılmış, çarşamba ve ~er
şembe günleri iki iskeiere ugr~· 
dıktan sonra Si·nob'a gıtmekku-

Türk Fransız parlamento 

grupu şerefine bir 

ziyafet verdi 

-----------·---- B. Metaksas şu cevabı venni§tİr: 

Bir milletin yükselişinde güzellik 
terbiyesinin tesiri, ancak ahJak terbi
yesinin tesiri ile ölçülebilir: Zevki ol
mıyanların akıllarına kulak asmayınız. 

yüşü yapmak üzere Yt~na bir kayaya 
zannedenler nasxl çe ı"kmediler 

1 makta gec . 
çarptıklarını an a k bôlgenin 

M . al olunaca 
araş, ışg ·roal kısmm-

Suriyeye en uzak 0.1~~k şıağır darbeyi 
da idi. İşgal kuvvetı ı nağında yedi. 
işte bu kahramanlar kay . ·n canlan-

. . .. k şecaatını 
Her hırı tur . kahraman Ma-

mış birer heykelı olan amansız sav
raş çocukları düşmana 

(Sonu 9 u •.• Ll sayfada) 

. fa at 
zere yoluna devam etm~ş,. . 
yolda şiddetli bir kar tıpısı. bas
tırdığından ve tipi çok kesıf f 1-
duğundan kaptan lnceburnu e
nerini görememiıtir. Vapur~
sızın denecek kadar ve kısa bır 

(Sonu 9 un · sayfada) 

Paris, 10 (A.A.) - Türkiye büyük 
elçisi Bay Davaz, Fransa - Türkiye 
parlamento gurupu bürosunun azası 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bayram müna&ebetile gaze
temiz, cumartesi, pazar, pazar
tesi, salı günleri çıkmıyacak ve 
yerini Kızılay gazetesine bıra
kacaktır. Ulus, çarşamba günü 
tekrar neşir vazifesine devaın 
edecektir. 

Dünkil telgrafınız ve telgraftaki 
hararetli lisan dolayr~ile en samimi 
teşekkürlerimi ekselansınıza bildir
mekle şerefyabım. Ekseıansmı.ım bu 
derece yüksek riyasetinizden sonra 
Balkan antantı konseyi riyasetini uh
deme alırken, en iyi temenni olarak, 
ancak, başlıyan yeni senenin de ekse
lansınızın yüksek idaresi altındaki se-

(Sonu 9 uncu say_fadf) 

Güzellik kültürünü halka kadar 
götürecek amiller arasında abideler, 
beledi inşalar - bahçeler, parklar, cad
deler v.s. - , nihayet ve bilhassa, boya• 
larına kadar her şeyi kontrol edilen 
cebheler başlıca ehemiyette oldukla
rına ~üphe yoktur. 

Yalnız güzel sanatlara layik olduğu 
değeri değil, onun hakkı olan müraka
beleri de vermeliyiz. - Fatay 
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Doğru anlıyan kim ? 
~nlamak, İşte en güç işlerden biri. Kendini iyice kontrol etmeden 

"anladım!" zan edenlerin çokluğu, anlamanın ne zor bir şey olduğunu 
bize göstermelidir. 

Hatırnnda kalmış bir hikaye: 
Sinema yeni çıktığı zamanlarda bir yerde sessiz bir filim gösterili

yormuş. Seyirciler arasında iki de dilsiz varını§. Perde de gayet acıklı, 
hatta ağlatıcı bir sahne cereyan ediyormuş. Halbuki o iki dilsiz gülmek
ten katılacaklar. Filim bittikten sonra onların bu hallerine sinirlenen ve 
İçinden bu adamları anlayışaızlıkla kötüleyen bir adam, bunların dilsiz 
olduklarını anlayarak yaziyle kendilerinden niçin böyle gülüştüklerini 
aormuı: 

- Niçin gülmiyelim? artistler, bu rolleri yaparken birbirlerine öyle 
ıeyler anlatmışlar, öyle dekolte, öyle alaylı sözler söylemişler ki onları 
farkedip de gülmemek mümkün değil. Ne yapalım ki siz, kulağı açık o
lanlar bu sözleri ancak işiterek anlayabiliyorsunuz. Fakat biz dudakla
rın hareketinden ne söylenildiğini pek kolay keşfedebiliriz. 

işte dilsizlerin cevabi. 
Bir çok meselelerde, acaba oessiz sinemadaki artistlerin neler konuş

tuğunu fark edemi yen insanın vaziyetinde değil miyiz? ağlanacak gey
lere gülen, gülünecek ıeylere ağlayanlara tesadüf ettiğimiz zaman du
dak hareketinden mana çıkaran dilsizleri hatırlamak, her halde faydalı 
olsa gerek . Daima bize benzemez şekilde anlayanları anlamamazlıkla 
itham etmiyelim. Hakikatte anlamayanın biz olmadığımızı kim temin 
edebilir? 

Bir zamanlar edebiyat kavgalarında çok hatırladığnn bu dilsizler hi
kayesini, timdi pedagoji münakatalan, vesilesiyle hafızamda tekrar 
canlanmış buluyorum. Tahriri, şifahi, ne kadar bol pedogokumuz var
mış 1 Fakat bir kerre de bu işin dilsizlerini dinleyebilsek ... 

Htuan - Ali YÜCEL 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 

Tilrkiye Cumhuriyet Merkez ban.ka-
aından alınan hesap hulbalarına göre 
5.2.1938 tarihindeki kliring heaapları 

bakiyeleri ve kredi\i !thallt için Cum
huriyet merkez baİıkasına verilmif te
ahhütler yekunları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankaaınclaki klirinc heaapları 

borçlu bakiyeleri 

Meı.nleket ---
Belçika 
Bul&aristan 
Çekoılovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
ln&il~re 
lıpanya 
İaveç 
hviçre 
ltaıya 
Macariıtan 

Norveç 
Romanya 
Ruıya 
Yu&oılavy9. 
:Yunaniıtan 

MiktarT.L. ------
25.600 
1.200 

2.912.200 
691.200 

3.9()1.900 
1.103.4-00 
8.630.500 

424.900 
1.586.000 

900.600 
1.818.000 

896.000 
609.100 

1.886.400 
152.300 
368.800 
140.800 

CETVEL; 2 

Açdacak yollara isabet 
eden vakıf arsalar 
Vakıflar &enel direktörlüğü, Anka

ra tchri imar direktörlilğil hakkmda -
ki kanunun dokuzuncu ve yapı yollar 
kanununun ıekizinci.,, ınaddeıini de
ğiftken bir kanun projesi hazırlamış
tır. 

Dört maddeden ibaret bulunan 

~!..oj~}'~.i~.!'.~-~~~t.~\b~ ... ~!>_!r...!!!!~i~
rektörlüğünce ve gerek belediyelerce 
yeniden açılacak ve genigletilecek 
yollar iÇ>in evkafı mazbutaya aid ara
zi ve arsaların iatimllki icabederac 
belediyelerin teklifi üzerine vakıflar 
genel direktörlüğünün de mütaleasr 
alınarak Bakanlar Heyeti kararile bu 
yerlerin yalnız yola katılacak mikta
rı imar direktörlilğü ile belediyelere 
parasız terk olunabilecektir. Müsak· 
kafat ile Bakanlar Heyetince parasız 
verilmeıi. taavib edilmiyen arazi ve ar
salar hakkında iatimlfil< kanunu ah· 
klmı tatbik olunacaktır. Ankara şehri 
imar direktısrlilğil teıkil!t ve vazifesi· 
ne dair kanunun dokuzuncu ve yapı 
yollar kanununun ıekizinci maddele
rinin vakıflar genel direktörlüğünü 

allkadar eden kmımları meriyetten 
kaldırılacaktır. 

ULUS 

1937 de 

ithalat ihracat ve 
arasındaki fark 
ihracat lehinde 

37.983.551 
liradır 

1937 yılı ithalat ııe ihracatı
mız etrafında verilen re.smi ra
kamlara nazaran, geçen sene 
içindeki ihracatımız 137 mil
yon 985.551 liraya, ithalatımız 
da 114 milyon 379.024 liraya 
varmıflır. 

1936 yılı içindeki ihracatı
mu: ise 117 milyon 733.153 li
ra ithalatımız i.se 92 milyon 
531.474 lira idi. 

Buna na;ı;aran ihracatımızda 
1936 ya nazaran 1937 lehinde
ki fark 20 milyon 250.398 it
halatımu:da iae 21 milyon 847 
bin 552 liradır. 

1937 ithalat ve ihracat ara
sındaki !ark ise ihracat lehin
de olmak üzere 37 milyon 983 
bin 551 liradır. Gene bu resmi 
rakamlara na.zaran baılıca ih
racatta bulunduğumuz memle
ketler arasında Almanya, 50 
milyon 411 ,611 lira ile bafta ııe 
onu takiben de 19 milyon 203 
bin 156 lira ile Amerika Birle
§ik Hükümetleri ikinci, 9 mil
yon 768.785 lira ile lnBiltere 
üçüncü ve 7 milyon 266.492 li
ra .ile de İtalya dördüncü ola
rak Belmektedir. 

Bunları da altıfar küıur mil
yon lira ile Çekoıloııakya, Bel
çika, Rusya, beı milyon 263 bin 
619 lira ile de F rama takib ey
lemektedir. 

Memleketimize ithalat ya -
pan memleketlere· Belince, 48 
milyon 132 bin lira ile Alman
ya bunların bQfında s•lmekte 
ııe onu takiben de 17 milyon 
294.662 lira ile Birleıik Ameri
ka hükümetleri ikinci, 7 mil
yon I 23,992 lira ile /nBiltere 
üçüncü, 7 milyon 92.343 lira ile 
§Jf.Yll5 ıMı ı~e '7lif ı filt.YA ımtma 
olarak 11ıılmektedir. (a. •.) 

Bir suçlunun cezası afedildi 
Katil suçundan 15 sene hapis ce

zasına mahkOm olup İzmi~ hapisha
nesinde cezasını çeken ve daha dört 
buçuk sene mahkilmiyeti kalan Tor
balının Ça:rbaşı köyünden Üzeyir oğ
lu Zekeriyanın hastalığı sebebiyle ka
lan müddeti affedilmi,tir. 

Toprak kanun projesi 
Ziraat bakanlığında toprak kanunu 

projesini yeni şekilde hazırlamak üze
re teşkil olunan komisyon çalışmasını 
bitirmiş ve hazırladığı projeyi bakan
lık makamına vermiştir. 

938 • 
senesı 

Vilayet büd<elerl 
nasıl hazırlanacak! 
İç bakanlık, vilayetlerin 1938 finans 

yılı büdcelerinin süratle tasdik edile
rek zamanında yerlerine yetiştirilme

aini temin için; büdce projelerinin ha
zırlanmasında göz önünde tutulacak 
hususları vilayetlere bildirmi,tir. 

Geçen yıl büdceleri.ne bağlı kadro 
cedvelleri vi!iiyetlerce başka ba'ka şe
killerde yapılmış ve bunlardan bir kıs
mı muallim kadrolarını kaza ve mekteb 
ilzerinden göstermişler, bazı vilayet
lerde muallim ve memurları aded ve 
derece itibariyle göstermeden doğru

dan doğruya büdceye konulan tahsisa
tı bir kalem olarak büdceye koymakla 
iktifa etmişlerdir. 

Vilayet kadroları, kili-halinde müta
lea edildiğinden unvanlar ile maaşlar 

ve dereceleri arasında mutabakat bulu
nan memur ve muallimlerin, adedleri 
bir kalem olarak gösterilecek ve bun
ların derece, maaş, aylık ve senelik 
tahsisatları geçen sene ile mukayeseli 
bir surette tesbit edilecektir. 

938 yılı büdcelerinin varidatı geçen 
senelerde olduğu gibi bir sene evelki 
tahsilat mikdarına göre yapılacak ve 
büdce tahmini 936 yılında elde edilen 
varidat mikdarma istinad ettirilecek
tir. 

Dahiliye memurları 
. . 

. proJesı 
İç bakanlık, direktörler encümeni 

dün Müsteşar B. Sabri Çıtağın reisli
ğinde toplanmış ve vi!Syetler idaresi 
genel direktörü B. Fazıl ile Hukuk 
müşaviri B. Ekrem tarafından hazırla
nan dahiliye memurları taşra teşkilatı 
kanunu projesi üzerinde meşgul ol
muştur. Haber aldığımıza göre proje a
na hükümlerle kadroya inhisar eden 
beş altı maddeden ibarettir. Diğer hü
kümler ve kanunun tatbik şekli nizam

nameye bırakılmı9tır. 

Halkevi balosu 
Halkevi sosyal yardım ıubeıinin 

yıllık balosu halkevinin açılış yıldö
nümü akşamı HaJkevi .ııalanlarmda 

vaffakıyet kazanan bu balonun bu 
yıl da mükemmel olmuı için hazırlık
lar yapılmaktadır. Balo davetiyeleri 
çok mahdut mikdarda hazırlanmıt ve 
milhim kı11111 hayıracverler tarafın
dan tamamen alınmı,tır. 

Arıcılık kongresi 
Edime, 10 (A.A.) - Bu ayın on be

şinde Tekirdağında açılacak olan arı
cılık kongresi hazırlıkları sona ermek 
ilzeredir. Bu kongrede dört vilayetin 
ziraat müdürleri, ziraat memurları, a ... 
rıcılık uzmanları ve amatörleri bulu
nacak, Trakya arıcılık bölgelerine ay
rılacak ve fqın! arıcılı~ı ileri götilrme 
tedbirleri alınacaktır. 
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Su işlerimizin tanzimi 

Bursa ovasındaki sular 
tamamiyle islôh ediliyor 

Yurdun au itlerinin bir düzene konulması etrafında çalışma
lara faaliyetle devam olunmaktadır. Susgırlık havzasına aid su 
itleri de düzene konulmut bulunmaktadır. Susgırlık havzası su 
itleri Bursa ovası birinci, Karacabey ve Kemalpaşa ovaları ikin
ci olmak üzere iki mıntakaya ayrılmıştır. 

Danimarka 
tediye 

anlaşması 

ile 

Hükümetimizle Danimarka hüküme
ti arasında, danimarkalı ihracatçılara 

aid Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasında bloke edilmiş paraların tas
fiyesine dair bir protokol imza edil
miştir. 

Bu protokoldan önce Türkiyeye it
hal edilmiş olan Danimarka menşeli 

mal bedelleri türk lirası olarak Dani
marka milli bankası adına Cumhuriyet 
Merkez bankaslilldaki hususi bir hesa
ba yatırılacaktır. 

Böylece husus! hesaba yatırılan para
lar yeni protokol hükumıerıne gore ö
deninceye kadar Daniınarkadaıd hak 
sahipleri lehine lıloke olarak kalacak
tır. 

Danimarka milli bankası da, Dani
marka alacaklarının tasfiyesini temin 
ederek Cumhuriyet merkez bankası 

namına faizsiz ve Danimarka kurunu 
olarak açacağı hesap Türkiye men§eli 
100 bin l.Janımarka kurunu kıymetınde 
şarap ve aynı mikdarda halının Dani
markaya ithalinden çıkacak para ile 
kredite edilecektir. 

Bununla beraber bu alacakların tas
fiyesini temin eden bu protokoldan e
ve! başlayan takaı muameleleri başla
dığı ahkiırna göre bitirilecektir. Bu he
sabın tutarı Türkiyede kalan Danimar
ka alacaklarının tasfiyesi ile tamamen 
tükenmediği halde kalan bakiye kli
ring hesabına nakledilecektir. 

Halkevi resim ve heykel 
sergisi 

yıldönilmünde açmakta olduğu resim 

ve heykel ıergiaini bu yıl da 20 gubatta 
açacaktır. Bu sergiye halkevinin ar şu
beıine bağlı sanatkirları igtirik ede
cektir. Her yıl büyük farklar gösteren 
resim ve heykel sergisi için şimdiden 
hazırlıklar ba9Jamı,tır. Bu ıergiye yir
miden fazla sanatk!r iştirak edecektir. 
Te,hir edilecek olan eserler de yüze 
yakındır. 

Halkevi başkanlığından: 

Halkevleri yddöniimünde evimizde 
açılacak üçüncil reıim ve heykel sergi
sine i'tirik edecek sanatkarların eser
lerini 15 fubat akşamına kadar halkevi 
sekreterliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri ve eserlerinin mevzu· 
tarını da vermeleri rica olunur. 

1 

Birinci mıntaka sayılan Bursa o
vasındaki su işleri tesisatına 1929 se· 
nesinde başlanmıştır. Takib edilen 
gaye ovanın bataklık kısımlarının ku-
rutulmasr, su baskınlarının önüne ge ... 
çilmesi ve emin bir hale sokulan ova ... 
nın sulanmasınr temin edecek tcsisa ... 
tın vücuda getirilmesidir. Bu mak· 
sadla şimdiye kadar ovanın muhtelif 
yerlerinde 69 kilometre uzunluğunda 
kanal açılmıf, üç regülatör, 24 muhte
lif köprü ve bir sifon yapılmıştır. O
vanın en mühim deresi olan Nilüfer 
çayının ıslahat: bitmek üzeredir. 

Gene Bur;;a ovasında bulunan, U
Judağdan inen Deliçay üzerindeki ıs
lahat ameliyesine başlanmıı, Kaplı

kayanın da ısliih projeleri ikmal e
dilmiştir. Bundan ba,ka Gökdere Ü· 

zerinde arazi ölçülerine pek yakında 
batlanacaktır .. Bütün bu ça!IŞmalarm 
ikmalinden sonra Bursa ovası tama
men emniyet altına alınmq olacak
tır. İkinci mıntakadaki au iflerinin 
tahakkuku için geçen yılın mayısın• 
dan itibaren faaliyete geçilmiş bu· 
Junulmaktadır. Bu mıntakada ilk i? 
olarak Kemalp&f'l 'ite ıu dereleri üze
rinde etüdlere başlanmıt ve kısa bir 
zaman zarfında Kemalpaşa deresi ıs

l&hatı ile Apulyont gölil sahilinin ku
rutma teıisatı iki ıene müddetle 565 
bin liraya ihale edilerek merasimle 
işe başlanılmıştır. 

Susgırlık dereıinin uzunluğu su
larını topladığı büyük ve küçük de
reler ve Uluabad deresi ile birlikte 
160 kilometreyi bulmaktadır. 160 ki
lometrenin 130 kilometresi üzerindeki 
arazi meaahası ilana) edilmiştir. Ge
ri kalan 30 kilometrelik kısım üzerin
deki çalıtmalara devam edilmektedir, 
Yakın bir zamanda bu dere Uzerindo 
de ıalfillata giritilecektir. Diğer ta
raftan ıel ve ıefere milsa!d bulunan 
Susgırhk dereoi ilzerinde kUçilk su 
nakil vasıtalarının işlemesini temin 
için yapılacak tesisat etrafında tet
. · ;usgrrır V-z ocre e ının uuc:t.
hı ile takriben 40 bin hektarlık bir a• 
razi su baskınlarından kurtarılmıt o
lacaktır. Diğer taraftan ovaıvn ıulan 
ması işi dilşilntilmekte ve b!ına aid 
tetkikler yapılmaktadır. Ezcilmle Ke
malpaşa dere~l<ıden alınacak ıu ila 
20 bin hektar rutan Kemalpaşa ovası 
sulanabilecektir. Bu sulama febeke
sinin 20 kilometre uzunluğundaki 
ana kanalının arazi mesahası bitirile
rek projenin hazırlanmauna baflan
mıftır. 

Karacabey ve Manyas ovalarının 

ıulanma11 içiı;ı de Hanife-dereai ve 
Manyas gölilnden istifade edilecek
tir. Bu b,usustaki tetkiklere de devam 
olunmaktadır. 

Kredili ithllli.t için Cumhuriyet 
Merkez Banhaına verilmiı 

olan t&ahhücller yekWılan 
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Susgırlık havzası etildlerini yap
k ilzere faaliyete geçen Bursa su 

itleri tubesi, bet milhendiı ve yedi 
fen memuru ile bu itlerin etüdüne 
devam etmektedir. 

Rumi Huıuıt 

:Memleket daireler ıahıılır YelcQn 

T.L. T.L. T.L. - -- ·- -Almanya 11.877 .380 8.!Xl7 .442 20. 784.822 
Avuıturya 39.904 252.095 291.999 
Bolçika . - 21.746 21.746 
Çekoılovak. 527 .538 311.687 839.225 
E.atonya - 16.222 16.222 
Finlandiya 170 26.383 26.553 
Frann 5.071 192.974 198.045 
Holanda 83.877 57.678 141.555 
ln&iltere 292.591 530.438 823,029 
hpanya 13.791 14.345 :11,136 
lıveç 1.734.407 251.053 1.985.460 
İsviçre 33.859 224.465 258.324 
İtalya 27.649 228.101 255.750 
llhc:ariıtan 405.055 145.072 550.127 
Norveç 66.635 54.079 120.714 
Lehistan 6.049 6.402 12.451 
Yusoılavyı 12.516 4.309 17.025 
Yunanistan 54 38.885 38.939 
Ruıya 150.410 59.872 210.282 

Yukardaki 2·numaralı cetvelde yazı
lı kredili ithal!tm vadelerine göre va
ziyetleri: 

Altı aya kadar vadeli 
Resmi Huıuıi 

Memleket daireler ıahıılar 

T.L. T.L. 

Almanya 999.012 5.076.886 
Diler M. 423.405 1.421.717 

Daha uzun veya b&Jka vadeli 
Rcımt Husu at 

Memleket daireler phııtar 

T.L. T.L. 

ı\lmanya 10.875.568 3.830.556 
l>iier M. 2.976.171 1.014.289 

CETVEL:3 
Muhtelif memleketlerin merkez 
banklllarında tutulan ldirinı 
heaablarmdaki alacaklanmız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanyada (A ve B hesaplan) 18.140.300 
Eıtonyada 23.500 
Leb11tanda 172.000 

Bayram sabahı 
Baban diyor ki meserret ,ocukların, 

yalnız, 
Çocukların payıdır. ey ıüzel ç.ocuk, 

dinle; 
Fakat ıevincinle 

Neler düıündürüyorsun, bilir misin, 
babasız, 

Umidıiz no kadar yavrucukların, ıimdi, 
Siyihı mateme benzer teranei iydil 
Çıkar o süsleri, artık, sevindiğin 

yetiıir; 
Çıkar, biru da, ıu ökıüz sevinsin, 

eğlensin, 
Biraz güzcllensin 

Şu rtlyu zerdi sefalet, evet, meserrettir 
Çocukların payı, likin, ıcnin sevincinle 
Sevinmiyor ıu yetim, atlıyor, HalQ.k 

dinle. 
Yukanki mrsralan şair Tevfik 

Fikret, kendisi İçin yazrlan baba 
mısralarından, yalnız, 

Toprak vatanım, nev'i beıer milletim, 
insan 

İnsan olur, ancak, bunu iz'anJa, 
inandım. 

beyitini tutarak, şimdi, bir ameri
kan vatandaşı olan oğlu Ha[(ik'a hi
taben bir bayram sabahı yazmıştı. 

DiJnkü gazetemizde çıkan Ço
cuk Esirgeme Kurumunun bir te
şekküründe TiJrkiyede bir Bayanla 
Almanyada tahsilde bulunan bir 
teğmenin adlan ya:ıtlı idi: Bu iki 
hamiyetli vatandaş, yoksul çocuk
larımızı giydirmek ve doyurmak İ
çin kuruma altmış lira göndermiş
lerdir. 

Rahmetli Fikretin yukarıki mıs
ralarını oğlu ile beraber dinleme
miş olanlanmızın az olmadığını bu 
bayram sabahında hatırlatmak belki 
acı gelecek. Acı ise de gerçektir. 

Bir örf bayramı olan kurban 
bayramrnda kurban kesenlerle ço
cuklannı giydirenlere kurban post-

larında vatan müdalaasI ve şefkat 
kurumlarının, çocuklarının sevin
cinde de yoksul yavruların bir pa
yı bulunduğunu hatrrlataltm. - T. 1. 

Hekimlikte Toplu iğne: 

"Tan,, gazetesinin ııhi öğüd]er 
sütununu yazan "Lokman He
kim" , bundan önce ev arsaları 
ile hekimliğin münaıebeti olduğu
na dair kaleıne aldığı bir mak.ale
ye dokunmam münaaebetile bu 
sefer de "Hekimlikte toplu iğne., 
batlı bir fıkra yazmıı • 

Sayın hekim, bu yazıaında be
nim yıllardan beri kullandığım 
"Toplu iğne,, imzaaından da, -
ıöaterdiği muhabbete teıekkür e
derim - bayağı bildiğiniz toplu
iğneden de bahsediyor. 

Lokman Hekimin bu fıkra11 ıu 
cümlelerle bitmektedir: 

"Bundan dolayı topluiğne kıy

metli bir hekimlik aleti oayılrr. 
Onqıı için topluiğneyi pek aeve-

rim.,, 
Günün birinde Lokman Hekim 

"Hekimlikte para,, isimli bir fık
ra yazar&& acaba onu da: 

"Bundan dolayı para kıymetli 
bir hekimlik ileti oayı.lrr. Onun 
için parayı pek severim,, diyecek 
midir 7 

Gii.rültüyü yawk edelim der-

i...;ı. ı· :. :.~ıü ya:xın.:ır : 

latanbul ıehir meclisinde bele
diye talimatnamesinin sokakta 
bastonların, ıemsiyeleriı\ na11l ta
§Inacağına, caddelerde kaç kiıi
nin yanyana yürüyebileceğine da
ir olan maddelerinden sonra mü
zakere ııraaı tramvaylarda yük
sek sesle konUfulmam.aıma, so
kakta gazete müvezzilerinin ba
ğınnamasına gelince iza araam
da müdhi§ bir ıüriiltü kopm"u§. 

Eğer toplantı dağılmamıı ve hu 
madde kabul edilmiı olsaydı, bu 
gürültü, latanbul tehrinin son gü
rültüsü olacaktı, deıenize ! 

Bacada yangın ! 

Otobüste iki arkada§ bir lstan
bul ga.zetesinde - bizim belediye 
talimatnamesi otobüıte ifitilccek 
kadar yükaek aeale konupnayı ya
oak etmediği için - fU aatırlan be
raberce okuyorlardı : 

"Srraselvilerde Alman hastaha
nesitJin, üniversite talim taburu bi

nasının, Fatihte Y ~şiltekke soka
ğında Bay Hayreddinin evlerinin 

bacaları tutuşmuş, derbal yetişen 

itfaiye üçünü de olduğu 3'erde sön
dürmü§tür.,, 
Havadiı okunup bittikten ecm

ra birisi - radyoda karagöz din
lediği için olacak, bol bol "yahu,, 
hitabını kullanarak - ıu mütalea
yı yürüttü : 

- Şu yanıınlar da a ... ileıu ~ 
yahu! Eskiden bir ev yanar, l.i
ter, ondan aonra bacaya sarardı. 
Hatti o yüzden "yangın bacayı 
sardı., ti.biri, bizde "it itten geçti,, 
manasına ıelir. Şimdiki yangın

lar bacadan baıhyor 1 

Çırak buhranı ! 

Adamın birı çok iyi arabca öğ
rendiğini iddia edince kendisine 
aormuılar : 

- Peki, arabcada "koyun'' a 
ne derler ? 

Adam hemen cevab vermiı : 
- Ganeın 1 
- Peki, ''kuzu,, ya ne derler ? 
Bu sefer, adamcağız, bit1az dü

tünmÜ§, ta~ınınıı; IOl1J'la fU ceva .. 
hı bulmu~ : 

- iki sene bir §ey demezler; 
ondan sonra ona da .. ganem,., der
ler. 

lıtanbul küçük oanayide bir 
çrrak buhranı baı gösterdiğini, 
bunun için patronların ticaret o
daaına müracaa.t ettiklerini oku
duğum zaman yukanki hikayeyi 
hatırladım : 

Her halde eıki çrraklar da Ü

zerlerinden bu kadar aene ıeç
tikten sonra, usta olmUf olacak
lar 1 

HAV A 

f!9VJll 
Yurdda kar devam 

ediyor 
DUn şelirimizde hava, bulutlu ve rUz

garlı geçmiş, ısı sıfırın altında olmak 
üzere gece 8, gündüz 1 derece olarak 
kaydedilmi,tir. Yurdun Karadeniz, 
şark ve cenup şark ve orta Anadolunun 
şark kısmr karlı, diğer yerler bulutlu 
geçmiştir. Karlı yağışların karemetre
ye bıraktıkları su mikdarları Trabzon• 
da 29, Erzurumda 27, Malatyada 20, 
Kocaelide 15, Bursa ve Zonguldakta 11, 

diğer yerlerde 1-10 kilogram arasında
dır. 

Ege ve cenup Anaclolusundan maada 
diğer mıntakalarda iki günden beri 
devamlı olarak yağan karın toprak us
tündeki kalınlığı şarkta ve Karadeniz 
sahillerinde 24, diğer mıntakalarda 10 
santimetre kadar artmıştır. Karın top· 
rak üzerindeki kalınlığı Erzurumda 
34, Trabzonda 28, karsta 24, Malatya
da 21, Kayseride 19, Boluda 17, Koca
e:inde 11, Bursada 8, diğer yerlerde 1-7 
santimetre olarak ölçülmüştür. 

Dün en dü,ük ısı sıfırın altında ol
mak üzere İstanbulda 3, Boluda 10, 
Erzurumda 11, Ulukışlada 18 derece
dir. En yüksek ısı da sıfırın üstünde 
!zmirde 6, Adanada 7, Antalyada 9 de
recedir. 
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,lngiltere ile ltalya ve 

Almanya 
arasında temaslar 

'.A.kdenizde yen.iden başlayan kor
~hğın meni için lngiltere hüküsne
tirıın İtalya sefiri Grandi ile yaptığı 
:enıuıar, gittikçe genişleyip şüınul-
enınekte ve iki memleket arasında
~i :münasebetlerin heyeti uınuıniyesi 
llzerinde müzakere mahiyetini al
maktadır. İngiltere ile ltalya ara51Il· 
da bu müzakerelerin başlaınası ç.ok
tcuı beri bekleniyordu. Fakat hazan 
İtalya, Habeş imparatorluğunun t~
nınınasmı ~rt koyduğundan ln.gıl
t~re çekinmiş, hazan da ltalya ln
Rıltere tarafından ileri sürülen şart· 
l~r-ı kabul edememiş ve geçen ~e~~ 
nın ba§mda yapılan centilmen ıtıla~ 
fına rağmen iki devlet arasındaki 
tniinasebetl:r gerginlettnekte devam 
~trni~tir. 

Bu defa Londrada müzakereler 
k~ndiliğinden başlamış gibi ~ö~ü
Y'or. Bu müzakerelerin r.ahıyetı ve 
ne netice vereceği henüz bilinmemekle 
her halde alaka uyandınnaya layık
tır. Diğer taraftan lngiltere ile Al
lrlanya arasında da görü~eler ya -
l>ılyacağı bildirilmektedir. İngiltere 
esasen Van Zeeland'm ağzile iki fa· 

fht devletini göriişmeye çağırmış 
bu.Iunuyordu. MalUındur ki geçen 
hafta ne§.I'edilen Van Zeeland rapo· 
tı.ı hakikatte lngilterenin ltalya ve 
~bnanyaya yaptığı tekliften ibaret
tır. 

• Teklifin ağırlığı mali ve iktiodi 
1~ler üzerinde durmakla beraber, bu 
i~Jer dolayısiyle, siyasi işlere bağlı 
01duğundan hepsinin de bir arada 
halledilmesi lazımdır. Van Zeeland 
raporu neşredildikten sonra İngilte· 
t'e hükümeti harice yapılacak olan 

istikrazlar üzerindeki kayıdlan hay
li lıafifletmiştir. Yani İngilizler para 

kesesinin ağzını açmış bulunuyor· 
lar-. 

Gerek ltalya ve gerek Almanya, 
büyük para sıkıntısı içindedirler. 
Ve Van Zeeland raporile ileri sürü
len yardım teklifinden istifade et· 
inek istiyorlar. Fakat bu yarc:l'ımm 
!aw: .. JriL ıır"oJamlı? a .ij.ııQ\l..Jü,lıpİ.!'2.t" 
tııın ıllyasi mü&aadekarlı1' müka.bi
lUıde yapılacağını sarih surette söy
lemiyor. Fakat verilecek olan pa
l"anm harb için kullıuulmıyacağı 
hakkında teminat istenebileceğin
den bahis vardır. Harb için kullan
lnıun.ak demek, harb hazırlığı için de 
lcuIJanmamak, demek olacağından 
mesela hava kuvvetlerinin azaltıl
lb.ası manası da çıkabilir. Sonra 
1"r-ankoya yardını da şüphesiz para
)'ı harb için sarfetmektir. Japonya 

ile antikomünist paktının devamı 
da barba yardım sayılabilir. Velha-

•ıl İngilterenin para ve belki de 
ltaıya için Habeş imparatorlu~uıı_~n 
tanınması, Almanya için de so~ur
telerde verilecek bazı konsesıyon· 
lar- mukabilinde bu iki faşist dev~e~
len istiyeceği şeyler vardır. İngılız 
Ra:zeteleri, habeş meselesinde her 
devletin istediği gibi hareket etmek
le serbest olduğunu yazmaktadırlar. 
\re İngilterenin habeş imparatorlu • 
itınu tanımaya temayül ettiği anla • 
fılınaktadır. Fakat ltalyadan konse
~i:von koparmadıkça, buna yapına~ 
l&teıniyor. İngilizler.in iatediklerı 
kon&esiyon ne olabilir? Galib ihti
ltı.ale göre İtalya büyük elçisi Gran-
d" , d 1 nin anlamaya çalıştığı bu ur. 

Almanya.ya gelince; bu devlet~ 
~e Van Zeeland teklifine karşı la
kayd kalmak istemiyeceği aşikardır. 
l' elgraf haberleri, İngiltere ile Al
tlla.ny• arasında da temaslara baş· 
laııdığını bildiriyor. . 

ller halde anlaşılıyor ki iki fa!ı~t 
de"let b. · ana girişmeksızın 

ır angaJII\ 
"a.2iyeti yoklaınaktadırlar. 

A. ş. ESMER 

lngi/iz bahriyesinde 

Moderılbir hale 
konan zırhhlar 

Londra, 10 (A.A.) - Bahriye na
zırı B D ff K Avatn katnarasın-
d 

. u uper . b th 
a "apt ~ b tta l{uen Elısa e 

, J ıgı eyana .. ··nün 
•nıfından olan beş a:ırhlxdan uç~ 

. ton defa modem şekle konul~ugu~u 
"e diğer ikisinin de halen tad~l ~dıl· 
tl:ıekte bulunduğunu teyit etmıştırb. 

t 
N'azır, bu gemilerin evvelc.e ~1 .1d

1

1~ o d ~ tırı -~. n olan hacimlerinin de egış 
illli bildirmiştir. . eri 

Bu beş büyük zırhlının isıınl. 
~Uin Elisabet, Valiant, Warsf;~~i 
erhaın ve Malayadır. Halen. . . 

\te ıslah edilmekte olan ilk ikısıdır. 

ULUS 3-... 

DÜNYA HABE R LE R.I 
-..-······································~. ~ (arıamba günü 1 ff §~:~:~:~:~:::::!~~I 

İSPANYADAKİ GÖNÜLLÜLER 

İtalyanlar yüzde 75 ini 
geri çekmek istiyorlOr 

Bükreşte kaybolan 

Sovyet işgüderi 

F aıistlerin 

: : . . 
E Ulus sütunlarında E Meslek mekteplerine 
~ Yalnız birinci sınıf edebi ~ ihtiyacımız 
~ bir eser o]arak değil, fakat E CUMHUR1YET'te Yunus Nadi, 
: müstesna bir tarih eseri : halıkın çocuklarmı mutlaka maaşlı me-
E olarak bütiin clillere ~ mur yetiştirecek mekteblere gönder· 
: kl dil • l : mek hususundaki meyline i~et ede-
E na e mış o an : rek, memleketin zirai ihtiyaçlarını ve 
E VE DAHA iLK ÇIKISINDA E hele yeni endüstrimizin kurulmasiyle 
• : vücudü son derecede hissedilerek tek· 

Sovyetler yüzde 85 istiyorlar Cı·nayetı·ne mı· ~ 2. 000. 000 s nik eleman ihtiyaçlarını karşılıyacak 
: : mekteblere ehemiyet vermenin lüzumu 
: nüsha birden satılan, me§- : na işaret ediyor : 

Londra, 10 (A.A.) - İtalya büyük 
elçisi Grandi bugün öğleden s~~~a t~.k
rar hariciye nazırı Edenle goruşmuş-

tür. 
Röyterin istihbarına göre bu k~nu~

malarda başhca karışmazlık komıtesı
nin işleri bahis mevzuu olmuştur. 

Sal3.hiyettar ingiliz _ mahf~~le~ind.e 
ehemiyetle kaydolundug~a ~~r~ ı~gı
liz bükümeti, tspanyadakı gonullule
rin geri alınması meselesini girmiş bu
lunduğu çıkmazdan kurtarmak arzu
sundadır. İtalyanın bu arzuyu anla
makta olduğu zannedilebilir. 

Bugünkü mülakat esnasında bazı te
rakkiler elde edilmiştir. 

İtalyan mahafilinde de, bir saatten 
fazla süren bugünkü konuşmaların 
pek samimi olduğu ve k~rışmazlı~ ko· 
mitesi meseleleri de dahıl olmak uzere 
ingiliz - italyan münasebetlerinin bü
tün safhalarda görüşüldüğü beyan e
dilmektedir. İtalyan mahafilinin kana
ati şudur ki, bu konuşmalar diğer nok
tai nazar teatilerine zemin hazırlamış 
olmak itibariyle memnuniyeti mucib
tirler. ve son zamanlardaki konuşma· 
1ar serisi İngiltere ile İtalya arasında 
resmi müzakereler yapılmak iınkamnın 
mevcud olup olmadığını araştırmak ~~ 
lunda girişilmiş bir hazrrhk mesaıs.ı-

dir. 
İngiliz mütaleasına göre ingiliz - ital-

yan münasebatına do~un~ .d~ğer me
selelerin tetkik edilebılmesı ıçın her 
şeyden evvel ispanyol meselesinin hal
li lazımdır. İtalyan mütaleası ise gö
nüllüler için karışmazlık komitesine 
tevdi edilmiş ve meselenin tetkiki de 
ciddl surette ele alınmış bulunduğun
dan ingiliz - İtalyan müzakereleri ar
tık bütün noktalara teşmil edilebi-

lir. 

Eden ile görüşmüştür. Görüşmenin 
mevzuu ihtimal İspanyadaki gönüllü
lerin geri çağırılması ve bilhassa mu
habirlik hukukundan bazılarının ta
nınmasını intaç edecek olan yüzde bi
rin tesbiti idi. Bu son mesele, ameli bir 
takım zorluk1'ra tesadüf etmektedir. 

Yüzde bir meselesini bahis mevzuu 
etmiyecek olan bir formül tetkik edil
mekte olduğu zannolunmaktadxr. · 

Salahiyettar mahfiller, müzakeratm 
normal mecrasını takib etmekte oldu
ğunu beyan ile iktifa etmektededir. 

Yüzde kaç geri çekmek 
istiyorlar ? 

Faris, 10 (A.A.) - İspanya vaziyeti 
ve Avrupadaki tesirlerinden bahseden 
Epok ga:ietesi yazıyor: 

"Artık iı:lsaf edilsin. Bu tükenmez 
münakaşalara tekrar başlanmasın. İ· 
talya İspanyadaki kıtaatxndan yüzde 
75 ini geri almağa amade görünüyor. 
Sovyetler yüzde 85 istiyorlar. Yüzde 
80 üzerinde mutabık kalınsın ve artık 
bundan bahsedilmesin. Yahud da gö
nüllülerin geri alınması tarihinin tes-

piti hakkı enternasyonal karış~l.ık 
komisyonuna bırakılsın. Bunun ıçın, 
A Here muhariplik hakkının tanınması :fi gelecektir. İngiltere kabinesinin 

de bu şekle mütemayil .bulwıduğ~ an
laşılmaktadır. Yüzde mık~arlar zıkr~
dilmeksizin herkesi tatmın edecek bır 
formül aranıyor. Fakat zafere fazla 

.. .1 emelı'dir Zira karışmazlık 
guvenı m • .. . 

. . en sene bize az surprızler 
komıtesı geç 
göstermedi. 

Figaro yazıyor: . 
"Roma ile Londra arasında mUzake-

re edilecek olan iki taraflı anlaşmaya 
. h' et verilmesi i-

enternasyonal bır ma ıy . . 
cab eder. Ancak, cunıhuriyetçılerın da-
vasını müdafaadan ziyade faşist dev

letlerle İngiltere arasında bir yaklaş· 
madan endişeye düşen Sovyetler, Lo_:ı· 
dranın uzlaşma işini mümkün oldugu 
kadar güçleştirmeğe çalışıyorl~r. 

övr gazetesinde Bn. Tabouıs yazı-

yor: 
"Dün sabahtan beri italyanlar rücate 

başlamışlardır. Bu geri doomenin sc:be
binı anlamak zordur. Fakat B. •Grandi, 
B. Eden'in alman ve italyan teknisyen
leriyle sultana tabi bulunan Fas kıta
atmın vaziyetleri hakkında kendisi.ne 
sorduğu sarih sualler karşısında şaş~r
mıştır. Dünkü gün cidden fena ge~ını~
tir. İt.ıiyanlar evvela İspanyad~kı. ~o
nüllülerin tamamını çekmeden ~n.gılız
lcre her şeyi kabul ettireceklerı.nı z~
netrnişlerdi. Aldığımız haberlere gore 

bu hususta Eden kati bir hareket hattı 
ittihaz etmiştir. Bundan maada ital
yanlar bu meselenin karışmazlxk ko
mitesindeki hukuki vaziyetini nazarı 
itibara almaksızın keyfiyeti mütalea 
etmek istemişılerdir. 
Aynı gazete diğer taraftan cumhuri

yetçi İspanya ba§ıvekili Negrin'in ver
diği bir mülakatı neşrediyor. Negrin 
demiştir ki : 

"Taarruzlarımızx idame için icab e
den askere malik bulunuy<ıruz. Fakat 
levazımıınız azdır. Düşmanın mevzile
rini yıkmak için kafi derecede ağır 
topçumuz yoktur. Asi tayyarelerine 
her tarafta karşı çıkaracak tayyaremiz 
mevcud değildir. Gençliğimizi mah
vetmek istemiyoruz. Umumi harpta 
sizin de yaptığınız gibi kati bir hare
kette bulunmadan evel eksiklerimizı 
araştırıyoruz. Vakıa imalatımız gün 
geçtikçe artıyor ve iyileşiyor. Fakat 
Frankonun aldığı ve almakta olduğu 
muazzam harp levazmuna yetişmek i
çin daha bir müddet geçmesi lazımdır. 
Franko ancak malzeme faaliyeti saye
sinde ordu mevcudunun azlığını telafi 
edebiliyor. Bu müddeti kısaltmak ec
nebi dostlarımızın elindedir. Rusya
dan başka yerlerden biz de satın aldık. 
Satın aldık, diyorum. Çünkü bunların 
bedellerini tamamiyle ve altın olarak 
ödedik. Mübayaata devam da ediyo
ruz. İstediğimiz bir şey varsa o da al
dıklarımızın serbestçe geçmesine mü
saade olunmasıdır. Ukkanunda söyle· 
diklerimi tekrarlıyorum: eğer İspan
yaya kafi derecede top ve tayyare gi
rerse, bu yaz mevsimi ,bizim zaferimi
ze şahit olacaktır.,, 

kurban 
?. : hur Tolestoi'nin yeğeni ve : "Kurmakta olduğumuz endüstriyel 

: şimdiki rus ediblerinin en E hayatın elemanları memlekette meb-

Moskova, ıo (A.A.) _Tas ajansı E büyüğü : zulen yeti~ek için planlı fedakarhk· 

bildiriyor: Sovyetler birliğinin Ro- : Alexı• Tolstoı• E lar yapmalıyız. Türlü aanatlar için Av· 
manyadaki maslahatgüzarı Butenko'- : E rupadan mütehassıslar getirıniı bulu· 
nun esrarlı bir surette ortadan kaldı- : nin : nuyor ve Avrupaya türk gençleri gön-
rılması üzerine, Sovyetler birliği elçi- : Bu·· yu·· k : deriyoruz. Türlü sanatlarda iılerinin 
liği Bükreş hükümeti nezdinde pro- : PetrO E ehli kifayetli amele yetişebilmesi için 
testoda bulunmuştur. Butenko'nun fa- 5 : fabrikalar türk gençliğine ikinci bir 
şist teşkilatın veya faşist partisinin : sını okuyacaksınız : mekteb vazifesini görecektir. Kalifiye 
politik bir cinayete kurban olduğu : E amele bugünden yarma yetitmez. Bu· 
şüphesiz bulunmaktadır. E Bu tefrika size 1938 sene- : nun için dikkatli çalışmalarla mahmul 

Sovyet htikümeti de, Bükreşteki el- : $İnin en zevkli heyecanını : on on beı yıllık bir zaınan geçmek ıa. 
çiliği vasıtasiyle Romanya Hariciye 5 E zımdır. Avrupada iyi ve yülnek verim· 

~~~!:::a ::c~~!ıe~;: p~~~~!:~~=~ E verecektir ~ ~e=~~~:ru;~::ik kabiliyetliler bile 

ve şiddetle tecziyesini istemiştir. : Ayrıca bir : Bütün bu hakiki icab ve ihtiyaçlara 
Tahkikatın bitaraf bir : : bakıp da meyüs olmağa mahal yok-

komiıeye verilmesi. isteniyor ~ polis romanı : tur. lıe başlamışızdır. Onda her gün 
Bükreş, 10 (A.A.) _ Sovyet seıare- : : daıia fazla kavrayıılı ve her halde se• 

ti Hariciye nezaretine bir nota gönde- : E batlı bir çahJma ile arasız devam ede-y •ı d it • ceğiz. rerek maslahatgüzar B. Budenkonun : ecı e er : Yeni hayatımızın bu"tu"n bu zarur~ 
kaçırılması hadisesi üzerine romen : ~ : • • • haJlerine bakılınca maarifimizin meslek 
matbuatından bir kısmının takxnmxş • B k 1 : olduğu vaziyeti protesto etmiŞıtir. : u roman o uyan arı ma- : mektebleri itibariyle yeni bir veche. 

İyi haber alan mahfillerden öğrenil- ~ ceradan maceraya sürük- E almak ihtiyacında olduğunu takdir et• 

d
. - · .. M k • Ji k h ) kih • memek mümkün değildir. ,, 
ıgıne gore, os ovadan yeni bir no- : yece , ve eyecan a ta 5 

ALMANYADA NELER 
OLUYOR 

ta gelmesine intizar.edilmektedir. E edilecektir. : 
Sovyet hükümetinin bu yeni nota ile • :. 

Budenkonun meselesindeki tahkikat "'• 1111111111111
•

11
•

1111
••

11
•

11111111111 
t" 

etrafında bazx teminat istemesi muhte
meldir. Moskovanın noktai nazarına 

göre, bu tahkikat yanlış bir istikamet 
almıştır. Bu sebeble tahkikatın "bita
raf" bir komiteye tevdii ve bu komite 
de Fransa ve Çekoslovakyanın sefaret
leri mümessillerinin bulunması taleb 
edilecektir. 

İngiltere 
Habeıisfan 

ve İtalyamn 

imparatorluğu 
Londra, 10 (A.A.) - Liberal Man

der Avam Kamarasında şu suali sor
muştur: 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
Almanyada vukua gelen son değişik· 
liklerin mana ve mahiyetinden bahset
tikten sonra diyor ki : 

11 Çin tayyaresi Japonları 
'
4
- Habeşistanın İtalya tarafın

dan işgalinin tanınmau hususunda 
İngiltere ve Fransaya iltihak etmele
ri için Hollandanm Oelo mukavele
si devletlerine geçenlerde yaptığı tek 
lif ten hariciye nazırının haberi var 
mıdır? Ve Hollanda hükümetinin bu 

"Diğer taraftan bütün bu değiıiklik
lerin dünyanın bugünkü şartları için
de huıusi manaları bulunduğuna hük
metmek de lllım gelir. Zaten dünya 
matbuatı ve bütün dünyanın siyasi 
muhitleri de bu hadiıelere bu bakım
dan ehemiyet veriyorlar ve bunları, 
gazeteci dill ile, sanıasyonel hadiseler
den olmak üzere telakki ediyorlar. 

Bizce bu hadise, iki bakımdan san· 

buııı1'uı·dıı an Qtti 

Çin topçulan Cenupta Japon 
gemilerini hasara uğrattılar 

hususta ıngıliz hükümetiyle bırlık ---v--1 
-•-· .. --· v- ı....ı.a. ..... _, >.J-.-.. -

olarak hareket edip etmediğini söyli- ya, bugünkü dünya ıartları içinde, 
yebilirler mi? siyasetini yeni bir safhaya sevketmek 

B. Eden şu cevabı vermi_ştir: için tedbir alıyor; yahud da, aanaasyon 
"- Filhakika, geçen senenin sonu- yapmak için sansasyonel bir hareket 

na doğru Hollanda hiikiimeti, Roma- yapıyor!. 
daki mümessillerine verilecek unvan Ordunun doğrudan doğruya Füh-

Şanghay, 10 (A.A.) - Royter bildiriyor: 11 Çi·n tayyaresi dün hakkında Oalo mukavelesi devletle- rer'in idareıi altına geçi'i Alınanya
Tiyençin • Pukeu demiryolunun cenub bölgeaiındeki japon kıtaa- riyle istişareye girişmiştir. Bu mese- nm askeri kuvvetini elbet bir kat daha 
tım bombardıman etmittir. Bir taraftan da japon tayyareleri Hu- le hakkındaki son kararını vermeden takviye eder. Hariciyenin idaresi, met· 
nan vilayetinin merkezi olan Şangsa ile lşang ve Y angtse nehri önce, Hollanda hükilmeti, hiç bir teş- hur komintern aleyhindeki paktın bllf· 
üzerindeki Şaıi ve Kanton civarına baskınlar yapllll'flardır. vike maruz kalmadan, İngiliz ve fran- lıca murettibi ve müzakerecisi olmaklııı 

sız hükümetleriyle istişareye teves - maruf bir zahn eline geçi•i de aı-.. -
Ahnan Çin haberlerine göre, riciye nazırı da yarın radyoda bu kon- sül etti ve bunu miiteakib verdiği ka- y ...... 

Kanton nehrinin deltasındaki feransa hitaben kısa birer nutuk söy- rarı Londra hükümetine bildirdi. Fa- harici siyasetinin bu bakımdan daha 
Bokatigria istihkamlarına yapı· liyeceklerdir. Bu nutuklar bütün A- kat, Hollanda hükümetinin bu mese- kuvvetli bir sevk ve idare altına girece
lan son hücumlara ittiri.k eden merika istasyonları tarafından alınıp lede ingiliz hükiimetinin tasvibiyle ğini gösterir. Roma, Viyana ve Tokyo 
.. · h b · · 1 "l"'Ll hareket edip etmediğı' sualı'ne menfı' sefirlerinin aynı zamanda geri çağnl· 
uç Japon ar gemısıy e sı an ı neşrolunacaktır. 
d8rt ~hk~ gembine Çin~ -~~~~~~~~~~~~~~~u~v~a=b~v~e:r:e:b:il:h:~~~:·~~~~~~~ ~andagöeterir~üçkö~lipoliti~ 
ateşi taraf ındaın ehemiyetli ha- mıhverinde bir hareket vardır. Şu hal. 
sar verilmit ve bu gemiler tamir de, bu hadiselere bakarak, alman si-
için Formoz adasına gönderil- Başbakan bugu·· n gel ı·yor yaıetinin yeni bir ileri hareketi yapmak üzere bulunduğuna hükmetmek 

mittir. ~bildir. 
Fakat, baıka bir ihtimal de kabil

dir; Almanya koutuyor; biz gözü· 
müzle gömıe:ıek ve kulaklarımızla i
şitmeaek dahi biliyoruz ki Berlin ile 
Londra ve Berlin ile Pariı arasında 

bir takım konuşmalar vardır.. Bu ko~ 
nu~malar arasında biraz da sansasye1n 
yapmak daima faydalı olabilir 
Belki, alman politikasını idare edenler 
asıl bu tarafı düıünmüşlerdir. 

1 O bin kişilik bir japon B c B 
kolunun ilerleyişi • • ayar Gölcu·· k ve 

Şanghay, 10 (A.A.) - Royter bil-

di~:rg~ai deıniryo1una doğru uerıi~ İzm ı•tte tetkı· kf er yaptı 
yen japon kolunun 7 şubattanberi 40 
kilometre kadar ilerlediği ve Tsingfen- • 
gi işgal ederek şimdi hedefinden 120 B b k 
:~::~i:'." .. '•d• bulunduğu bildi- aı a anımıza Dr. Arasta refakat ediyor 

Çin haberlerine göre, japon kolu 10 
bin kişiden milrekkebtir. Bu kolun ha
reketlerine büyük ehemmiyet atfedil
mektedir. Çünkü, bu demiryoluna eriş· 
tiği takdirde, Hsunkeu'da toplanımg o
lan Çin kuvvetlerinin geri çekilme hat
tının kesilmiş olacağı bildiriliyor. 

Japonlar bir a'daya asker 
çıkarmıılar 

Hongkong, 10 (A.A.) - Resmi men 
balardan öğrenildiğine göre japon bab· 
riyelileri, geçen hafta başında, ingiliz

(Başı 1. inci sayfada) 

Rüıtü Araa olduğu halde Ko
catepe muhribiyle bu gün Göl
cüğe geldi. 

Batbakam Gölcük'te lzmit 
valisi B. Hamid Oakay Amiral 

J Şükür Okan, Mehmed Ali ve 
1 Huluai, Gölcük kaymakamı ve 

kalabalık bir hdk kütlesi kar
Jıladı. Ba§bakan ve Dr. Araa 
Gölcükten doğruca Yavuz harb 
gemiaine gittiler. Buradan Göl
cükteki havuzlara geçerek ya-

ler tarafından yaz hareket üssü olarak 
kullanılmakta olan Liukungtao adası ı 
karşısında kain Veihaivei'de karaya 1 
çıkmışlardır. 

İngiliz memurları derhal protesto et· 
mişler ve karaya çıkarılan grub geri a

pılmakta olan Atak gemisini 
tedkik ettiler. Askeri fabrika
lard.a tedkikler yaptılar, veri
len ~z~atı alaka ile dinlediler. 
lzınıt limanı Üzerinde ve bu }j. 

lınınxştır. 

Çan-Kay-Sek'irı boykotaj 
konferansına telgrafı 

Hankeo, 10 (A.A.) - Çan-Kay-Şek, 
cumartesi günü Londrada toplanacak 
olan enternasyonal boykotaj konferan
sına bir telgraf göndermiştir. 

Bu telgrafta müsbet ve fili tedbirler 
alınmasının tavsiye edildiği zannolu

manm ticari inkipfı mevzuun
da haıaaaiyet gösterdiler. 

Öğle yemeğini Yavuzda yi
yen Baıvekil aaat 16 da Tur
gudreis ganbotile lzmite hare
ket etmiş ve halkm tezahürleri 
araımda uğurlanmıştJr. 

B. Bayann İzmiffe tetkikleri 
İzmit, 10 (Telefonla) -

Baıbakan B. Celal Bayar ve 

Dış İ§leri Bakanı Dr. Aras'ı 
Gölcükten getiren Turgudreis 
ganbotu saat 12.05 de lzmit li
manına girdi. Celal Ba.yarı li
manda tersane müdürü, beledi
ye reisi ve diğer devlet dairele
ri müdürlerile kalabalık bir 
halk ve bir askeri kıta selamla
dı. Yapılmakta olan sellüloz 
fabrikasile ikinci kağıd fabri
kasının planlarını tedkik eden 
Batbakan, İzmit kağıd ve kar
ton fabrikasına giderek burada 
fabrika direktörü Bay Meh
med Ali Kağıdcıdan izahat al
dı. Kağıd fabrikasının kimya. 
hanesinde ve diğer teknik bü
rolarda bir müddet meJgul o
lan B. Bayar ıehirdeki eaki e· 
serleri ziyaret etti. Vali B. Ha· 
mid Oskay'ın yemeğinde bulu
nan Baıbak.an akıam, Ankara 
ekspresine bağlanan huauai bir 
vagonla Ankaraya hareket et
ti. 

Baıbakan ve Dıı Bakanımız, 
durakta; vali, belediye reisi, 

daire müdürleri, partililer ve 
kalabalık bir halk tarafından 
uğurlanmıştır. nuyor. 

Diğer taraftan Çin başvekili ile ha- .......................................................................................... _.. ........ - ................................. ! . . ...................................................... . 

Bu ihtimaller arasında hangisini 
ıntihab etmek bahsine gelince, bu hu
susta Bay Hitlerden bqka kimse bir 
şey ıöyliyemez. Almanyada hüküm sü-

ren rejime gelince orada olanı da olaca
ğınıda ancak o bilir. Bizler bu hadiae· 
lere kati mana verebilmek için yeni 
hadiselerin delaletini ve bilhassa ma
yıs ayında yapılan Roma seyahati mev 
rasımini beklemeye mecburuz.,, 

KIZILAY PULLARI 

AKŞAM yazıyor : 

"Bayram günleri mektublara birer 
kuruşluk Kızılay pulu yapıştırılıyor. 

Fa~t tebriknameler daha evvelden 
postaya verildiği için, yüksek hayır 

müessesemiz bu usulden geregi gibi 
iıtifade edememektir. .. 

Onun için : 

1 - Bizde hayırperverlik hislerinin 
ıörunediğini isbat etmek- üzere halkı· 
nuz, bayramdan evvel bile postaya ver
diğı' b te riknamelere bir kuru,Juk Kızı· 
lay pulunu kendiliğinden, yapıştırma
lıdll'. 

2 - Önümüzdeki bayramlarda Kızı
lay pulu yapıştu·mak bayramdan e\·vel 
başlayıp ilk günün sonuna kadar sür
meli.,, 
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INGİLİZ ZABİTİ. 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Ceviren: 
Nurettin ART AM 

Taburun başında 50 sene dalgalanan 
serefli sancağı yakarken ... 

Sancağımız yakıldı ve biz, onun 
alevlerini sükut içinde ve hürmetle 
seyrettik. Ekonomi zaruteti yüzün
den çorbamızı kaynatmak için kul
lanmağa mecbur olduğwnuz bu a
levler, elli yıldan beri taburumuzun 
önünde dalgalanmıı, üzerindeki ıe
refli hili.li Giurgevo'da Silistre'de 
Öpatoria'da, Sivaıtopolcıa' zaferle ta~ 
ııınıf, ikinci Plevne muharebesinde 
yaptığımız süngü hücwnunda ve 
Kavanhk tabyasına eylulde üç de
da yaptığımız taarruzda yanı ba
tımda bulunmuı olan tanlı sancağı 
yiyip bitirdiler. 1828 den 1877 ye 
kadar tarihin beı defa on yılmm za
fer hatıralarını ta§ıyan bu mukad
des bez, bir dakika bile sürmeyen 
kısa bir zaman içinde kül haline 
gelmiıti. Sonra içimiz burkularak 
o külleri timalden esen soğuk ve 
dondurucu rüzgara savurduk. Bu 
küller, tekrar yere inerken gök yÜ
zündeki yarım ayın donup parçala
narak zemine indiği hissini duyu
yorduk. 

Plevnede bir silah bolluğu vardı. 
Bunlardan (gömerek) arkamızda, 
mümkün olduğu kadar, az bırak
mak için trampetçilere, borazanla
ra, nakliyecilere ve bütün silahsız
lara silah dağıttık. Ölen, yahud e
air edilen kazaklardan almnut olan 
mızraklar da aiivarilere verildi. Za
bitlere de Vjnçeıter mamulatından 
mükerrer ateıli Karabinalar tevzi 
edildi. 

olanlardan baıka bütün yaralılar 
hayatından ümid ke.ilmit olanlar~ 
dan bqka bütün hastalar, ordu ile 
birlikte gideceklerdi. Plevnedeki 
bütün doktorlar bu yaralılarla haı
taları ayırmakla meıguldüler. Yü
rüyemiyecek halde bulunanlar -
ki mikdarlan 1000 kiti kadard: -
arabalara bineceklerdi. Ayakda du
rabilecek olanlar, ya arabalan kul
lanacak, yabud nakliye kollarına 
muhafızlık edecekler, bu suretle 
harb edecek kuvvet, hatırı .. yılır 
derecede artacaktı. Ordu ile gide
cek olan bu türlü yaralı ve hastala
rın aayıaı 6000 kİ§iyi buluyordu. 

Arkada bırakılan hastalar ve ya
r~lılar, (800 kiti) tehrin en büyiik 
bınalarından birisine toplanmıf, 
baılarma aaistanlan Te iyiletmit 
hastalardan hademe ve haata ba
kıcılariyle birlikte ecnebi bir cerrah 
konulmUf, hepaine on gün yetecek 
pekaimet verilmitti. 

Biz, türklerin aynlmaaı ile rua
lann ıehre girmeleri arasında geçe
cek zaman zarfında bu zavallıların 
hriıtiyan ahaliden neler çekecekle
rini, Önceden, biliyorduk. 

Yerli türklerden kadm ve çocuk
ları götürmek üzere 300 araba tah
ıia edil mitti; erkekler arabalarını 
süreceklerdi. Erkamharb zabitleri 
ahaliyi, hem kendilerinin, hem d~ 
ordunmı hareketini akaabnamak i
çin, eıya, direk ve kereste gibi ıey
leri götürmekten menediyorlardı. 

uı;us 

İstanbulda 

T olstoy ailesinden 

bir genç kız·! 

Mirna Tolstoy 
"Muhtelif isimlerle halkrn taham
mülünü aşan vergileri kaldırarak, 
yerine bir tek ve makul vergi koy
mak, köylüyü toprak sahibi etmek, 
tereddi etmiş olan yerli koyun cin
sini imha ederek yerine, daha ince 
tüylü lngiliz cinsini yeti§tirmek 
lazımdır" 

Bu satırları, bir kitabdan oku
yorum. Bu kitab Aleksi Tolstoy'un 
Deli Petro isimli eseridir ve bu sa-

tırları, prens Golitzin, Rusyayı refa
ha kavufturmak maksadiyle hazırla
dığı bir kitabda söylemiştir. O za
manlar, bugün bizim geçirmekte ol
d~ğumuz inkilabın bir benzerini ge
çırmektc olan Rusya için söylenmiş 
bu sözler, bizim için de günün bir ha
kikati olduğuna ve söylendiğine gö
re, ~san, tarihin bir tekerrür olduğu
na hır daha iman ediyor. 
Başımı tekrar kitaba eğiyor ve De

li Petronun ıslahat alemine dalıyo
rum. Tramvaydayım. Etrafımda bir 
çok kimseler var. Konuşuyorlar, gü
lüfüyorlar. Fakat ben, eski Rusyada
yrm, prens Tolstoy'un Kremlin önü
ne çıkarak, Rusların yeniçerileri st
rcliçleri nasıl yatıştırmağa çalıştığı
nı okuyorum ve eserin müellifi, bü
yük Lcon Tolstoy'un yakın akaraba
larından Aleksi Tolstoy'un vesikala
ra dayanarak yazdığı bu kitabın ara
sı.n?~ sanki bütün eşhas canlanmış 
gıbı ıkcn, kulaklarıma bir ses geli
yor : 

'
··;~~~;····;~;~::~·· 

19 ya§rnda bir 
genç kızdır. Türk 

E'debiyatrna bü -
yük merakı var • 
dır. Mirna Tols -
toy aynr zaman • 
da ata binmesini 
de çok sever. 

Bırakılacak tabyalardaki taras
aud mevkileri, sonradan, dütman ta
rafından kullanılmasına imkan ver
memek Üzere, yıkılmııtı. Ayni mak
aadla telgraf hatlarının da kaldırrl
maaı lazım geliyordu. 

- Size arkadaşım Marina Tolstoy'
u takdim ederim. 

Yazan: Fikret 

Karargahtan baı tabyaya, Buko
va'ya, Opaneç'e Yunus bey tabyası
na, Pertev tabyasma, Vid köprü
sündeki tabyaya giden altı telgraf 

yq. 

Adil 

kudunuz mu ? 

- Hayır ... yalnız gazeteleri, mec
muaları okuyorum. Bazan şiirlere de 
rast geliyorum. 

- Beğendikleriniz var mı ? 
- Anlayabildiklerimden var .. mese-

la "Tevfik Fikretin mezarı ~ında" 
diye bir şiir pek hoşuma gitti. 

- Şiiri sever misiniz ? 
- Çok .. nesirden fazla. 
- En beğendiğiniz şair kimdir ? 

- Tabii bildiğim lisanlarda yazan-
lardan soruyorsunuz. Bunların ara
sından en beğendiğim Tcnnissondur 
ve alelı1mum İngiliz şairleri... Türk 
şairlerinden, arkadaşlarım vasıtasiy
le birkaç isim işittim ... Yahya Kemal.. 
Faruk afiz .. Şiirlerini de okudum ... 
yalnız.. anlamak imkanlarım pek az .. 
sadı:ce hislerim ile bir şeyler duyar 
gibi oluyorum. Muhakkak olan varsa 
kuvvetli şairler, bilhassa Yahya Ke-
mal.. • 

Durdu, biraz daldı, sonra : 
- Size, diye devam etti, bir şika

yetim var. Bütün tanıdığım türk ar
kadaşlarrın, bana, daima ecnebi ede
biyatından bahsediyorlar ve benimle 
türkçeden başka lisanlarla konuşuyor
lar. Bu .sebebten hem türkçemi sağlam
laştıra1IUyorum, hem de türk edebiyeti 

l __ R _A_o_v_o _ __...,
1 

Ankara: 

?ğle Neşrıyatı: 12.30 Muhtelif pl 
neşrıyatı - 12.50 Plak: Türk musikisı fi, 
halk §arkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve ~ 
rici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak net 
yatı - 18.35 lngılızcc ders: Azime lpek ""' 
19.00 Türk musıkisi ve halk şarkıları (Se 
vet Adnan ve arkadaşları) - 19.30 ~aat 
yar.ı ve arabça ne;jrıyat - 19.45 Turk mu 
kısı ve halk şarkıları (Cemal Kamil ve 
kadaşları) - 20.15 Konferans: Parazitol 
~enat - 20.30 Saksaton solo: Nıhat Es 
gın - 21.00 Ajans haberleri - 21.15 Kari' 
şık plak neı;rıyatı - 21.55 - Z2.00 Yarı 
program ve istiklal marşı. 

İstanbul: 

o~ı N · g e eşrıyatı: 12.30 Pl~kl .. _. .k. . ... a tu~· 
n:ıusı ısı .--: .12.50 Havadis - 13.05 Plakll 
turk.musıkısı - 13.30 - 14.00 Muhtelif p~ 
neşrıyatı. 

Akşam Neşriyatı : 
,... . 15 Yuıoılavya • 
:;iışlı futbol maçı: Taksim stadından nakleO 
- l~.30 . .Plak.la dans musikisi - 19 Çoc~ 
terbıyesı: Alı Kamil Akyüz - 19.30 Bc
yogl"! halkevi göstı:rit kolu tarafından bit 
temsıl - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
J._1~s~fa ve arkadaşları tarafından tiırk mu• 
sıkısı ve halk şarkıları - 20.30 Hava rapO" 
ru - 20.33 Omer Rıza tarafından arabçl 
soylev - 20.45 Bayan Muzaffer ve arka• 
daşları tarafından türk musikisi ve haa 
şar~ılan (Saat ayan) - 21.15 Munir Nu -
r~t~ın ve arkadaşları tarafından tiırk musi• 
kısı v~ halk şarkıları - 21.50 ORKESTRA: 
1 - Glınka: Rouslan et Ludmila, Ouverturı 
2 - Kalman: ~ardasfurstin, potpourri. 3 • 
Staub: Canchıta. 4 - Chapelier: Lcgend• 
Creole - 22.'45 Ajans haberleri - 23.00 
Plikla sololar, opera ve operet parçalan -
23.20 - 23.30 Son haberler ve ertesi gunüO 
programı. 

Avrupa: 

U.t'J.!;,<A ve OPERETLER: 14.5 Lük• 
ıemburg - 19.10 Laypzig - 20 Bukrcjo 
Frankfurt - 20.5 Beromıinster - 23 Str-;.z· 
burg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
F_ONİK KONSERLER: 12 Hamhurg, Mu· 
nıh - 12.45 Strazburg - 15.25 Hamburg -
17 .B.eromünster - 19.35 Viyana - 19.'45 
Münıh - 20 Budapeı;te, Vartova - 20.40 
Hamburı. 
. ODA MUSİKİSİ: 16.50 Prai - 18 Pa· 

rıı. 

SOLO KONSERLERİ: 8.20 Liypzig -
14 Keza - 16 Münib - 17 Paris - P.T.T. -
l?.15 Varıova - 18 Stuttgart - 21.15 K(). 
nıııberg. 
N~FESLİ SAZLAR (Marı v. ı.): 6.30 

Berlın, Königsberg - 16 Kolonya. 
ORG KONSERLERİ ve KOROLAR& 

19.10 Breslav - 20 Droitwich- 21.10 Brea
lav. 

Her nefer, aekaeni palaakaamda, 
elliai torbasında olmak üzere 130 
kurtun götüİ-ecekti. Bundan bqka 
her taburun 180.000 yedek kurıunu 
vardı : Her tabur, vasati olarak 400 
ki.tiden mürekkep olduğmıa göre 
bu yedek cephaneden nefer baıma 
450 k'Ul'fun düıüyordu. Aynca top 
bqına 300 güllemiz vardı ve her 
bataryada iki yahud üç cephane a
rabası bulunuyordu. 

.Her tüfek.. ··külm-
edihnif, yagı.=ıı,, ~:.'~Ttr. 
Süngüler bilenmiıti. Her neferde, 
o zamanda bütün Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi bir kaim ka
•tura, bir de ince aüngü bulunu
yordu. 

hattımız vardı. 

Ba,ımı kaldırıyorum. Önümdeki sı
rada oturan iki genç kızdan biri öte· 
kine, sade geyinmiş, genç ve ~üzel 
bir başka kızı tanıştırıyor. Kulakla. 
rrm yanlı, işitmemiş. Takdim edilen 
bu genç kız, hakikaten Kontes Mari~ 

(Sonu 11ar.l na Tolato,>:dur. 
---------::..-;;.;.ı;;;;;..;;;m;;,~-r Kontes Marina Tolstoy 19 yaşında·· 

dır. Babası, Kont Siril Tolstoy, bü
yük babası da Kont Piyer Tolstoydur. 
Kontes Marina, son Rus ihtilali olun
ca, mürebbiyesi ile Pctresburgdan 
Kopenhağa gönderildi. O zaman bir 
yaşında idi. Mürebbiyesi, bir Dani
markalı ile evlenmiş bir İngiliz idi. 
Küçük Kontesin annesi - ki" bugün 
lstanbulda beraber yaşıyorlar - Kı
rmıa gitmif, oradan, beyaz Rus muh.a
cirleriyle İatanbula gelmişti. 

hakkında tek başıma bir ma111mat 
~'----d·~i~nmek mecbtiri etinde kalıyorum. 

sizde irsi tesirler yapmış. 

HAFİF MÜZİK: 8.30 Bedin, Breılav, 
Münib - 10.30 Hambur&- 10.45 Frankfurt 
-:- 12 Berlin, Kolonya, Laypziı - 14.15 Ber• 
lın, Kolonya - 16 Breılav - 18 Bertin -
20 Keza - 22.30 Münib. 

e- HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttprt -
17.30 Berlin - 18.20 Laypzi& - 18.30 Vira; 
~ •Ja ...___.....__. .. ~. .__....,_~ 

DANS MÜZİÖİ: 22.30 Viyana Floran
sa - 23 Katoviç, Krakovi, Lembe~c. Mill
no, Poznan, Roma, Vilna - 23.S Marsilya 
- 23.25 London - Regional - 24 Droitwi.cb, 
Lükıemburı. 

Cephaneyi, auyu, yemi, çadırları, 
&Jetleri, beylikleri ve bütün ağırlığı 
tatmıak Üzere her tabura albnıt 
mekkare beygiri ve her biri i~er 
öküz tarafmdan çekilen on iki ara
ba, üç tane de yedek öküz veril
mifti. Mekkare beygirleri o kadar 
zayıf dÜ§miiflerdi ki bunlarm dört
te üçü, iki cephane aandığmdan 
fazla yük tqıyacak halde değiller
di. Nakliye ve top arabalannm te
kerlekleri yağlanmıt ve yürürken 
a\iriiltü çıkarmaması için, samanla 
aanlmıftı. Oaman pqa ile Viainden 
aelen kıtalar, beraberlerinde çadır 
getirmemit olduğu için bunlara her 
tablB'a otuzar tane dÜfJDek üzere 
yeniden çadır dağıtılmıftr. Her bö
lüie kafi mikdarda fener de veril
miıti. 

Şekerden, tuzdan ve kininden ge
ri kalan mikda.r taburlar tevzi ohm
mut ve fazla ihtiyaç olduğu zaman 
bunlan dağıtmağa bir takan aaker· 
ler memur edilmitti. Ayakkabılan 
artık, giyilemiyecek bir hale gelen
lere potin ve çizmeler dağıtıldı; fa
kat bunlar yeni teYler değilm, ölü
lerden almmıı olanlardı. 

Her nefere, hafifçe yaralandığı, 
7ahud ayağı tiftiği takdirde kulla
nılmak Üzere keten sargılar veril
mitti. ÇaVllflarda ve Onbaıılarda 
aene bu iı için kullanılacak yağlar 
Ye melhemlet, vardı. 

Ordunun Vid köprüsü üzerinden 
ya.,.cağı yürüyÜfÜ himaye etmek 
makaadiyle, gerilerde ve köprünün 
tarkmda yarı-daire teklinde tahki
mat vücude getirilmiıti. Bundan 
batka tat köprü ile Opaneç arasm
da tahtadan yardnncı köprüler ku
ruhnaıtu. 

Her taburdan aynlan ÜÇ zabit, 
lraaaba ile köprü arasmdaki yollan 
tetkik edip öğrenmeğe memur edil
miıti. 

Sovyet - Eatonya 
hududunda 
bir hadise 

Sovyet toprağında üç 
Estonyah öldürüldü 

Reval, 10 (A.A.) - Peipus gölü ü
zerinde yeni bir sovyet - Estonya hu
dud hadisesi olmuştur. Hadise netice
ıinde üç kişi ölmüştür. 
Eıtonya kaynaklarından bildirildi

ğine göre sabahleyin iki estonyalı hu
dud muhafızı ile bir arabacı hakiki hu
dudun beş yüz metre berisinden geçen 
hat üzerinde devriye gezmeye çıkmıt
lar ve fakat bir daha dönmemişlerdir. 

Geceleyin sovyet makamları eston
yahlara müracaat ederek bunların 

sovyet balıkçılarını yakalamak için 
Sovyet topraklarına girdiklerini ve ya
pılan müsademede öldürülmüş olduk
larını haber vermişlerdir. 

Hatırlarda olsa gerektir ki bundan 
üç hafta evci iki estonyalı balıkçıyı 

götürmek istiyen üç sovyet askeri bir 
müsademe esnasında öldürillmü9lerdi. 
Binaenaleyh bu hadisenin bir intikam 
hareketi olduğu zannedilmektedir. 

Tahran üniversitesinin 
yddönilmU 

Tahran, 10 (A.A.) - Pars ajansı bil
diriyor: Tahran üniversites.i, dün, 
kuruluşu yıldönümünü büyük mera-
simle kutlamış ve bu münasebetle fen 
fakültesinde yapılan toplantıya, pro
fesörler ve talebelerden maada, hükü
met ve parlamento azaları ve yükaek 
devlet memurları iştirak eylemi9tir. 
İçtimaı Altes veliaht adına, U.niverai-
te rektörü sıfatiyle, Maarif veziri aç
mıştır. Fakülte duayeni, Majeste Şe
hinşahın yüksek idaresi altında milli 
maarif sahasında kaydedilen yüksek 
terakkilerin bilançosunu yapmıftır. 

Başvekil, müteaddid profesöre ilim 
niaşneleri tevdi eylemiştir. 

Bizim taburun öteki bölüklerin
den iki mülbımla Plevneye yaptı
ğım son ziyaretlerden birisinde sa
bahleyin erkenden etraftaki arazi
yi gezib tetkik etmiı ve buralann 
kaba taalak birer krokisini yapmıf
tık. Bu ıuretle yollan tamyacak ve 
yürüyüıte tabura klavuzluk edebi-
lecektik. Yunan maliye na.z1rh§ı 

Ozerlerine elbiseler giydirilen bir 
takan korkuluklar, diipnanı aldat
mak üzere, tabyalarm mazgalları· 
na ve siperlerine yerlettirilmiıti. 

Ayaklan ve bacaklan ketilmit 

Atina, 10 (A.A.) - Rediadis'in vefa
tı üzerine, Maliye nazırlığı.na sabık 
maliye müsteprı B. Apostolides tayin 
olunmuştur. 

Kontes Marina dört sene, mürebbi
yesi Madam Düviye ile Kopenhağda 
kaldı. Sonra annesi gidip kendisini 
aldı ve İstanbula döndüler. Buraya 
gelince, Marina, Pangaltıdaki "Notr 
Dam dö Siyon" mektebine konuldu. 
Lakin orada, uzun müddet kalamadı. 
Fransız rahibeleri, İngiliz terbiyesi 
görmilf, Rusyada doğmuş, Danimar
kada büyümeğe başlamış ve TUrkiyc
de yapyan bu ateşli kızr katolik zih
niyetinin müteassıp, dar divarları ara
S!.na hapsedemediler ve bir gün Ma
rina fÖyle isyan etti : 

- Ben, bütün yemekleri ayni ça
talla yiyemem. 

Rahibeler, tavazu öğretmek maksa
dından ziyade fazla sabun ve au sar
fiyatı olmasın diye, talebelere bir ~
talla bütün yemekleri yidiriyorlardı. 
Mektebin usul ve .... tasarruf sistemi
ni bozduğu için, Allahı klise divarla
rının dışında arayan büyük Tolstoy'
un küçük }\afidesi, lsanın bu matem
lı nif&nlılan arasından ayrıldı, tahsi
lini gidip, lngilterede "Avondal Col
l~ge" de yaptı. 

On dört ya,ına girdiği zaman, Kon
tes Marina Tolstoy türk tabası oldu. 
Kendisi, türk tabiiyetini isteyen ve 
isteği kabul edilen ilk ruslardandır. 
Ve o gündenberi, Kontse, tUrkçe öğ
renmeğe baflamıştır. Ve aşağıya ya
zacağım görüf111eyi, onunla, tilrkçe 
olarak yaptım. 

*** 
Bent kabul ettiği zaman, genç Kon-

Mirna Tolıtoy köyde 
tesin elinde büyük bir kitab vardı. 
Onu kapadı. Masanın üzerine koydu. 
Bu kitabın "Nutuk" olduğunu hay
retle gördüm : 

- Neden hayret ediyorsunuz ? Yal
n~z ?enim için değil, sizin için de yc
nı bır vatan olan bugünkü türkiyenin 
kuruluş tarihini onu kuranın ağzın
dan öğrenmek arzusu kadar tabii ne 
olabilir ? 

- Haklnınız, fakat ... 

- Ne diyeceğinizi biliyorum. Ni-
çin türkçesindcn ol[umadığmıı sora
caksınız, değil mi ? - Filhakika, ma
sadaki kitab "Nutuk" un Fransızca 
!ercümesi idi - üç senelik türkçem 
ıle cesaret edemedim, yoksa başlama
dnn değil .. Yalnız o kadar fazla me
rak ettim ki, buna henm zayıf olan 
türkçem ile anlayamam .. korkusu da 
birleşti, evvela Fransızcasınr okuma
ğa karar verdim. Merakımı tatmin e
dince, hem türkçemi kuvvetlendir
mek, hem de aslından okumak için 
türkçesini de okuyacağım. Bakınız ... 
ifte türkçeıi orada duruyor ... 

- Şimdiye kadar türkçebir eser o-

Mirncı T olnoy'un köyde alınm11 bir rami 

- Öyle mi ? •. Tabii bir tey. Yalnız 
ata da çok merakım var. Bu sene do
ya doya ata binebildim. Gemliğe git
miştim. Celal Bayarın doğduğu bir 
köy var. Güzel ve bakıntlı bir köy. İş
te orada istediğim kadar ata bindim, 
kırlarda dolaştım .. durunuz size re
simlerimi göstereyim. 

Kontes, bir yaramaz çocuk haliyle, 
koşa koşa içeri gitti, bir kucak dolu
su resimle geldi. İçlerinde, denizde, 
kırda, dağda, inekler, atlar, tavuklar, 
ördekler, köpekler ve.. insanlarla a
lınmış bir çok resimler vardı : 

- Görüyorum ki hayvanlara çok 
merakınız var. 

- Evet, pek severim. 
Ve gülerek : 

- Lakin bundan her sevdiğimin hay
van olmasını isterim ma~smı çıkar
mayınız. 

Tekrar resimlere daldık. Kontes bi
rer birer gösterirken şu yaşlı kadının 
Nis'dc oturan büyük annesi, Danimar
ka kralı ile beraber çıkmış olanın ha
lası, yakışıklı bir gencin babası oldu
ğunu söylüyor. Soruyorum ı 

- Şimdi ne yapıyorlar ? 
- Hepsi birer tarafa dağı11IUş, yazı 

yazıyor ve çalışıyorlar. Halbuki eski 
Rus asaletine mensub olanlar, çalış
mağı sevmezlemıiş. Daha doğrusu, pa
ra mukabilinde çahşmağı sevmezler
miş, ve asalete mensub olup da asker
lik veya siyasetten gayri bir işle mef
gul olanları "sosyete" ye bile kabul 
etmezlermiş. Bu yüzden, bizim aile 
arasında ayrılıklar bile olmuş. Esa
sen Tolstoy ailesinin iki kolu vardır. 
Biri asalet unvanını taşır, öteki taşı-
maz. 

- Peki siz, çalışmak taraftarı mı
sınız ? 

- Evet. Yalnız bir para, bir ücret 
mukabilinde değil. sadece, mücerred 
çalışmak taraftarıymı. 

- Bu mücerred çalışmağa başladı

nız mı ? 

- Çoktan .. İngilterede, kolejde ha
tıralarımı yazmağa başladım. Fakat 
hazan meşhur bir isim insana o kadar 
ağır geliyor ki.. mesela, herkes Tols
toy isminden istifade ediyor diye dü
tünecek korkusiyle bunları neşretmi
yorum. 

-:- Belk.i haklısınız. Fakat ayni şöh
retı hakkıyle devam ettimıiycceğiniz 
ne ma111m ? • 

Gülerek ayağa kalktı, yere dilgen 
bir resmi almama müsade etmeden ı 

- İltifatınıza teşekkür ederim, de
di, buna mukabil aize bir ,ey aöyliy.· 

Prens Nikolanın 
cenaze töreni 

Prens Pol, dük Ye Düıes 

dö Kent Atinaya giHiler 
Atine, 10 (A.A.) - Yugoslav kıral 

naibi Prens pol, ve refikası prenaea 
Olga, dük ve düşes de Kent, kont ve 
kontes Törring, dün ak§am aaat 22 de 
Atinaya var1IU!Jlar ve istasyonda kırat 
Georgcı, prens Georges, başvekil Me-
takaas, hükümet azaları ve İngiltere 

ve Yugoslavya elçileri tarafından kar
şılanmışlardır. Mütevaffa prens Niko
l~~ın kızl?r ve damatları da büyük 
kıhseye gıdcrek prensin ni§ını nönün· 
de iğilmişlerdir. 

Prens Nikolarun cenaze merasimi 
cumartesi sabahı yapılacaktır. 

Hayvanlarda yurdlar1na 
bağhhk duygusu 

Bir takım hayvanlarda evlerine bağ
lılık duygusu çok fazladır. İngiltere
de son zamanlarda evinden 100 mU u• 
zağa bırakılan bir kedinin evini bulup 
döndüğü görülmüştür. 

Fakat bundan daha enteresan olan 
bir vaka şudur: İndiana'daki Oregon 
şehrinden alınıp 3000 metre uzakta bir 
yere bırakılan bir kedi, altı ay aonra 
perişan bir halde topallaya topallaya. 
evine dönmüştür. 

Ördeklerde de bu his vardır. Bir çok 
ördeklerin evlerine dönmek için uzun 
mesafeleri yüzdükleri görülmüıtür. 

Bir defa trenle uzak bir yere götürü• 
len bir ördek, bir gece içinde kendi 
kendine istikamet tayin ederek ~iftli• 
ğinc dönmüştür. 

Kaplumbağalarda da bu hia vardır. 
Bir kaç kaplumbağanın dağlar tepeler 
.llj>Clrak 175 millik bir yoldan kendi ea• 
ki yurdlarına döndükleri görülmüttür. 

ceğim. Karar verdim : Türkçe yuı 
yazacağnn. Eğer muvaffak olabilir
sem, ilk eserimi türkçe vereceiim. 

••• 
Neden olmaam 1 
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Çocuk tipleri 

Amerikada 

Haydutlar nasll 

<ürümlerlni itirafa 
mecbur olurlar! Çocuk terbiyesi bugünlerde ga-

2 telrde sık sık yer tutuyor. Mek· 
teblerde disiplin temin etmek için 
~iddet göstermek isteyenler var. Bu
nun aksi tarafını tutanlar da bulu
nuyor. SözÜn kısası berkesirl fikri 
birbirlerine uymuyor. Zaten şi.ındi· 
ye kadar büyük diye tanıdığıınız 
terbiyecilerin de hepsi ayni fi}cirde 
değildir. 

kollan ve bacakları uzunca, ellerj. 
ve pannakları ince, adaleleri kü· 
çük fakat kuvvetli, saçlan gür ve 
çok defa kıvırcık, gözleri parlak, 
bakışı keskin olur. Buluğa çahuk 

erer. 
Ahlakına hakim olan aıksiamelle-

ri çabuk inkitaf eder. Çabuk öfke
lenir, öfkesi tiddetli olur, fakat ça
buk da. geç.er. Her şeyden çabuk 
müteessir olur. Zekası kuvvetlidir, 
her şeyi çabuk anlar, neticeleri de 
çabuk keşfeder. iradesi kuvvetli
dir, hir.siyatı altürist olur, sadece 

kendini diifünmez. 

Vaydman meselesinin tahkikatından 
bahseden Paris gazeteleri kendisinin, 
hakikati itiraf etmesi için amerika-tı u
suliyle sorguya çekilmiş olduğunu ya
zıyorlardı. 

Amerikan usulü sorgu nedir? Bunu 

Galiba, terbiye i~lerinde bu ayrı
lığın sebebi terbiyecilerden çoğu
nun bu i~i toptan düşünmeleridir. 
Terbiye edilecek çocukların hepsi
ni bir örnek farzederek hepaine ay
ni usulü tatbik etmek istiyorlar. 

Halbuki, çocuk olmayanlar gibi, 
çocuklar da bir örnek değildir. 
Kimisi uzun boylu ve zayıf ya
hud iri kemikli, kimisi kısa boy· 
lu, tıknaz, yahud ufak kemikli o
lur. Bunun gibi her çocuğun ahlakı 
da ayrı ayrı olur. Kimisi çabuk itaat 
eder, kimisi ita.at etmek ir.temez, 
kimisi korkak, kederli, J:imisi de ce
sur, ıen olur. Bmıdan dolayıdır ki 
bir çocuğa tatbik edilen terbiye usu
lü ötekine ~az. 

Vaktiyle, insanm ruhu bedenin
den ayrı bir kuvvet gibi telakki edi
lirken, çocukların ruiılarını inkişaf 
ettirmeği kendilerine vazife edinen 
terbiyeciler, çocukların bedenini biç 
dü§ünmeden nazari terbiye tarzla
rı kurmutlardı ı Mesela itaatli ço
cuklara yumutakhk, ötekilere aert· 

lik. .. 
Fakat timdi biliyoruz ki insanın 

ruhu bedeninden ayrı bir kuvvet de
ğildir. ikisi birbirine pek ııkı bir 
surette bağlıdır. Fiziyolojide timdi· 
ki fikirlere göre insa.nm gerek be
denini, gerek ruhwıu, baıka tabirle, 
g~rek teklini, gerek ahli.kmı tayin 
eden ıeyler dahili guddelerin çıkar
dıkları, kanımıza bıraktıkları hor-

monlardır. 
Meaela, elinizi boynunuza götür

düğünüz vakit a-öğsüniizün biraz 
yukanımda hiısaettifiniz tirait gud
desi faz laca hormon çıbrmca ço
cuk uzun boylu, zayıfc:.a, ince belli, 

FRANSA 
YeniClen 35 bin 

tonluk iki 
gemi yapdacak 

Paria, 10 (A.A.) - Mebusan mecli

ai bahriye encümeni, ittifakla bir tak

rir kabul etmiştir. uB takrirde evvela 

hükUmetin ailratle parlamentoya bah

riye için yeni ve kuvvetli bir kredi 

tahsisi için müracaat etmesi istenmek

te, sömürgelerde yeni deniz üsleri 

tesisi zaruri olduğu beyan olunmakta-

dır. 
Bu takririn kabulünden evci B. 

William Bertrand ilk toplanacak olan 
'hl" bahri nazırlar meclisinde 1936 tarı ı 

program kısmından xnüStakil olarak 
· · · hattı 

35 er bin ton hacminde ıkı yenı 
harb gemisinin inşaat tezgahlarına ~.0 
nulması için mezuniyet taleb edecegt-

ni bildirnı..iştir. . 
Nazır, inşaattaki teahhürlere bıl-

hassa Richliew ve J ean Bert'in in.~a
sında vukua getirilmiş olan teahhu:e 
teessüf etmekte olduğunu söylemış 
ve bu inşaatın tacili zaruri olduğ~nu 
hatırlatarak aksi takdirde İtalya fılo
.ıunun yeni tonajmm 1924 senesinde 
fransız filosunun tonajından daha 
kuvvetli olacağım ve bu halin frans~z 
donanmasının Akdenizde yalnız başı
na zabıta vazifesini görmesine karşı 
bir mania teşkil edeceğini söylemiş-
tir. 

Naib Horti 
Peşteye döndü 

Budapeşte, 10 (A.A.) - ~ •Naip 
Horty bug ün Varşovaya yaptıgı. r.es· 
mi ziyaretten dönmüştür. Harıcıye 
Nazırı Kanya da Naible beraber .. g~~
miştir. İstasyonda Başvekil ile h~~u· 

· · dıger met erkanr, Polonya elçısı ve 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Macar matbuatı, ınacar d~vlet re· 
• h'' k.. tı ve hal-ısine karşı Polonya u uıne . 
kı tarafından gösterilen hararetlı ka
bulden memnuniyetlerini kaydeyle-

mektedir. 

Romada Hitler'i karşılamak 
için hazırlık 

Roma 10 (A.A.) - Payitaht, Bay 
' ·h · de tama· Hitler 'in muvasalatr tarı ın .. 

miyle çiçeklerle donanacaktır. Hu· 
kümet, biltün pencerelerin çiçeklerle 

aüslenmesini emretmiştir. 

Bunun aksine olarak tirait hor
monu lüzumundan az olunca çocuk 
kısa boylu, tıknaz, kollan ve bacak
ları kaim ve kısa olur. Bü;yüdükçe 
tipnanlar. Saçları seyrek ve ~ı~
dır, ditleri bozuktur, çabuk çurur-

ler. 
Ahlakın• gelince, hafızası ve ira-

desi iyi olmakla beraber anlayı§ı a.z 
ve yavaf olur. Vücudu gibi rubu da 

' . 1 ya va§ ya vaf lf er. 
Bunlar hormonlardan yalnız bir 

türlüsünün tekil ve ahlak üzerine 
yaptığı tesirler. Öteki hormonlar
dan hepsinin ayrı ayrı ve kendileri
ne mahsus tesirleri var. Sonra da 
hepsi bir araya geldiği vakit, kimi
sinin az, kimisinin çok olmasına gö
re sayılamıyaeak kadar çok, türlü 
türlü te&irler ... 

Neticede her çocutun gerek §e· 

kilce, geı:ek ahlakça karakterleri 
ayn oluyor. lki kardeş, ikiz bile olsa· 
lar, birbirlerine ne · ıekilce, ne de 
ahlakça benzemiyorlar. 

Bundan dolayıdır ki, dünya ku
rulalıdan ber.i, terbiyecilerin bul· 
dukları metodlarm biç biri çocuk
ların heps.ine uygun gelmiyor. 

Hormonlar üzerinde hekimlerin 
tetkikleri ilerledikçe, terbiyeciler 
de çocukları hormonlaı-ma göre bi
rer birer tetkik etmeie elbette ahı•· 
caklar ve o vakit aralarında ayrılık kal-
msyacakbr. ' 

G.A. 

Bir amele vinç sapanın 
altlnda kallp öldü 

İstanbul, 10 (Telefonla) - BugUn 
Haydarpaşa.da Karabük fabrikası için 
malzeme çıkaran bir İngiliz vapuru 

yükünü boşaltırken tqköprülü Satıl. 
mış adında bir amele vinç ıapanının 
altında kalmıt V'e ezilerek ölmüttilr. 
V~nci idare eden aınele Yaşar poHsçe 
nezaret altına alındı. Polis tahkikata 

devam etrnekte<lir • 

Sürpagoptaki mezarlar 
kaldırılacak 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Beledi -
ye Sürpagoptaki mezarları kaldır· 
mağa karar verdi. Mezarların nakli 
için alakalı ailelere on be§ gün mühlet 
verildi. 

lstanbu]da yapılacak tören 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Maraşın 

kurtulu9 giinilniln yıl dönümi.i hayra· 
ırıın ikinci günü Eminönü halkevinde 

törenle kutlanacaktır. 

Casuslukla zan altına 

ahnanlar 
Bayonne, 10 (A .. A.) ~ Resmen bil

dirildiğine göre ınılli müdafaa casus-

k ahtekarhk itham altında ad-
lu ve s . 
. kolunan Margy Antonıo de 

liyeye sev 
t kl.f ve hapis olunmuştur. 

Portago ev 
İstintak hakimi casusluk itha:n:nı va-

rid görmemiş ve fakat Margy ~ı ~ht~ 
pasaport yapmak ve kullanın curmı 

. CU •• ortağı ola-
ile tevkif etmiıtır. rum 
rak; Esooriza adında diğer biri de .tev· 

kif olunmuştur. Daha bazı tevkifler 

yapılması muhtemeldir. 

İtalyan milli müdafaa 

yüksek meclisi 
Roma, 10 (A.A.) - Millt müdafaa 

yüksek meclisi altı toplantı. :a~tık
tan aonra bu içtima devresıınt bıtir-
miştir. Neşrolunan bir tebliğ~~ ~u 
içtima devresinin fevkalade muhım 
olduğu kaydedilmekle iktifa olunu-

yor. 
Zannedildiğine göre tetkik olu-

nan başlıca meselelerden. ~ir_i de baro 
levazımı imalatının teksıfıdır. 

anlatalım. 
Amerika polis merkezinde bir "ani 

itiraf odası" bulunur. Sorguya çekile
cek haydud veya cani, oturduğu is
kemleye kollarından sım sıkı bağlan
mıştır. Birden, kuvvetli bir projektö
rün ışığı ve harareti kafasına indiri
len sopa darbeleriyle sersemlemiş olan 
adamın suratına çevrilir. 

Mesela Con Boyl adında 65 yaşında 
bir kapıcı sarhoşken otomobilini sü
ratle ~ürmüş, kendini durdurmak is
tiyen polis memurunu da öldürmüş

tür. 
- !taraf edin. 
- Hayır, memuru ben öldürmedim. 
İndirilen darbeler altında ihtiyar a

cısından kıvranmaktadır. Birden po
lislerden biri üzerine atılıyor, onu 
koltuğundan kaldırıyor ve göğsüne 
dehşetli tekmeler indiriyor. 

- Bu defa itirafa karar verdiniz 

mi? 
Cevab yok, Boyl, yere serilmiş, ha-

reketsiz yatmaktadır. Darbelerin şid
deti altında zavallı suçlu çoktan can 

vermiştir. 
Boyrun ailesi bu işin kapattlmasma 

şiddetle itiraz ettikleri için suçluyu 
döğerek ölümüne sebeb olan polis me
muru muhakeme edilmiş ve on sene 
müdd tle hapse mahkfun olmuştur. 

ltiraf ettirmek için işkence sistemi
nin git gide daha fazla tatbik edil
mekte olduğu bir başka iskanda! ol-

muştuı'. 
Nişanlısını öldürerek cesedini bir 

bataklığa atmış olmakla itham edilen 
William Simmers, Şikago polisleri ö
nünce sorguya çekilmiştir. Ve yapı
lan işkenceler altında suçu üzerine al
mışsa da ıonra mahkemede inkar et
mi~ ve şunları anlatmıştır: 

- Polis memurları, beni saçlarım
dan ydkalaclılar, başımı geriye ittiler 
ve çelik bir çubukla gırtlağıma vur
dular. Sonra tırnaklarımın altına bü-

nl~ yerimde-ki~ô\8;.= bu10~cif:X.a 1\~: 
hammül etmekdense kendine aid ol
ınıyan bir suçu üzerine almayı tercih 
ederdi. Bu sözler doktor raporlariyle 
de sabit olunca suçlu beraet ettirildi 
ve müddeiumumi polislerin bu hare
ketlerini alenen takbih etti. 
Şimdi de başka bir vakanın muhake

mesi görülmektedir. Mikael Ogradi is· 
minde bir adam uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla itham 
edilerek yakalanmıştır. 

Dört sivil polis memuru kendini "i
tiraflar" odasına kapatmışlardır. 

Adam dolandırıcılık ettiğini itiraf 
etmiş, fakat uyuşturucu maddelerle 
uğraştığını reddetmiştir. Bunun üze
rine kendisini söyletmek için tazyik 
metodu harekete getirilmiştir. Ogra
di, muhakemesi esnasında demiŞıtir ki: 

- Polisler evvela kafama lastik sopa 
larla müthiş darbeler indirdiler. Son
ra sol elimin parmaklarım o kadar 
şiddetle büktüler ki bir parmağım kı
rıldı. Gene de itiraf etmey-ince kolla
nmr cigaralarının ateşiyle yaktılar. 
Acıdan deli gibi bir hale gelerek ha
zırladıkları kağıdı imzaladım. Fakat i
çinde ne yazılı olduğunu bilmiyorum. 

Bir polis memurunu öldürmüş olan 
FrankNeil isminde bir amerikalı da, 
tabancasının kazara ateş aldığını söy
lemiş ve kasden memuru öldürdüğü 
hakkındaki iddiaları reddetmiştir. Bu 
inkariyle adamın idamdan kurtulaca
ğını gciren polisler, kendisini, koltuk
larının altından geçirilen bir kayışla 
tavana asmışlar, ve hepsi birden üze
rinde boks talimine başlamışlardır. Bu 
talime ancak on dakika devam edilmiş, 
zavallı nakavt olmakta gecikmemiştir. 
Ayıldıgı zaman da istenilen itirafı 
yapmayı derhal kabul etmiştir. 

Framuz kanunlarına göre itirafı ka
fi değildir. İtirafın açık delillerle 
sıhati sabit olması lazımdır. Halbuki 
Amerika kanunlarında itıraf, bir ada
mı id•una mahkum ettirmek için kafi 
gelmektedir. İşte bunun içindir ki a
merikalı polis memurlarından bir kıs
mı, gangsterlere karşı gayzlarını, el
lerine geçen haydudları itirafa mecbur 
etmek için her vasıtayı mübah görmek 
suretiyle teakin etmektedirler. 

Bir Fransız profesörü 

lstanbulda 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Tulon 

ünivenıitesi medeni hukuk profesörü 
Gabriel Marki İstanbula geldi. 15 şu
batta hukuk fakiiltesi salonunda "yük
sek mahkeme ictihadlarrnın tevhidi,, 
mevzulu bir konferans verecektir. 

Buz üzerinde kavme 

Sergİevi 'arkasındaki kayma 
sahası bugün açılıyor 

Avrupa gençliği ve asya 

Bir sporcu, Ziraat Enstitüsü civarında buz üzerinde kayarken 
Bütün diğer spor şubeleri gibi, buz maktadır. 

üzerinde kayma sporu da memleketi- Geçenlerde, vilayetçe Sergievi ar· 
mizde gittikçe gelişmekte ve birçok kasındaki gençlik parkr içinde ayrı
taraftar bulmaktadır. Yurdun her ta- lan bir yerin buz üzerinde yapxlacak 
rafında tabit ve suni buz yerlerinden 
istifade edilmektedir. Ankarada Y'lik- sporlar için tahais edileceğini yaz-

Renk renk, şekil şekil siyasi hadi
seler arasında bir tanesi hemen hiç 
dikkat; celbetm.eden kapanıp tarihe 
karıştı: Bu hafta iç inde Paris'te 
toı>lanan Avrupa Gençliği Merke:zs 
Bürosu, ' 'Doğmakta olan yeni Asya 
karşısında Avrupa gençliği,. mev• 
zuu etrafında uzun müzakerelerde 
bulurumqtur. 

Hatiblerin bu mevzua dair söyle· 
dikleri nutuklar, ''Doğmakta olan 
yeni A&ya kar§ ısında Avrupa genç
liği,, nin vazifesini nasıl anlamakta 
bulunduğunu iyice izah etmektedir. 
Söz alanlardan biri davanın ekono
mik ve teknik görünÜ§ünÜ; bir diğ~ 
ri ideoloji mücadelelerindeki çılgın• 
ca mahiye tini ve hegemonyası her 
yerde şüphe ile telakki edilen Avru
panm ilham etmekte bulunduğu en
dişeyi; bir ba§kaıu beyazların ticari 
vesayetine ebedi olarak mutavaat 
edemiyecek olan milletlere karşı da
ha anlayışlı ve daha insani bir vazi· 
yet alınması lüzumwıu ; bir genç kız, 
gerek "avrupahların ve gerek asyalı
larm kendilerine uygun medeniyet 
ne ise ona göre te§kilatlanmalarmı 
ve ancak bu te~kilatlanmada ferdin 
azami inkişaf imkinlan bulunabilmeıi 
için iki medeniyetin de elbirliği et
m.esi icabettiğini; bir dördüncü ha.
tib i&e avrupalı gençlerin kıymetler, 
fonksiyonlar ve kıtalar hakkmda 
yeni bir iyerar§İYİ gerektiren ve in
aanın kudsiyetine İ&tinad eden bir 
Avrupa mistiğinin yeni unaurları ne 
olabileceğini anlatmııtır. 

Kurumun daha bir çok azası söze 
karı~§, bazan hiddetli, bazan ne • 
§eli konuıulmuştur. 

Nihayet~ toplantıya riyaaet eden 
genç, kurumun, Ar.ya karşııında AV• 
rupa gençliğinin vazifelerinden ne 
anladığını bildirmiıtir: 

"Uzak Şark hadiseleri bizi Asya ile 
olan münasebetlerimizi tekrar göz • 
den geçirmeğe, kıtalar arasındaki 
muvazeneyi boz.mağa ve Avrupa 
İmparatorluğunun iç muvazeneaini 
de pek esaslı surette tadil etmeye 
sevkedecektir. 

''Avrupa ancak, bütün gençlikleri 
arasından kendine liderlik edecek 
bir aristokrasi zuhur edip medeni 
kahramanlık kıymetlerini tenmiye 
ve ferolerdeki fedakarlık hislerini 

sek Ziraat Enstitüsü talebeler i kendi mıştık. Bu yer tamamiyle hazırlan
mektebleri civarmda bu sporu yap- mış ve bugiln için hi~etc hazır bir 
k.-..\rtı:ı<l•,.ı.. .. F.t ... lrtt"ilc ~irhti önünde- hale getirilmiştir. Sabahtan itibaren 

ı genış sabada bul unan ve kurutul· buraya gelen sporcular, şayet paten-

tehyic ederek laik cihanda bir tö
valyelik nizamı kurduğu takdirde, 
kendini tekrar bulabilir. 

masına başlanılan göl de, donduğu leri yoksa ufak bir bedel mukabilinde 

gündenberi bu gtizel spora sahne ol- kira ile paten de bulabileceklerdir. 
"... Bütün Avrupa gençlikleri -

_S_P_O_R_.j 

bu gün iktidar mevkiinde bulunan 
yaılıları beyazlar medeniyetinin so
nu olabilectık bir harbm önüne geçe
bilirlerse - yarın, yani er geç, aynı 
ıaflarda, meauliyet ve teıanüdleri• 
nin icablumı ve müıterek vazifele· 
rini yerine getireceklerine t.imdiden 
kanaat etmeHdirler.,, Milli küme maçları başlarken 

Ankara İstanbul, İzmir ve 
bölgeleri arasında oyuncu 

.Yeni doimakta olan Asya karşı• 
amda Avrupa gençliklerinin vazife. 
si yeni bir haçlılar muharebesine 
yav~ yavat hazırlanmak mıdır? 

' Yoksa, bu toplantılardan asıl mak
aad bir Asya t ehlikesi bahaneşile 
Anlapnazlıklan orta.dan kaldırmak
ta Avrupa gençliklerine bir tesanüd 
unsuru vazifesi mi gördürmektir? ' ' 1 • • a ış verış ,,ı yapılıyor 

Üçüncü bir ihtimal de akla gele• 
bilir: iki medeniyetin anlaşmaaı .•• 
Bu takdirde, Asya ile Avruparun 
birleştiği noktada yatayan garbh 
türkler, iki m edeniyetin ne şartlarla 
uzlaşabileceğine en güzel örnek ola
bilirlerdi. - N. Baydar 

. 
T. ~· K. Ge~e! merkezi buna meydan 
verdmemesını alôkadarlara . bildirdi 
Bilindiği üzere önümüzdeki pazar 

günü üç büyük spor merkezi olan An
kara, İstanbul ve lzmirde milli küme 
maçlarına ~aşl~~ılmaktadır. Bu maç· 
l~r dolayısıyle uç bö~ge arasında garip 
bır futbolcu alı~ venşi Türk spor ku
rumunun_ dikkat nazarını çekmiştir: 
~u.l':ndugu mıntakada lik maçlarına 
ıştırak etmiş olan bazı futbolcular 
bölge d~ğiştinnek suretile diğer takı~ 
larla mılli küme maçlarına girmek te
şebbüsünde bulunmuşlardır. 

Ezcümle fenerbahçeli Yaşarın An
kara Demirçankaya kulübünden Fe
nerbahçeye, Ankara güçlü Musanın 
Galatasaraya, Gençler bırliğinden Ha
sanm Beşiktaşa, lstanbul Güneşten 
Muhterem ve Utifin Harbiye idman 
yurduna geçtikleri ve milli küme maç
~ınd~ bu kulüplerde oynayacakları 
soylenıyordu. Haberin ne derece doğ
ru olduğunu bilmiyoruz. Fc&at ilk üç 
sporcunun Ankara kulüplerinden ili
şi~ kağıdları.nı aldıkları muhakkaktır. 
Turk Spor kurumunun istihlaf ettiği 
eski teşkilat nizamnamesinin bir mad
desi bu gibi hareketlere sarih şekilde 

mani oluyordu: Bir bölgede lik maçla

rı~a işt~rak eden futbolcunun diğer 
bolge lık maçlarına iştiraki kabul 0 • 

l~nmuyordu. Türk Spor kurumu yeni 

nızamnamesiyle sporcu lehine bu nok· 

tayı tadil etmiş ve mücbir sebeblerle 

birleşmek maksadiyle bölge değiştire~ 
spo.rcuları? yeni bölgede maçlara gi
rebılmelerıni temin etmişti. 

. Kaçamaklar önleniyor 
İşte bazı tanınmış sporcular ve ku

lüpleri iyi niyetle sicil talimatına ko
nulmuş olan bu maddeden faydalana
rak bir kaçamağa teşebbüs etmiş bulun
maktadırlar. Fakat, ıpor hareketleri.ni 
yakından ve dikkatle takib etmekte bu
lunan Türk spor kurumu genel mer

İtalyan Graviir Sergisi 

İtalya Büyük elçiliği, italyan gravür 
sergisinin Ankara Sergi evinde 2 1 şu
bat saat 16 da açıl acağını bildirmekte
dir. 

kez! icab ed~n tedbirleri alarak spor intisab ile milli k üme maçlarına gir
efkarı umumıyesini müteessir eden va- me imkanlarını temine çalıştıkları gö· 
ziyetin önüne geçmiş bulunmaktadır. rülnıüştü[. 

Kurumun dün Ankaraya ve lstan- Sicil talimatnamesinde güdülen e-
bul _bölgelerine telgrafla tebliğ ettiği saslard;o.n birisi de sporcuların i ntisab 
tamım şudur: 'kl ettı eri ve yetiştikleri kulüplerle ir-

"Sicil talimatnamesinin 29 uncu tibatlarını tak viye ve haklı bir sebeb 
m.addesinde bölge değiştiren bir üye- olmadan kulüpten kulübe nakillerin 
nın yeni geçtiği bölgece naklen tesci· öııüııü almaktır. 
li yapılabilmek için üyenin o bölgeye Yukarda yau lr sebeblerle bu sın.ı.• 
gelnıiş ve yerleşmiş olması şarttır. Bu /arda nakil tdlebirıde bulunacak tanın· 
maddeden ve 24 üncü maddenin C mış oyuncuların bu taleblerini bon
fıkrasından anla§ılması icabeden ma- servis vermek ve genel merkezden 
na, bir üyenin bir bölgeden diğer böl- tescillerini istemek hususunda bölge
geye naklen tescilinin yapılabilmesi lerin itinalı davranmalarrnı ve bu gibi 
için fırsatlarla istenecek tescillerin _ si-

A - Bir bölgeden diğer bölgeye cil talimatnamesinin maddesine ve ru-

mücbir sebeblerle gitmiş olması, hu.na uygun olmamak bakımından -
B - Gittiği bölgede yerleşmiş ol- genel merkezce yapılamzyacağınr ku. 

masr şartlarına bağlıdır. 0 lüplerinize ve sporculara münasip su· 
Halbuki son zamanlarda Ankara, rette tezelden bildirilmesini ehemi

lstanbul ve l zmir bölgelerinde milli yetle ve saygılarımla rica ederim.,, 

kümeye girmiyen kulüplere mensub G ·· K ) b uncş u ii iindcn davet 
bazı futbolcuların kulüplerinden isti-
fa ederek veya ettirilerek bölge de- GÜNEŞ KULÜBÜNDE N : Azamı
ğiştirmek yollarından istifade sure- zın bayraml aşmak üzere, cumartesi gü-

"J •
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nü öğleden evel saat 10 da kulüp bina-
tı e mı kümeye girecek kulüplere sında bulunmaları rica olunur 



Bir Türk Destanı: Maraş Müdafaası 
Etilerden yadigar Türk yurdu 

MARAŞ 

Kahraman Maraş, bütün 
imkônsızlıkla rı yenerek 

Her evde bir kaynak, her sokakta bir çağhyan 
varchr, yeşil atlasla örtülü bir beşik kadar 

istilô sellerin i nasıl durdurmuştu? 
güzel olan bu şehirde sulann ninnilerile 
uyunur. 

Dağlannda penbe sünbül, ovalar1nda mor 
zambak, güllerinde başka. bir koku, lalele
rinde ayr1 bir revnak vard1r. 

Hôrilıolar yanyana Plmiİ .,. 
"'""°' miülal...un J'Cll'Cdmlftır. 
Bu mütlalaada iaooet .,. iıucın 
~ nühfleri GJ"Cllfta)'Ulq : 
BİT millet hayatında .aGlwa 
6P. laoli yıfuu, hntlUimlen p>i 
silôhlı bir ortlu711 boqana al
rathima pei cuı ratlamr. iti• 
rat harlnndalti menlrı6elere aid 
oolıalar.dan 6asılarını olıurhn 
6İT eleone oiar •6i olaca1t .... .._ 

Gene bir avuç kahramanın koca bir 
orduyu bozp.ndan bospna uğrattığı 
günlerden birinde idi ve ıene bir ıilib, 
bir insan bayatı kadar kıymetli idi. 
Franıularm itplinde olan alman 

haatabaneıinin önünde iki franaız u
keri nöbet bekliyordu. Ellerindeki ıi-
1lblarla, bu hutabaneyi beklemekten 
ziyade gelen geçeni yoldan çeviren bu 
ukerledn tüfeklerine buretle bakan 
iki maratlı çocuk,· belki eıi bulunma • 
yan bir cüretle bu iki ıilihı aldılar.Va
ka, çok entereaandır: kayabqı mahal-

Baim Atalay leainden olan bu iki ıenç ,ellerinde bi· 
Kütahya mebuıu Bir millet hayatında, bir tehir bal- rer kutu biber olduğu halde bir ıey •~ 

Mar8f ve marAflılar hakkındaki ilk kının, nüfuıu hemen hemen kendiıine racaklarmıt gibi ukerlerin yanına gel-
yuılarım, bundan (19) yıl önce • 11- müaavi olan silahlı bir ordu ile çarpıt- diler ve onları müthit bir ıüratle u-
tanbulda ·Zaman guetesinde çıkmıt- tığı pek udır. Tarih, böyle ,eref dea· kederin gözlerine fırlattılar. Gözleri, 
tır; o aıralarda Büyük savat bitmit; tanlan venniı olan milletlere, topye- bir cehennem yangınına dönen frantu· 
yurdum için en kara günler gelmit. ao- idin (kahraman) adını veriyor. 'l'ürk lann can acıları ve feryadları araaında, 
yum için en acılı anlar baflamıttı. Dı· tarihinin bat taçlarından biri olan Ma- omuzlarında uılı olan ıilahlarmı ıert Mmtlf'ta yeni yapılan tehir balaçui 
prıdan gelen düpanlardan ziyade rq barbı, bizi kahraman yapan barb- birer bıçak darbeıiyle kopararak bu- evinden ayrılmadan aylarca, bir kale 
tür'-1u·· c;.:•- i""-r~.U.deki yılanlarm a- lardan biridir ve ılı: apğıdaki aatırlar- taban · d ••t 1 ·· d 

IU •""• r" - enın ıvarını -s ı ar ve gos en müdataa eder gibi evine dilflWID ıok-
,__._,_, __ 1 ag" ılarla her....ı~ ... bir par,._. da da bir tek kardeıinizin, toplu tüfekli k bold 1 B kla :•-• 
auu&MU" •- s- - ·~ ay u ar. u çocu r, guıuerce mam19tı. Bugün onun göiıünde bir iı-
ha dütüyor; cöiıiiııde açılan yara- bir ukeri cüzütama kart ınuıl safer devam eden aramalara rağmen buluna- tiklil madalyaaı vardır. 
ıar her an biru daha derinletiyordu. kazanmıt olduğuna dair, romana ben- mamıttır. Bu da bir batlra destandır: Yürük 
Xiımede kurtulut umudu yoktu. Her- zer ve efaaneyi andırır menkibeler ~ Bu da, G•·ıan· teb .... 1r mda ebid - ,,.-ın t Selim mahallesindeki kil~eye aığman 
kea türklüiiln her yanı delik defik ol· kuyacabınız. Marat harbınm on do- dü,en bir kahramanın özverilik deıta· düfDWl, vaziyete bik.im olan buradan 
muı eaki, ı!!Ürük bir aemi aibi bin bir kuzuncu yıldönümünde, onu yapanlara nıdır · Harbm on ikinci .,,.,, .. n 11n.-.... 

ıı • •· • ........ r~ türk cebheıinin vuiyetini kolluyor ve 
fırtına aramda batıp aidecciiııi bek· olan minnet ve aevgimisin aonıuzlunu. A'---ı.••ı kili.-ine ıılmmıttı B ra •• • ..,....., - • u • geri ıaflara ona göre talimat veriyor-
liyordu. nu tekrarlamayc bir tarih borcu aayı· dan hiç bir yere çıbmıyordu ve harbın du. 

Tam bu 11rada geberen (Damat Fe- yoruz. mukadder.ini kabul ederek, bütün ıilih Bu kiliıeııin muhakkak alınmaıı li· 
rid) in uğurıuz aesi ifitildi, ve "Toro- ••• ve aayı üıtünlüğüne rağmen kendi ken- zımdı. Fakat arka taraf, tamamiyle 
aun öbUr tarafmda türk yoktur." dedi. Sınırları içine ilk yabancı girdiği an- dine eriyordu. düpwbn elinde idi ve ön cebheden 
Binlerce yıldan beri türk yurdu olan danberi iatiklil ve hürriyet baaret.i i- Bu kilitenin yanı bqında, evi olan hücum etmeye imkiıı yoktu. Bu vuife-
ntan parçaları ,türklilkten koparıla· Mmtlf lıahTamanlan için le yanan maratlılar, Atatürkten ilham Zeki iıimli bir kahraman ıenç, kilise yi bir kadın üttüne aldı. (Yürük Selim 
ıak yabancılara armapn kılmD>IJk ia- tJ!U•en -t ve Erzurum kongreıindeki müdafaai içine ııkıtmıt olan dÜflDlnın yiyecek mahallelinden tüfekçinin kacbnı) adı· 
•dL ua& -.. bukukııizamnameıini bir yapma davi· ııkmtıaı çektiiiııi biliyordu. Büyük ile tanınan bu tilrk kuı, hücumun tid· 

Duramadun; "Toıwun öbür tarafı bu il preaaipleri olarak beninwiyerek, Jraypı da. kiliaeye çok yakın olan e- detlendiği bir zamanda el.indeki balta 

K h h • düf1D8Dı ~birlerden k~ ~in mil- vinde, düflDUl kuvvetlerini daha bir ile kilitenin kapııını kırdı. 
p de türktür. Dün de türk idi) diye a raman CA 1r cadele ettıler. Bu mücadelenın, ç.o- müddet beeliyecek kadar çok ahire 
,(Zmmı) ıueteaine üç yazı yazdım. WW cuklarımua derı olacak tarafları pek bulunnwııydı. Bu onun biriciık aervetl . .Mar~. müdafaumm kahr~.te· 
,Rahmetli (Ômer Seyfettin) o vakit Büyu.k cihan llW8f1 bittikten ton· çoktur. • idi. Fakat bir ihtimal dahi olsa, erinin bidl~rının adları .sayılmakla p~ bıt_e· 
Z.IMD'da çal1f11ordu. Arkamı aıiadı ra A d 1 .,,.,, .... izı.de ti1 k ima ... J.,L. .. ı ,_, ı--ı. ,__ . 0 .an-- cektir: Onlar, tarih kadar eakl bır mıl-
..-Uiol kardepn tam &ID>IJDmda .fCU• yan :ı::~ıi=:r koJlar:ıı :Uıa: R.,,.hm h.aalıtA ır.1 aUnla•A• .. hl•indıt :!::;~-;! t~ • ~l~en .. ~ Je_:iiı ,erefi i.S..in 6ldfuer. Maruta SXbf .ır.---.-'--,ıı..n -n.m -- ... -.. . yPd_c_gır~ır•:nıtmcu uıuuıcu ___,, ıar"'Dft.ast4 DW-a:41m1NM.......,~ ~~., ~t )\-- AE1v Wf. Mıllit Nuri, br. Muıtafa, Çuka· '611 ıofagml de OCIJU1)!Dllb: 
dut' dodi. Yazılar Zaman ıaze~ea~de Adana, Gazianteb, Urfa aibi türk metli idi ve maratlı. bir ıilah bulabil· d~gı~i alarak .~ın dıvarlarma kadar dar Ali, Abdullah çavU§ı. Trük oğlu 
sıktı. Faka& beni de Maarif JDildürlü· yurdlarında çelikten yapılınıt kalele· mek için ömrünün yarııwu vermeye ha- g.1ttı ve kendı elıyle, baba yurdunu Muıtafa çavuf. Oaman çavuf. idadi ri· 
jünden ulettiler. ri andıran sarp, çetin, yılmu ve ye- zgdı. A • ~daklayar~ ~ Ve yuvau, bir yaziye muallimi Hayrullah, yüzbqı Ne._ olan oldu; biten bitti; aıac1an nUmu bk mukavemet ruhiyle karfı· Şehirde, baba yadıgirı ıilablar, bir kill yığını haline ıebnceye kadar or~ Salim (Yürük Selim); birer barb ceb-
(l9) ... geçti. Bk demir el tilrklü· !attılar. Ummadıkları, beklemedikleri hazne değeriyle köylere kaçmhy~r v_e dan ayrılmadı. ~ Zeki, bir beai kudreti göttermitlerdir. Yarınki 
ji1n hafı Uzermde toplanmıf olan bu- o mukavemetler, o deprenmeler p· bu ıilahlarla Pazarcıkta kurduğu ibtı· müddet ıonra, k~~i gıbi gen~rin ba· oeail; .bu mübarek topraklarm kıJ'lllC
lıatları aıyırdı. Umudlu but.aya yeni· libiyet neteıiyle aarbot olan milıtev- W tetkilitının bafında ,ehrin bofal- tında. düfD"'nm ıatill eellerinı durdur· tini, onların uiı: kanının ölmeı bitıra· 
dCD can verdi; yurdun bcr )"'"'oda bu lileri birdenbire çıldırttı. tılmaamı framı.z generali Keren'deıı maya Ufl'lfJrken barb meydanında te- ıiyle daha iyi anlıyacaktır. 
&On MVinç ve aevp dalplanıyor; ü1· Girdikleri yerlerin baflarmı bey· 11rarla itti yen B. Ali Kıbcm emriyle bid düf!nüttilr. ... 
keniıı her bucağmdlD bu gün çekiç lik. mallarmı yatma ~ o. çılgm· kahramanlara veriliyordu. Şimdi bir ~k kısın~ efaanevl kah· 
...ıeri. fabrika düdWderi ifitiliyor. lar en ağır darbelerden tiiri11ni Ma- Bir gün bir köylü, birçok defalar ö- ramanlığmı diııl~ecebinb: Harbm, Mar8f barbma aid menkıbeler aon-

• .___._...ı • ba le ... u bir ratta yediler. lümle kartılqmak babuı.na ,ehirde bir anayurdun bu puçuını kana boyadığı ıu.z ve bududıusdur. Marat millt ha· 
oMWIQ yazımı Jtte Y aevuı~ 

11 
Yaradıllfl&D beri tilrk olan marq- ıilah buldu ve onu, atının terkisine ata· günlerden birinde idi. Dilpnan, Marq rekete, ihtilil bayrağmı ilk çeken 

salda yazıyorum. llar8f l~~rt :.d': blar kendi elleriyle yaktıkları evle· rak tenha yollardan köyüne doğru git· topraklarını, kilometre beaabiyle de- yurd parçalarmdan biriıidir. Sıvaı 
rqm kurtulut güniiııil lru~ •11666 rinin alevleri araamcla o çı1gm dilf· meye ı. ... ıadı Çukurbımam denen ye· pl, kar.Jt karst ve akıtılacak kan kal- kongreleri ııralarmda millt tef Ata-
hallwrinde bir M•rıt• ıeceaı tertip et- • ~-- -s · ü k'ü • ı · · -'--L · · Ah da -~diıw-ı bildikleri manlann bir knmmı kawrdu~ re gelince, orada üç kiplik bir frana:ıa mayınca alabilirdi. t r n emır enm ~ ıçın ır -
mlfler, llarafı. çok . •elli Ben de aoınra alanlarım da kaçmaya mec~r devriyeaiyle karpl8ftı. Aıkerler üzer· Kadınlar d4 erkekler kadar ceaur ve ğı arkumdaki Makıudlu köyüne bir 
isin benden bır .. ~ı ıne er. ettiler. Maratm ,ı;.terdili o kahra- lerine dogru gelaıler ve etrafını aardı· ölümden yılmu bir yiiitlikle dövütü- telgraf makinuı koyarak Snaala mu· 
fU utırları razuau; manlıklar en bUyilk milletlerin tarih- Jar. yorlardı. Sokakların ortaaında kuruı.n habere eden ve Bilyük Şef'in direk· 

(llarq) adı çok .~ ~amanlardaaı Jeri~. ıüeliyecek bir mefahir destanı llu8flı köylü atından indi ve onu barikadlardan .birinin mubafuuı, Du· tlflerini ~ Marqın kurtuluıu. bir 
blauftır. Arap taribçilerı b~ adm (a- o!Jbıhr- yedetine alarak gitmek iıtedi. Fakat raklı mahalleaınden Rüttemiıı kısı Ay- millt dav& olmuıtu. B. Ali Kılıç Pa-
npça) olduğunu ya.zarlar, bır de uy- Güney Anadoluıunun her yanında franıız ukerleri uıtalıkla aaklanmıt ,eye ve kocuına verilmitti. Bu bari· sarcıla gelerek tetkilitını yaptığmı 
durma yapadana doğru değildir; a- gCSrillen bu kahramanlık rubu..ilk ön- olmalma rağ~ ıilihı görmüflerdi. kad, tebrin en mühim bir köfe&inde idi ve .,ehrin bofaltılmuını franıulardan 
nplann bu ıibi yakıfbrmaları pek ce Mar-.ta Urfada pba kalktı. Kendi Türk çocuğu bir an dütıündU. Silihını ve düpn•nm eline geçmemeti lizımdı. iıtedili zaman, Anadolu ibtillli ye· Martıfta mUli lnyaldli 
~&tur. (Halep) bakkmda da böyle bir memleketlerini kurtaraıktan IOGra veremezdi. o'nu ne bahasına oluna ol· Karfıdaıı hücum edenler sayıaıı:dı ve ni baflamıttı. gençlertlen bir llf'GP 
aıydurmaları vardır. Halbuki :Yarat öz komtu memleket olan Gulanteb'in ıun götilrecektL Kendiaini götürmek Ay,eniıı koc:uı, saatlerce devam eden Mar8f barbma aid rakamlar, inanıl· r----- - --------
~ilrkçe bil" kelimedir. de etiklerinde çarpıpn ve ölümleri için kolundan tutmaya davranan fran- bir kufi koymadan aonra kalbini de· mayac:ak kadar niıbetaisdir: Bir or· ~ .. ------------ııııı.."'I 

Oon Garıtang) adında bir ingiliz eğlence bilen pek çok marqlılar ıar- ı:ıa aakerlerinden ikitini bir hamlede len bir kurtunla ,ehid dü9tU. duya karfı ıilibaıs bir halk harbı, an· 
~n...; .. ı vardır. Uzun ıllar u--· ta· düm. kavradı, iki t8f bebeii çarpar gibi biri· Dilf"Mnın buradan ıeçmeal'Cai li· cak adedlerin niabetalı:llii ve halk 
......... .. Y . :-:-. Hele on bir ay durmadan ıtlren birine çarptı. l:Sütün kuvvetini, iki k~ sımdı: Ay .. , koc:umm ölillilnil bir kö- aayıımm bilyilk ilıtücılüğiyle olabi· 
nflar~da, Sakçagozde (Hıtit) ızer~e- Guianteb mücadeleleri ııruıncla Ma· lunda top!ayan bu diınç •e ösüpek vil· teYe çekti. Gözleri Y8flı ve mahzun o- lir. Marq •vatı bu düaturu da kö
ri Userınde arqtırmalar yapmıft bır· rap ıığman kimaeaizlere, kadınlara, cudun harikalqan kuvveti, ukerler· nun ıillbmı aldı. Atefin bir.kaç daldlra ldlnden yıkan bir mflcadelenln adı
çok yerleri kumlf, aay111s anıtlar çı- çocuklara, ihtiyarlara kartı o pek yl· den birinin batını Y&rmıft diierini için kesildiğini ıören düfD"'ll ilerle- dır. Çünkü franııslar 14.500 kifilik 
karmıttır. ltte bu deierli bilgin (1910) ğit, pek koçak olan fCbrln gatterdili bayım bale getirmitti. Onlar yerde meye çabprken o; akıllara durpnluk toplu, tüfekli, mitralykNl kuvvetle
aeneainde Londrada butırdıgı bir ki- himayeyi, allkayı hiç unutamıyorum. kıvranırken kendiıini öldürmeye kal· veı;en bir mebaretle ıillbım kullanma• riyle taarruz edip, arkadan bir ken-

tab nda A il da ••- -a•a Feyizli topraklarının üıtilnde, par· ,___ Üı!!ÜDCÜ aakeri de -1r•1•dı ve bir ya bqladı ve arkadln lmdad kuvvetle· dileri kadar olan Norman mtiretteb 
ı ( ıur er ıunamn .-.u-,. Ubaml • • al da ı -.-a ıı ı- . d ti' ti~i .. . ... . . . . lak ve ı gaJderınuı tın yı - liatik top gibi yere fırlattı. Sonra hiç rı gelinceye kadar düfJD8Dı yakl8ftır- kuvvetleri imda a ye t • ıaınan 

llarkaJı denilmekte 11D11: Sugoıu larca yqadıiım kahraman Yaratın bir teY olmamıt gibi emniyet ve lıil· madı. 11arq müdafaaunda Ay,eler, ~ Maraıta ancak 600 ıillhlı türk vardı. 
aldıp yerleri bildirirken Malaten ve kurtulUf yıld&ı6mtl olan .. 11 ıubat" ı k&ı içinde atına atladı. Giderken f ran· rada yqaymı türk kadınlarınm sayıaı Harikalar yanyana ııralanmıı ve 
llarap dahi aöylemektedir. Sargun za- k.ut.tamalda en derin zevklerimden bi· ıız ukerlerin.in tüfeklerini almayı da kadardır. Buıtın. Kılıç Ali maballealn· bunlarm tek iami Maraı mticlafaaıı 
manmın kütüpbaneıi bulunmuttur.) nnı duymut olacafım. unutmadı. de oturan Bayan Nuife, hudud olan olmu,ıur. 
demektedir (1). lalı Re/« lfrtman 

llaraf Turanlı bulunan eald Hititler -------------
pmanından kalma bir tehirdir. O za
manlar Marq çok kalabalık İmif, çok 
baymcbrbk varımı. Ben Marqta bir 
çok bitit izerleri bulrr.uıtum. Bunları 
bir araya topladım, güsel bir müze 
meydana getirdim idi. Franuslar Ma
rqa girer girmez ilk it olarak bunlan 
ahp götürmÜflmlir. 

Yukarıdaki satırlardan 111ıla1ılacaiı 
tısere (Marq) binlerce yıldan beri 
tiirktür, türk yurdudur. Burada tabiat 
pek verimli, pek cotkundur. Maraf ~ 
vaamı Erkete• adında bir çay ıula-
maktadır. Ceyhan ırmatı llar8f ovuı
nı yalayarak geçer. Şehir yedi tepe ü-
zerine kurulmuttur. Tepeleri ayıran 
derelerde giiıniif gibi tular çatlar, he
men her evde bir kaynak, her aokakta 

(1) lıl•nt tarihi adh eserimde taflillt .ar
dır. B.A. 

bir çağlayan vardır. Geceleri au aeıi 
her tarafı tutar: marqlılar, y.,U at
lula örtülü bir betik kadar güzel olan 
bu tehirde ıularm niıuıilerile uyurlar, 
ıularm ten çağlayıtiyle uyanırlar bu 
yerlerde menekte orakla biçilecek ka
dar çok, çiçek ptılacak kadar boldur. 
Dallarında pembe ıünbüller derdim; 
ovalarında mor anbaklar carclüm. 
Gilllerinde bqka bir koku, lilelerinde 
ayrı bir renk vardır. Dünymm en ili· 
zel meyvaluı, en nefit ii.dlmleri bu di
yarda yetifir. Buralarda dal, dere, te
pe, ova gibi her yer, her saman yetidir. 

Bu epiz bucağın ıiııftlnde mert, yi· 
ğit, temiz, koçak bir halk yapmakta
dır; marqlılarm bakıflannda 1&fiyet
le karıflk bir ualet, yürüyiltlerinde 
ulanca bir ıun. vardır. Ben bu kah· 
raman. bu I~ llalkı yakından ıör· 
d6m; içten aevdimwe aevecejim. Kıırul11ıa • .. 

Halkevindeki 
kutlama töreni 

K.olaramon lfl•llf'ın Mırfa. 
,..,..,..,,. ~ dönümü, 6a ... 
Hallıeoinde, Anlraradalıi ,,... 
ratlılarm laasırladılı ııüel bir 
törenle lıutlanCICClitır. BİT ,.1a. 
rin "•fil, 6ütiin ~emlehtin ... 
türlı ınill.tinin mGlı olan il• 
'Of rniiJalwuun lae79canou 
H hatııwmu anma,,a Wifill an-
lıaraldcırm •oinsle İflİrall .. 
deceii tabiülİT. 

• Tören ip. ...,..U. 6ir ıwo.· 
ram lacuıırlaıtmlflır. l.ıilıl.U 
mGl'fllldon ....,.. proluör il• 
rotf me6ua B. H- R.,W 
Tonlrut afif nat""-t wrwceJr 
.,. .,.,.. lamir ,,.. ..... ,,,.ol .. 
.ör B. llelunıı4 E..ı &fimf 
llta'llf w.a..i türlı 6caf.lt,..,. pi, laUUuini c4i's 
celıta-. 

B. Saim s.a.öllii'nün lıir ti· 
irinden ....,.., B. l•luılı Relet 
Danlf'llClll'ın Jlarat tarilapai, 
•· Nqai Erdoivaa 11..., .. 
laar6ına cıül menlrıhleri, doi· 
tor Emia K.•PfU'an JlarClf ilt
tÜCl4İ70fl Hrdır. Milli fİİr .,. . 
d....ı.n. ~ o)'IDllon, mollO-" 

loF .,. wcrıuan talti6 ..ı .. 
celıtir. 



DollJISlyle 

Tenkid, , münakkid 
.. . . naif · ...-edildi- ..tetik mahiyetini ketfetmekle mü-

• Munekkidin " 1 ola dır : kelleftir. Fakat, aanat eMrini, onu 
tncle~ ç~k d~ =e :e k .Yoku- ricude ıetiren etten kemikten ya· 

•enr ki munek . ,er..:=.. se- pılmıt. iptilalar ve hıralarla dolu ve 
:"'et~·-kawamıf,~~I~ bilir •e aanatkir nzifeaini baf&l'ID&k için 

• ~· .~t eol.-. eYYeli kendini mailup ve mahkiim 
zevk aalübi bır adam etmeie mecbur zayıf adamın aluül-

• • • kü' üklükl . d .. . . • llıadar bir amellerinden ve ç erm en 
Munekkıd bM' tabib . ~-dar yırarak müatakil •• kendi muurla-

Jıak:im kadar bir mürebbı - a · b · 
cicldA imal d' • Ualubuncl- deiil, riyle, yautalariyle J'&fAY&n ~yn .. ~ 

.. .~ o . ı ır • varlık halinde ıörmek Ye bukmünu 
hukümlerinde. ona göre •erebilmek için bu tarzm 

I . d .. .. ~.: ~kıid ne fayda- bir üatadı, yaratıcıaı olmalı. 
yı UtUD billkff iüzunıaUZ * •• 

lı ne ·de lüzumlu. b . T nkidin fal"lı kanunu, kaideli, 
•e hatta zararlıdır. Ç~ u ::.~·- ul ~. yolu nec1.: ? Zevk. 
feyi - bet oa ütad ıatiana ır- ua u, • • • 
.. elueri~'e irfan. zeYk, tara(- • . ı-.!..1• d 

- 7;,:j. f kimaeler Zensin bır edebiyat ten11H11 e, 
~I~ t>:~ n ~~ edebiyat- münekkidi de vücude ıetirir gibi 
sonar ....... arın 90•- b' 'dd' ilk bakı .. • pek doğru gö-
&- t lii o-yamayan " oy- ır ı ıa, ... 
.. yara ICI ro • ~-oynayanları af- rünür. Fakat böyle bir nazariyenin 
:=:::;;dır. Hiç bir kıy- dofrulufunu me~.ı~ kendi ed~ya· 

• Y • ı!!. L- dırmamaama tDDizcla deneyebıliriz. Bu edebıyat, 
1Detlı eeerm a -- uyan · k f' · ·b · 
• A dıfma göre bunları ih- hem kemıyet, hem ey ıyet itı arıy-
imkan °,:-dem fakat bir çok le zencin •yılır. Hele on dokuzun
:;!.:::ıı: er eaerl.::ı yayılmaamcla. cu aaırda bir çok y~ fUbelere ay
lı it ı larak tanmmaaın- rılarak pek kıymetli meyvalar ver-

d~et'I e~rl er ~ bu sanata iba- di. Son kırk elli sene içinde çıkan 
a ama 0 :r ar ' edebi mektebler, garbin bütün tarz-

nettir. biri Umumiyetle münekkidin, yazan- larmı - hatta yirmi sene te e 
larla okuyanlar araaında irtibat va· sembolizmi bile - aldıkları halde 

Tanıyın: Biz kimiz 
Çetin yolumuzda biz alm açık yürürüz; 
Küçük, kötü hırslan her zaman hor görürüz. 
Ne bet-on kat ev çıkmak, ne küpe dizmek para, 
Ne hazır miras yemek, ne el açmak kullara; 
Ne süslenip dolqmak ne de zar atmak için; 
Biz doğmuı büyümiifüz bir teY yaratmak için. 
Kültür meyvası yeriz dünya ağaçlanndan. 
Tutup yere vururuz voltlan saçlannclan. 
Y eraltmı köstebek gibi arar dqeriz, 
Çelikten kanatlarla göklerde kartalız biz. 
Üstüne yükselmeye gündelik kaygılann, 

.. Bugün"den silkiniriz, kucaklar bizi .. yann". · 
Hırs'm her emri bop, Aşk'mki bq üstüne! 
Koruz ··siklop"lar gibi yurdda tat tat üstüne .. 
Ancak vurulduğu an düıer değer bir kerre: 
Alnnnız Allah için bile sürünmez yere 1 
Zaman hükümsüz artık: hükmedecek biz varız; 
istedik mi, geceyi yırtar, fecre çıkarız .. 

B. K. Çailu 

• 

Köroğ lunun felsefesi 
Genç neail tairlerinin en kıJmetlilerinden biri o

lan Ahmed Kudai Tecer, milli "Köroilu,, efaanemiz
den modern ve güzel bir aabne eaeri vücuda getir
mittir. MenaUI' olarak yazılan bu eaer lirik ve aanat
kirane bir üaluba maliktir. 

Cltarl-. Guerin lıırmuı atlıılı lıaılın 

Sanat ve taklid 
Halk tairleri Ye tiiri hakkında uzun tedkikler yap-

aııt ve bu mevzu üzerinde büyük bir ihtıau elde et- Yazan: SaaJ Kemal Yetiin 
mit olan ıenç tair, yepyeni bir tarzda ve bir nümune Louvre müzesinde (Denner) in j deki "Orman Mırıltıları" nda bG,ok 

'f · · - d··s..o;. 'd..1!- olunur Fa- tenkidin teesıüaüne yardım ecleme-
zı caını gor u... ı ııPa • _ı.:d -L .. 
kat hakikatteki rolü. ok1lJ'anları diler. Bizde henüz teıuu y...., mu• 
kendi zevklerinin menturu arum- neıkkid yoktur. Bu noksanı acaba, e-

L.:~L!:.- ermeıw e debiy-•- bir neYİ ilim oldujuaa he-
dan hiuetmeie Ye -- v _... ---'· 7 

k k 
· -=.. m.n=a=e,-da iDi ar.-u 

eaeri olan piyesinde çok muYaffak olmllıtur. Yalanda bir tabloau vardır. Bu aaınatkir per- ağaçların aeaini, yapraklarm luflrtı• 
tamamlanarak aabnelerimizde teımil edi'-c:eiini tavaızla çalııır ve bir portreyi ancak sını ve hakiki bir kutun civiltiıinl 
ötrendiiimiz bu epik dramdan aldıiamız ataiıdaki d<Srt senede yapardı. Vücuda ıetir- tanıyabilir miyiz? 
parça Köroilun-. aizmdan aöylenmittir. Ve eaer- mif olduğu çehrelerde ne derinin çiz:- Arthur Honneger'in (Pacific) lniıa 

aev etme tir. -- ..1_w edebA ""atih 
Okuyanların bunu kabul etmele- Yokaa zamenam:ıı:ıııı&A:a 1 

• 
1 

-

• dek. __ L-L' uzun boyla bir ealin" ar:ıı: n taleb araaında bar mu-rm ı ~-. ih • .. _., k , __ _. __ 
etebb.. .. _ okumak ela azma boy- taYaaaıta tıyaç ıo-erece ..---

:. bir =büadür - baı..,.la., o itin bol olmamUJDda mı? Her halde.~
me.biyeti hn·kkmda bafka1aniım beb ne ol_... olauıı, - Ye tenkidm 
fikrini almak adetinde arama.iL O- muhakkak olaJl zararlı taraflarına 

deki iialub pzelliii hakkında bir fikir verecek ma- gileri, ne elmacıkların mermeri andı- lokomotifin düdüğü ve ıüriiltill ile 
ran hemen hemen görUlmez renkleri. ne münasebeti YUdır? Bir eerenat. 

• biyettedir : ne bumun üzerinde serpilmif olan si- kliaik bir balet banci rulit6'yi kop,• 

• • denilebilir ki tenkıid, ya- rafmen - bu nokeuu tamemlama-
Gün bitmek üzredir. yalı noktalar, ne derinin altında yılan ye etmektedir? Her sanat e1eri Nall-
Kuılar yuvalanna, sular yatak.lanna giriyor. Çekirgeler artık uyu- gibi uzanan mikroakopik damarların t6'nin bir tebdili ve tefıiridll'. 

yacak; tavpnlar atmacadan korkusuz yıldızlara bakacak; bütün .çı- mavimtırak ıöri\nilftl, ne içinde ya- Sanat, realitenin tam bir taklidin· :ı.:.. :ıı:b-de okuyanlara ibti- byı:ıı:. 
,.._. ce•ab ..,... bir ~ mİİM- Çünkü bizde müneldlicl her yer-
••••· Mallıurir. olua:J11C'1 ile ken- den ziyade bir mürebbi Ya:ıı:ifeai 
dili ..,.._... ~ bir maıta...-ıl ıörmelidir. Geçen aaırda, bir kaç a-

tırdılar dinecek; susmayan yalnız ağustos böcekleri. ' kın efyanın akisleri bulunan g8zle- den o kadar uzaktır .ki, modern nte-
Gün bitmek üzredir. rin parlaklıkları, hiç bir teY unutul- tik una tın esuh karakterlerinden bi· 

mut delildir. İnamı portre karfıımda rini sanat enrinln realiteden tecrl• 

W-••· ~-kıymeti ~~ arlık edebiyatm vücude getircliii 
,... ~ .ııçm de 1;11~~ huauiyeti terkederek büıbütün ya
_.ıataç defild1r : Keneli edindııı hancı blr bauaaiyete geçtik. Fakat 
fRdr kafidir. ı.. .. "''"'; ı. .. ••••İv4•; -.lriai Jca.dar Mıı.-

Bütün kervanlar konak yerlerine ula§tı. Hancı çırasını yakacak; diz.. hayrette kalır ve çerçeveden cbfarı dinde buluyor. Sanatktr eserinin bul 
dar kale kapdannı kapayacak; Bolu Beyleri rahat rahat uyuyacak. çıkmıt gibi duran bat karı111nda göz- çizgilerini ihmal edip diğerlerini, be-
Sen, Köroğlu, sen ne yapacaksın? lerine inanamaz olur. lirtmekle, değittirmekle kalmıyor, o-

c..:..:a..~..;,\..; .;.;. .. ~. Uathut..: ~-- -t.,..t:~.:~ ... ..-"" a...:: n11 hir l":.,.rrpu• :1 .... 1-.:.- ın•'-•"' :1 •• ı..s-
Çifçinin riiyalan için tarlafan, çqt.nm hulyalan için ıürüleri var. yük sanatkhı olan Michel - Anıe'i perde ile rEel blyattan ıru&,ı •JUl'" 

Huia altnilarmı 1ayaaak; Haan Pap'ya üç tuğ verilecek. Ey Kör- nuarı dikkate alalım •• phe1erini. yorPe.lı: genç yqta ....tat eden Y. M. 
ı.eDck JrAMRnııe DJJ' ıeteJ>Gua& li,_-, ............ ııcek, ,. .. teeek 
~ .............. ~ ~ bir.,__..,~ prde-redriı-
Wiı" ihw miracı.at .......... ... r-=- !..&- : ... __ __ ...... la • 

. . ~kona-- ... ~ --- -· ....- -·-·IYDP bir ,- L.- ~liaini. mii-~ bir ~ ıüıWarla baib uı-
ojlu~.een.ne h~ ~ıew:ekılin~ Floranudaki (Medicil) lerin mean Guyeau (sosyolojik bünndıa llllat)' 

Gun bitmek üzredir. tlatUnde bulunan dart mermer heyke· ieimli nefia eserinde birkaç l&tlda 
ma. edebiY&tm - ~--,,. cbk. H.lbald bilsla o rabıt.ıar .da 
•khicli dojmda. çösfilmıtift&'. - ....... de be-• • .* . 

11
• L! enkid nGıs tam sarl>li Wr edeWyal rica-

Bu aabah bir prip caır ~yordu. Bir hekim bafmı kapyordu. il bltırlayalım: Uaamıt olan ve ki· sanatın bu .karakterini pyet iyi cma-o 
Bir kervan ipek tapyordu. Bır Tatar yolda kotuyordu. Elbet hepsi bir mi uyanmak Oaere. khlli uykuda bu· Jaqd,rırı .. ltalyama. m6Hleriacle 
tarafa vanmfbr· banan o erbklerde bilbaela 0 ı.dm- bur ald heykeller kaidehr ti.erine 

Gün bibnek üzredir. 1arda rieudun lalımJarı arumdaJd konalmqtur: ...U.e blbafmı banlan 
Sen, Köroğlu, bütün gün gezdin. Kır At'm sırbndan inmedin. Yay- niabetler baJdld pb1tlardald. niabet• i1tedilf clbi pYlrir, 9a •e,. bu im-

a-- için delil• .. - t ele ıetinait ....... Çüaldi - ... 
- matlab ..... - ~ adam- til ..... .uiii ldUtGrii daha _,, ...... 
lu1, ynrabCJlar• mahaft"irl« tıu'a- llJ'amad•. Ba ameli78Cle ...... 
fmdan yapılmalKID'. ~·. tara&ız- mahtacuı. ltt• o •asife miinekkicll• 
.. kaidelerine ~... ~ ... cffiter. v. iJle mii..-rdler ~ 

lada d·' .. dağlardan tepel rde . k" 1 . tehi leri lerin aynı delildir. Herhaqi bir yer- mı 1flla arnderek, diler buı ıaum. 
n ovao: .. ~tü~, .... bcLu 'de ecfi qtm, oy en, r de ve deYlrde hiç bir hakiki erkek, ları eaııede bırakarak bu6Jarı ..... 

ria.,..t etmeaeler dahi bir eMI' .... - ris ld b~ .,m ~le 
do~.bn. . nun~~ gı~ yer gı em n. biç bir hakiki kadın o biiyak ıdamm, telif cephelerden g<Sıterir. Sana• 

Gun bıtmek uzredir. kabrin mabedinde tefblr etmİf oldu- LalitL '-- d Lır. ı har k _ ... _ 

Y 
., __ ..1_ d" ih. lan kaldırdın Emzikli' L-dmlara . ek bul roı:: oı:: -1111m a uuy e e et-&"• ...... - cloira •1lkmii ......... aWiiimis ,..... u ......... ---

Çinkii ...... ,apıldıı-~ ODiar a,ni YUlmf .. ihtian.tla lraYl'aldlf 0-
owuua U§en tiyar . 1U1 yıyec - iU o kainattan nefret eden kahraman- Sanatın taklid mahlul& olma 

dun. Meydanlarda ferman okuttun. Zorla su bajlayanlaim bqmı ka. tara, o muuzam vticudlu Umitlia ha- fikir biı ve mubayyeh ~i ': 
tin. Neye yarar) Daha kim bilir kaç el sana uzanıyor) Kaç annenin kirelere bememes. du~ bakkmda Unı bir anut edln
gözü yafb) Kaç yiğidin beli bükük) Kaç ihtiyarın bağrı yamld Kaç . İtte De?ner, itte Miche~: Angel mek için çocukların ve iptidalleriA 

Wlir ...... ~ yotmauda ,....ıtıfmm:ıı: 
• ieı • • • eesrleria ••ıarb" le ailbet " alaka 

Fakat eseri bir de dqarldua, pna .-.ceı.iai ölçebillin " ba bahis-

tti'ii .-i menzar& yeya ma- '-deki Jaüldbaleriai tafl"A:ıı: bir 
Bolu Beyi'nin zinclanlan kitleniyor. Bıri hiç, dıferi her flY• Bırı mu.tal- yapmıt oldukları reıimlere bir ek 

Gün bitmek üzredir. Fakat benim hiç bir günüm bitmiyor. lid, .diieri mUbdif. Sanatkirm ıayesi atmak kifidlr. Çocuklarm ve iptidai· ..... - -'-- ede- - - - L!I • Bir 
lai t bnkaaJDdan mala- ...k .. dotralukla ---
.ı:. .... ki laymeti laıkJrın«!'- "!" münekldd ki bir iJemdea bqb bir 

L _ _. __ doJf..o.ı büküm .,.ermek imka- lleme ıeçifimi.cte bir neYi na.-•· 
o __.. •• - • • içinde ..... bahf9Cler Sanatkar. iflD zifaiai sönün. 

ldufu • • ,ibellitin aJk,..da ne Bu Y&mife •de " kolaydır ı Yu- ettiği zaman, pir aleyhinde müsteb-
0sum k=ar ne feci :ıı:ifl,ar, ~ karıda •Jdıiua vaaıflan tafl"M'k çen ne•riyat davisı açılm .. ve kendiıi ' --ah~• ba- • 1 ,. .,. 
•oekmııç duygular ka7.-r-•-:- tartıy e. biray hapse mah,kQm edilmifti. Şiın-

lir. M::.-kı-.!..I 'ıse o mermer c.ıdanDA R d N • DARAGO - - fikri •ta un di bir Fran11z aazetesi, mahkt\m mU-
lnhinalarnu ölçmekle, onun ve 

11111 

:::::.::::::..==----------~~:--~:----- ellifin oğlu Jacques Richepin'in, ba-

h 1 k 
baıının batıruını tenzih etmek mak· 

El deb ,·yat ve o o udiyle, ayni davlnm tekrar temyiz-
de gözden geçirilmesini istemeye ka-

u L! rar vermif oldufunu haber veriyor. 
Y acın : Y ClfGI' nCIVI Fakat, Ricbepin gibi, cemiyetin hak-

li erinde yeni bir cinıt taanubun kında hükmünü vermiı olduğu lllef" 
Bir edebi eserin mutlaka ahlik ve ~ : ları esiyor. Orta çağın, dini bur ve kıymetli bir edibin hatırası. 

fazilet hocabfı yapnıasını istemek g rl r haricindeki entelektüel ça- böyle bir adli batanın taıhihinden bir 
cemiyet içinde pek mahdud kiıneıele- mevz~ aı iyi bir nazarla görme.yen ıey kazanabilir mi, suali haklı olarak 
re inhisar eder. Buna kartıhk, aana- 1~ ~~i yUzUnden edebiyat ve dığer hatıra gelir. Taliin garabetine baln
tm ahlilmzbk telkin e.t;rneıine kartı, •• n J n ne usun ıniiddet bir dur- nu ki, Pranıu adliyesinin fuiletai.ı· 
her devirde tiddedl cereyanlar garUl- -=u:rıve hatti gerileme devri. ge- liği yüzünden mahkQm etmit olduğu 
mü tü i. . ld kları ınatOmdur. Röne- adam en yüksek paye olan Pran!ız 

.. ~h~lk" mefhumunun nıana ~e hu- çın:;: 0an~ Greko - Romen killt~rü- akademiıi azahğma aeçilmif. ve aka
d d d i insanlığın en eskı çağ- un Y id Avrupaya yayılmaııyle demi namına fazilet mllkifatları da
l u udame b ~~ k büyük değitiklikler nün yen en t rağbeti ve ahllkl mü- ğıtmıftır. Baudelaire'in mahktlm edil
~1~ ~. m ı;: genit istihalelere u~- ~!~!an sa::nı.ndan beri derece de- mit Ye zamanında mahkeme karariyle 

Y e 
1
1
" kpedolayııiyle, bir enrın INIPMU6a. ~ 1 ekten ve kuvvet bul- kitabmdan çıkanlınıf olan bir kaç ti· 

raınıt oma 'ncitir rece genıf em Fakat her i · bu···" p .1-ı..: .. ahlak ve haya duyguları~• . . • .. _ eri kalınarnıttır. rı. 5 .. n ranıu eueu&yatının en 
mah • tt " tellkki editıne•• ıçın goı. ma~nd \. önceki zamanlan taaaub yilklek eserleri araıında bllrmetle a-

. ıye e tabii dainıa aynı dev r, a . ithalD ederken. biz- nılmaktadır. 
terılen sebebler d:U tır. ve dar si~nıyetle nraki derirler tara· Adliye tarihinin bize bu hu1U1ta 
olmaktan uzak ~ ~ aıızca" olduiu zat kendııil t~ altında kalacak te· g&terdiii miaaller bugilniln hukuk-

Edebi eserlerın Y • ade cinai f ından ayn kten kurtulama- çularmı üzerinde düılnceye aevketu 
hakkındaki iddial•:ıe::S :i'rn1müttilr. kilde hareket etnıe yeridir. DUnktı mealekdatlarınm ha-
ablik bakımından . daJnlarının ınıttır. lan ice kıy- talarma 1Ulen ve onları dar kafalılıkla 
Bilhassa milteauıb. dı~ : ahllk aof- Bugün hürmetle. anı l:rında ha- itham eden blkimler busUD. ayni ha
telkinleri altında bu cın.: biyatı hop- metli sanat eserlerı~ ~hiyette 1a- taya bizzat d~k için çok dik
talığının, zaman •aın:~~yetle edebi ya duygularını incıtıİranııt ve battl katil davranmalı ve bir sanat eaeri 
pa bir meuale ve u ekrUh telakki e- rülerek hUcwnl~ra u bu Usden mah- hakkında hUkUıia vermek lbım gellıı
eserin okunn;ı-•1~1 .m iği de garülnıilı- nice znethur edıbleİsı ilt!rede oscar ce kendi vicdanlarının ve dimağları-
decek kadar ılerı gıtt kQm olmuıtardır. g 1 . pıau- nm nsi yerine miltabauıllarııı. yani 
tü W 'ld Franuda Baude aıre, • 

r. w • ıt ahlik h11i\ı- 1 e, • bunlar arunı· unat adamlarının fikrini dinlemeyi 
Payen ilk çagın cın _ı.._1 1 o<SrU- bert ve Jean Richepinl n1 dir tercih etmekle adalete dsba iyi his-

. . muurnıuuu • "'••ta batıra ge e er . ıundakı genıf ve . ik dinlerin getir- da en ....y 'kı ("CbaDIOftS det met etmif olacaklarım unutmunah-
96nden sonra. ıemıt aJıJlk ka- Je• Ricbepin . da intifar dırlar. 
diği purisme cereyanları. dün- oueux" isimli esen 1876 
7ıdlannı bir hayli sıldattırıyor, 

• r~al~teyi oldutu gibi ifade etmek de- terin yapmq oldukları relimler • mem 
Ahmet Kutai TECER tlldır. (Wqner) in (Siegfried) din- leket. ırk. içtimai ıınıf ne oluna ol• 

ıun - aynı karakteri mubafua etmek• 
tedir. Çocuk ve iptidai bir feyiıı ra
mini yaparken gardUfUnden siyade 
gördüğü hakkmda bildiği, tauvwr 
ve tahayyül ettili ıeyin remıini yw.par. 
Meseli ppka altında uçları, elbile 
altmda vUcud çbgilcrini ıa.terir. 
Eıkiıno çocukları bir çadır resmi yap
tıktan sonra. içine gündelik hayatta 
geçen vakaları yerlettirir. Tllf dnrl· 
ne .menıub inun, krokieini yaptıil 
filin kalbini de gösterir. 

Çocuklar 'H iptidailer realiteyi 
tef lir ederler; karakteriıtik addet• 
tikleri noktalara röllyef evrmeie ça
lıtırlar. 

Bu hususiyetlerden birçofu, me
seli kumqlar altında vücudun de ... 
nl, Mmrdaki mevzuların blrçolunda 
bulunmaktadır. Aynı auretle yunan 
sanatının arkaik devri mantı.ki ,ema
tlzaıyon ntlmuneleri göatermektedir. 
Bu devre mensllb eserlerde, g8rillen 
ıeylet"den maada görülmiyen feylel' 
de gÖlterilmektedir. 

Hullu ister nnatın menıeine ine
lim. iıter Mısır 'H yunan sanatından 
ıeçellm, veya gözlerimizi }Jlc:bel • 
Ange gibi, Delacroin gibi uantJıı:Ar. 
larm eserlerinde gezdirelim. netice 
aynıdır: 

Sanat taklidin defil, yaratmUUD 
mahsulüdür. Sanatklr, his, hayal, •• 
cllltilnceden ibaret aentetik varlılmm 
tesiri altında tabiati, tabii niıbetlerl, 
renkleri ve ahenkleri delittlrir. Her 
teyi mizacının ade1e1inden aklettirlr. 

Hull• sanatın çocukluk ve olc.
luk devirlerinde unatkir kendilfnl 
tabiate ve cemiyete lllYe etmekte, ta• 
..YVUrunu baricileftirmeden önce o 
tuavvuru f&bsiyetl ile daıqalamü
tadu. Sanat phliyettir 
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.Goaa kabinesi 
istifa etti 

(Bııı ı. inci say/adı) 

ya çağrılmışlardır. Bunun üzerine 
politik mahfillerde derhal hüküm.etin 
değiıeceği flyiuı dolqmııtır. 

Kral evveli. radikal partiai reiai 
Konstantin Braüano ile görilpUttür· 
Bundan ıonra nuyonal demokrat par
tisi reiıi B. Yorca, köylü radikal partiıi 
reisi B. Junuan, Romen cebheei reiıi 
B. Vayda Voyvoda, halk partiıi reisi 
Mareıal Avarealıco, mll1l köylü partisi 
reisi B. Manyu ile gene millı köy ü 
partiıinden sabık baıvekil B. Mireneı
co'yu kabul etmittir. 

B. Manyu bugün kırata mufuaal bir 
rapor vererek günün ehemiyetla mese
leleri hakkın8a kendi partisinin noktai 
aazarını izah etmittir. 

Kıra! eıki batvelıcil B. Mireneıcoyu 
da kabul etmittir. 

İyi havadiı veren membalardan ha
ber alındığına göre, bu hareket Goga 
kabi.neıini devirerek bir temerküz ka
binesi yapmaya çalıp.o ıol cenah mu
halefetinin bir tetebbllıll ile allkadar
dır. 

Ortada iki fikir çarpıpaktadır: 
Birinci fikri takib edenlerin Man

yun un riyaseti altında ve "aıgarl bir 
program, ,etrafında toplanauk bütün 
parti mümeaaillerinden mürekkep bir 
kabine kurulmaaını taleb etmekte, di
ğeri iıe, bu kabinenin yalnız general
lardan mürekkep olmaaını iatemekte• 
dir. 

.istifadan sonra 

Bükreı, 10 (A.A.) - Milll köylU 
partisi reisi Maniu, kıralla yaptığı mü
lilıcattan sonra beyanatta bulunarak, 
kırahn bir tertib dütUndüğünü ıöyle
mittir. 

Gazeteler huıuat nillhalar neıredc
relıc Goga kabineainiıı wti&.sını bildir
mitlerdir. 

Siyut mahfilde söylendiğine göre 
bu istifaya aebeb l>aJ..;dca malt sorluk
lardır. Bundan bqka yahudi mueleai 
Cenenede bir takım miifkUllt ibdaı 
etmittir. 

MUhalefet partileri ancak bir miW 
lttihad kao!.J!eainin sorluklan yenebi
leceğini lDdla ıöylemiılerdir. 

Yeni kabine 

Almanyada 1 

fevkalGde 
hodiseler 

(Bııı ı. lncl saylıda) 

va•turya hududunun lıapanclı
fını /..,içre ve Belçilıa hudud· 
lannın ela kapanmalı üere ol
claiuna haber vermit ve bu 
haberlerin ihtiyat lıaydiyle te
lakki edilme.ini ilave etmit
tir. 

LonJra radyom, aaat 11 netriya
tında bu haberi bir dela daha 
vermittir. 

Bundan aonra clinlecliiimiz lran· 
su; radyoları, Lonclranın bu 
haberini tekrarla iktifa etmit
lerclir. Yalnız lrannz Koloni
yal radyonı, bu haberi tekrar 
eclerlıen fU cümleleri ilave et
mittir: 

Ôyle görülüyor ki Almanyada 
taliye buhranı devam etmek
tedir. Bitlerin baflamıt oldu· 
iu taliye, yaınlmıt olan şey
lerle bit.mit deiildir. 

Parü Kolonial radyonı, bu mü
talealanna ilave olaralı Roy -
ferin föyle bir haberini daha 
nqretmittir: · 

''Alman orclunınu taliye etmek 
için hanın komi•yonlar tqkil 
eclilmittir. Bu taliyeclen mak
•"" ordunun ten.iki, fırkaya 
ballı olmıyanlan ordudan çı
karmalıtır. 

Bu taliye çok lena bir tenr bı
ralımqhr ... 

Radyoclan aldığımız bu haber
lerden aonra timdi ajansın 
vercliii telgrafları /ıoyuyoru~: 

Heyecanlı haberler 
Paris, 10 (A.A.) - Almanya

mn dahili vaziyeti hakkında Pa
riate de bütün ,Un heyecanlı ve 
muhtelif ıayialar dolqmııtır. · 

Salahiyettar mahafilde bu ta· 
yiaları teyid edecek hiç bir ma
Ubnat yoktur. 

Zabider arcuında ıevki/ler 
• • , .... .., ..... __ ..,._'> .. ,, ~ 

Bükrq, 10 ( A.A.) _ Siycui vadan gelen haberlere göre .Al-
malaalilıl be ol nJaiuna maınyada Polonya hududu cıva-

.. ~ yan hbin:a bu il• rrndaki tehirlerde birçok alman 
•0r;;J,7'1ı1M~•n • .-.: alh aubaylan tevkif olunmuıtur. Bil-
ce ıronan nyaııı::-u n- S 1 ' Ali . . 

" 

lılriil t;mqti hana to p e enateın gamı-
a tqe e r. zonlarmdaki eski Prusya aristok 
Go11a, ve Mania haric olmak rasiıine memub subaylar arasın

üere bütün a/ci bafvelıiller ba da mühim tevkifat yapılmıfbr. 
kabineye dahil bulunuyor. Hali- Bu subayların orduda yapılan 
cİye nezaretini Antone•lro der- ton deiitikliklerden hoınudsuz
alade etmelıtetlir. luk gösterdikleri rivayet edili-

Roma, 10 (A.A.) - Romanyada Go- yor. Bu mmtakalarda kanııklık
p kabinesinin iıtifaaı burada hayret- lar ve hatti isyan çıktığına dair 
le haber ahnımıtır. MalQm olduğu ü- alman haberler hiç bir kaynak
zere Goga hUkümet!ni.n tetekkUlil t- tan teeyyüd etmemiıtir. Bu ha
talyada sempati ile kartılanmıttı. Va- berlere hiç delilse izam edilmit 
kıa Romanyaya gideri italyan gazeteci- rivayetler. teklinde telakki olun
leri yuılarmda, Goga hUkUmetinin l- maktadır. 
kibeti hakkında zımni kaydı ihtirhi-
ler dermeyan etmiflerdi. Fakat bu ih- Alman - Avıuturya hududu 
tirular mahdud idi. Goga Romanya- kapalı 
nın fqiıtlilıc yolunda uyanmumı te
min edecek devlet adamı olarak telak
ki ediliyordu. 

Parls büyük elclmlz 

Tiirk Fransız pa rlamenio 
grupu ıerefine 

ziyafet verdi 

bir 

( Bııı 1. inci say/ıda ) 

terefine bir .ziyafet vermittir. 

Viyana., 10 (A.A.) - Al
man - Avusturya hududu dün 
öğledenberi bir kaç noktada 
alınanlar tarafından kapabl-
mıştır. 

Almanya ile yukan A vus
turya arasındaki kısım tama
miyle kapatılmış ve Tirol hu
dudunda münakelit kesilmiş
tir. 

Maamafih bir kaç .kişiye ırkı bir 
kontrola tlbi tutulduktan ıonra geç
melerine mUaaade olunmuıtur. 

• • • 

Bayram geldi •• 
Likör aldınız mı ? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 

inhisar likörleri olduğunu 

UNUTMA Y 1N1 Z ... 

Memleketimizin En Nefis Meyvalarından Yapdan ; 

Çilek, Ahududu, Viıne, Portakal, Mandalin, Kayısı, Nane 

Likörlerini Tercih Ediniz 

·Kokteyl yapıyor musunuz f. 

En Kokteylleri 1 nhisar . . 
ıyı 

likörleriyle yapabileceğiniz 

gibi, bunları sade soda 

ve gazozia karıştırıp da 

i ç e. b i 1 i r si n iz .•. 

Her yerde 

• 
1 sar 

• 

örlerini 
Arayınız. 

Gurup reiıi mebua Bouuoutrot ar -
kadqlarma Türkiye büyük elçisini 
takdim etmit ve Bay Davas da franıız 
hükümeti, Fransa - Türkiye gurupu 
huı ve iki cumhuriyet aruında feyis
li tefriki mesai ıerefine kadehini kal
dınnııtır. 

Viyana, 10 (A.A.) - Almanya bu 
gün öğleden ıonra alman - Avustur- yadan nizamsız hiç bir kimaenrn 
ya hududunu tamamile lıcapatmııtır. Belçikaya geçmemesi için teves-

Bu bidise çok heyecanlı rivayetlere sül ettikleri zannolunmaktadır. 

mamile aaılaız ve bqtan başa uydur · 
ına olduğunu söylemeye bile lüzum 
yoktur. 

dan, alman hükümeti himayesini çeke- ı buriyetin her konaoloaluk mmtakaaı 
cek ve hatti tabiiyetten iskata kadar dahilinde meriyet mevkiine konmaaı, 
gidebilecektir. konıoloıun bu huauıta yapacağı reamt 

Bouuoutrot gurup namına verdiği 
çok umiınt cevabda. 230 buı olan gu
rupun Tilrlıciyeye kartı derin doıtluk 
hialeri bellediğini temin eylemittir. 

Bayan Davazın bayan 
Lebrun ıerefine ziyafeti 

Parla, 10 (A.A.) - Türkiye büy\iık 
elçisinin zevcesi Bayan Davu reiıi· 
cumhurun refikası Bayan Lebrun te· 
refine bir siyafet vermittir. Ziyafette 
bütün ıiyut mUmeuiller ve ref ikala -
n. Bayan Şotan ve hU.kUmet haıı ve 
bir çok tanımnıı rical huır bulunmut
tur. 

yol açmııtır. Fakat bu rivayetler aali
hiyettar kaynaklardan kontrol etmek 
imklnı huıl olamamııtır. 

lıv~re hududu 
Bale, 10 (A.A.) - lıviçre -Alman 

- lıviçre hududu mutad veçhile .açık 
bulunmaktadır. Royterin muhabiri hu
dudu gemıit ve muntazam hiç muha 
fız görmediği gayri tabii hiç bir teY 
de müp.hede etmemittir. 

Belçika hududu 
Venaen, 10 (A.A.) - Belçi

ka (alman hududu) - Alman
lar hudud karakollarını takviye 
ettiklerinden Belçtka postaların
da bir misli artırılmııtır. 
Almanların ba tedbire Alman-

Berlin ıokaklarında 
karı§ıklıklar yok 

Bertin, 10 (A.A) - Berlin ıokakla
r111da karıtıklıklar olduğuna dair ha
riçte çıkan p.yialar alman reamt ma
hafilinde hayretle karıılanmııtır. Roy 
ter muhabiri Berlin sokaklarını dolaı
Dllf ve her ıeyin gayet tabii olduğunu 
tesbit eylemittir. 

Almanların yalanlammı 

Berlin, 10 (AA.) - Almanyada ka
rıııklrklar ve isyanlar çıktığına dair 
bu gün bazı ecnebi memleketlerde Av
rupa efkarı umumiyesini endişeye 

sevketmek için bir takım haberler çı -
karılmııtır. Bu budalaca şayialarm ta· 

Y iikıek kumanda heyetinden 
ıonra 

Berlin, 10 (A.A.) - Yüksek kuman
da heyetinde yapılan değifikliklerin 

daha aşağı mevkilerde de diğer deği
tikliklerin takip edeceği söyleniyor. 
Şimdiye kadar ancak iki mevkide teb-
dil yapılmıttır. • 

Har~teki . almanlar için 

Berlin, 10 (A.A.) - D.N.B. bildiri
yor : Bu sabahki reımi guete, yabancı 
memleketlerde oturan alma.nfara, ha

riçte ikametleri müddeti Uç ay geçer 
geçmez bir alman konıoloslufuna mü
racaatta bulunmaları mecburiyetini 
koyan bir kanunu neıretmiftir. Bu 
hükme riayet etmiyecck olan tebaum· 

Bu tedbir, bu huıusta halen meri bu- bir ilana bağlı bulunacaktır. 

Junan 1913 tarihli kanun hükümlerinin Bertin, 10 (A.A.) _ Devlet bakanı 
kifayetsizliği yüzünden alıruw9tır. 

Filhakika, eski hükümler, alman hükü
metinin yabancı memleketlerde otu
ran alınanların menafii ile lüzumu ka
dar müessir bir surette bakabilmeıi ve 
bunların vatanla sıkı alakalarının ida
me ettirilmesi için kifi değildi. B~ ye
ni kanunun, yabancı memleketlerdeki 
almanların askerlik vazifeleri ile hiç
bir alikaaı yoktur. Zira, bu mesele, 
bafka kanunlarla halledilmif bulun
maktadır. Almanlar için üç ayda hiç 
olmazsa bir kere konsoloıluğa müraca
at mecburiyeti koyan bu kanun, teknik 
güçlükler sebebiyle, bütün yabancı 
memleketler için aynı zamanda meri
yet mevkiine konmıyacaktır. Bu mec-

fon Noyrat, bugün Hariciye nezaretin
deki mesai arkadafl&rına ftda etmiı ve 
itlerini B. fon Ribbentropa devreyle· 
mittir. 

DüOün evinde yangın 
Belgrad, 10 (A.A.) - lretnizada bir 

düğün eınuında yeni evlilerin ve da
vetlilerin toplandığı binada birdenbire 
yangın çıkmıt ve 36 kişi yanarak öl
mliftür. Bunların içinde güveyi ile ai
leıi de vardır. Fena halde yanan geli
nin hayatından Umid kesilmit gibidir. 
Bu yangının bir kıskançlık eseri oldu
ğu zannediliyor. 



H i K A Y E 

tik muayene 

Doktor Necati heyecanlıydı. ~aka l .Kayseride ıken kenoı~ıncıen kuçuk bir 
d.eğil, biraz sonra ilk ücretli muayene: alacağ~m ka l~ıştı. ~şt~ sened~ de bu
Bıni yapacaktı. Muvazzaıl ık hızmetını ıada. 1.;ok degıl, yırım beş lıra ama, 
bitirdikten sonra, bır çok tanıdıkları- şimdi müzayakaya düştüm. Eh, insan 
nın maaşlı bir hükumet doktorluğu a- hali bu, düşmez kalkmaz bır allah 1 bır 
ramak tavsiyelerine kulak asmamış, bi- iş için İs tan bu.la gelmiştiı:t, .. sizin bu 
raz da annesinin teşvikiyle bu muaye- muayenehaneyı açtığınızı ışıtınc~ çok 
nehaneyi kiralayarak tanzim etmişti. memnun oldum. U gurlu kade~lı ol-

Annesi, ak saçlarının çerçevelidiği sun 1 merhum p~deri~izi kar~eşım ma
Yilzunde geniş ve mesud bir tebessüm- kar,ııında severdım. Sız de oglum sayı-
le içeri koştu : lırsınız. 

- Bilıyor musun, Necati, dedi, sa- Doktor Necati bu defa adam akıll1 
!onda tam beş kişi beklıyor. Taliin sa- sersemlemişti. Gördünüz mü kör talii 1 
na daha ilk günden guJmeye başladı, o ekmek parası beklerken, karşısına u
:Yavrum. Ah, ne iyi ettin de ahbabları- mulmadık bir alacaklı çıkarıyordu. 
nın sözlerıne kapılmadın. Senın de ba- Hem de ilk günü, hem de ilk günü l 
ban gibi, bir vilayet köşe.sinde h~k~- Asabiyetle odada dolaşmaya başla-
Inet kapısından maaş beklıyerck. çu.ru- cıı: 
nıene razı olurmuydum? halbukı şım- - Beyefendi, dedi, timdi mali vazi
dı önünde parlak bir istikbal var. Ve yetim maalesef arzunuzu yerine getir
b~ istikbalin ne olacağı daha ilk gün- meye manidir. Bu muayenehaneyi da
den görülüyor. ha bugün açtım ve bir sürü borca gir-

.. .._ __ .:., -·-- ı-.--1-ı...1----· • ...,,_,,.,"""1~- ...ı:.-. ıı--.:.!- .:..c..,_ı.. .ı- _....._..~;, ..... R u .\t.i_ 

ınıştı: 

- Bekliyorum anne, dedi, Zeynebe 
ıbyle de hastaları çağırsın. 

Annesi atıldı: 
- Yok, çocuğum. büyük doktorl~r 

Öyle hemen içeri adam almazlar. Çok:
fin olduğunu sansınlar diye onları bır 
nıüddet daha beklet. . . 

Necati, koltuğuna uzandı, an~~sının 
bu tavsiyesini yerine getirn:ek !<i10 ~a
zete okumak istedi, fa~t, zıhnı, bu ıl~ 
günün heyecaniyle o ~ada: doluydu kı, 
satırlar gözlerinden dımagının yolun.u 
bulamadılar. Nihayet arad!111. on d~kı
ka . annesini i<ierdekı odasına 

geçınce, 1 . liş 
Yolladı ve Zeynebe bekliyen erı! ge .. 1 dı 
&ırasiyle içeriye almasın.ı soy e . .. .. 

G
. . ınan göbeki hallıca, yuzu 
ıren, şış , ·ste

Pancar gibı bir adamdı. Ona yer go -
:tirken, ilk hastasını teped~n. urna;t 
kadar dikkatle sUzerek derdının. n~ ~ 
duğunu tahmine çalışıyordu. Içı~ be~· 
"Gö .. .. .. e şeker olmalı, dedı, e: 

runuşe gor ,, . . ı: ettı. 
ki de nefes darlığıdır dıye ıl4ve 
~. k' irmeden.ı.1ihayet tahminlerle va ıt geç f k 
ıe hastayı söyletmenin daha ınuva ı 
olacağını düşündü : 

- ::>izi dinuyoruın 1 
Şişman adam, şöyle bir doğruldu, c~-

binden doktorun şaşkın bakışları o
nünde bir paket cigara çıkardı, Ne-

tatiye uzatırken: ,, 
- Efendim, dedi, ben "yıldırım ec

za ve aUi.tı ubbıye deposunun . seyyar 
&cıtıcısıyım, size ticarethanemın son 
lrataloğlarını getirdim. Muayenehane
nizi yeni açmış olduğunuza göre, tek
lif ettiğimiz müsaid taksitli satışla.rı~ 
ltıızdan istifade etmek ısıeyece~ınızı 
düşünmüştüm. . 

Doktor Necatinin boğazına bır şey-
ler tıkanır gibi oldu. Demek bu. k.ad~r 
Uınidle beklediği ilk ziyaretçısı bır 
ll.üıteri değil, kendisini kazıkıam.aya 
Çalışan bir satıcı idi. 
Xızdı: Ol 
- Benim bir şeye ihtiyacım yok ... -

d 1.. m gor-
Uğu zaman da vasıtaya uzu . 

nı · . b' t tedarık et-enı, ıhtıyaclarunı ızza 

%nesini bilirim. . 
Şişman adam isteıniye istemıye ye-

tinden kalktı kapıya doğruldu. d .. 
Doktor hiz~etçi kadına seslen ı. 

.. İkinciyi çağırın!" b izli 
B . . k kansız en ' u sefer ıçerı sıs a, . d ktorun 

Ufak tefek bir ihtiyar gelınce 0 
· 

gözleri parladı: · · 
bu seferki sahıcı 

- Helo şükür, 
hasta. al k dar ınec -

Yerinde duramıyacak a ardım 
•iz görünen adamın oturınasın~:i vazi· 
etti. Sonra onu dinliyormuş gı 
Yet aldı. . ldi - ıd çı-

Sııka ihtiyar, cebinden bır g 
kardı: . • h z ettiın, ama 

- Og~lu"' sızı ra atsı · · 
k 

..., pederınız 
usura bakmayın, ınerhuın 

barla bir müddet intizar buyurmanızı 
ve vakit merhununda teşrifinizi rica e
derim. 

Bu kelimeler ağzından, adeta, "def
ol, be adam, ama da belaya çattık" to
nu üzerinden dökülüyordu. 

İhtiyar yerinden kalktı: 
- Peki oğlum, peki, madam ki öy

ledir, beklerim, ama gelecek hafta Kay
seriye gideceğim. O müddetten evel bu 
parayı tedarik ederek benim gibi ihti
yar bir acizi beklemekten kurtarırsı-

nız. 

lJiyerek dışarı çıktı. 
Üçüncü ziyaretçi bir genç bayandı. 

Şık giyinmişti. 0daya kendısiyle bir
liKte koyu bir "Soir de Paris" kokusu 
getirdi. Doktorun kendi:.ine işaret et
tı•.., i koltuğa oturmadan ona yaklaşa-

b • 

•ak, elinde tuttuğu büyük den çanta-
sm. açtı: 

- Efendim, ben, "köylüyü kalkm-
d;rma" kurumu ;uasındanım. Bir ha
yır cemiyeti vlan müessesemiz tarafın
dan basılan takvimlerimizden lütfen 
bir tane almak suretiyle, içtımaı dava-
1.•rımızın bu en mühıminde bıze müza
haret etmek nez~ketınde bulunacagın~
zı umid etmiştim. Ucreti yalnız bır lı-
radır. . . 

Doktor Nccatinin kufür etmek .~çı~ 
açılan agzı genç kı~ın cazıb tebessuınu 
karşısında kekeledı: . . 

E 
edersinız, nanımefendı. I 

- ınr . d 
h Ub bir tavırla cuı: anını çı-

Ve ma c . 
k S

on kalan lırasını uzattı. 
kararak ıza • 1 b' . .. 'yarett'ı' asabı tavır ı ır 

Dörduncu zı ll 

ı..-ddmdı. lçeri girerken, daha kapıdan 
.. 1 meye başladı : svy en ki bu kadar za-

B hastamıynn • 
- en beni bekletiyorsu-

man salonunuzda kı'racıyım 
1 k tta oturan · 

nuz ~ Ben a t a .. ··1 ' ·· ·· gece guru -
Bu daireyi tuttuııu~, but:diden haber 
t\' i eksik olmadı, ıaze !i d b" le devam e er• 
vereyim ki, eğer ?u loyd ' ·ye mi nere-

h 'b' mı be e ıyc · se ev sa ı ıne ' ktan l".C-' • baş vurma ll ye lazımsa her yere 
kinmiyecetim. . · · . kadına 

Doktor bayağı asabıleşmıştı' 
J,;apıyı göstererek: f di 

Ç 
k . . edersiniz hanııne en ' 

- 0 ıyı . · ' y 1 müsaa-
dedi l".Ok iyi edersınız. a nı:ı: . . d' 

• ll kl' sızı ın-
oe edin, hastalarım, be ıyor, 
lc:yecek vaktim yok. k n hala 
Kadın, koridorda uzaklaşır e 

1;:ıgırıyordu. . ıda 
Nihayet sonuncu ziyaretçı ~.ap eli 

göründüğü .zaman, doktor on~ ~uph er 
J.ıakışlarla kar~ıladı ve kendısıne y . • 

·ğ· · lamak ıgöstermeden ne istedı ını an 
cin gözlerine baktı. . 
- Adam odanın ortasına kadar ılerle· 
dikten onra: 

- Efendim, dedi ,ben seyyar satıcı-
lıkla memleketi dolaşırıın.: 

Sö 
"nü bitirmesine vakıt kalmadan w wn 

doktor kapıyı açmış ve onu omu -

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez " 
Salı Ankara " 

kurtuluşu 
Balkan antantı kons yi 
reisliği B. Metaksasa ge ti 

Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perliembe Halk ve Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniııehir eczaneleri 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

Jetlerle saldırıyordu. Cidal kırlarda 
' 

Dünyanın geçirdi§i bn güç 
HALK ve YEN1 SİNEMALARDA 

MATİNELER 

dağlarda değil, şehrin sokaklarında 
oluyordu. Bu kahramanca kavga, as
lanlar gibi kükreyen bir halkın bu a
yaklanışı düşmanı ezmeğe ve Maraşı 
tamamiyle temizlemeğe kafi gelmişti. 

Balkan antantı esash 

dakikalarda 
bir sulh 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarteıl 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 

unsuru olarak kendini göstermiştir 

21.00 
Pazar ve cumartesi gUnlerinden baıka 
H A L K sinemasında bergiln halk 
matineleri: 12.15 

İşte 18 inci yıldönümünü kutladı
ğımız 11 şubat o mesud tarihin yrl
dönUmüdür. 

( !Jaşı 1. inci sayfada ) . 1 mennilerimi arzetmeyi kendime bir 
ne kadar netice itibarile semereli ol- .-azife bilirim. Balkan antantı, mev
masım söyliyebilirim. Antantımızın cudiyetinin bidayetinden beri, esaslı: 
umumi sulh ve sıkı Balkan tesanüdü bir sulh unsuru olarak kendisini gös. 

Film değiljme gijnlerl: Pazarteıl ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521. - Telefon müracaat 
11ehir: 1023 - 1024. - Şehlrleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Anza Me
murluğu: 1846. - Mesaj eri Şehir Anha
n: 3705. - Takıl Telefon numaraları: 
Zincirli cami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaıı Bizim takıl: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik takıl: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 
OTOBÜSLERİN 1 l k ve S o n 

SEFERLERİ 
Sabah Ak ıam 
İlk s on 

ıefer ıe fer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23 .00 
K. derc'dcn Ulus M. na 7.15 23 .20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23 .30 
Çnnkaya'dan Ulus M . na 7.10 23 .30 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20 .00 

Dikmen'den Ulus. M. na 8.00 20 .30 

Ulus M. dan Kec;iörcn'e 6.00 21 .oo 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21 .30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20 .30 

Etlik'ten Utuı M. na 7.00 21 .00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 20 .30 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 20 .30 

Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yeniıchir'den Ulus M. na 7.10 
S. pazar'ndan Akk8pril'ye 6.30 7.15 

Maraş kurtuluşu, bir buçuk ay ev
vel başta en büyüğümüz olduğu hal
de, bütiin milletçe hararetle 16 mcı 
yıldönümünü kutladığımız Gazianteb 
kurtuluşundan 22 buçuk ay daha evel
dir. Ve temizleme işi, şimalden cenu
ba doğru devam ede ede Gaziantebde 
nihayet bulmuştur. 

Şimdi bu satırları yazarken haya
limde Maraş mücadelesinin hatırala
rı bütün tazeliğiyle, bütün taravetiy
le canlı bir levha gibi yaşamaktadır. 

Bu hatıralar, bu levhalar sayıla
mıyacak kadar çoktur. Bunlar için 
makaleler değil cildler yazmak icab 
eder. Ben sadece bir iki tanesini ka
yıd ile iktifa edeceğim: 

Maraşın Şekerli camii civarında 
çetin bir sokak muharebesi yapıyor
duk: bir aralık yanımda bir kadın 
peyda oldu. Bir eliyle bir gaz tene
kesi taşıyor, diğer elinde birkaç ma
deni altın tutuyordu. Halinde büyük 
bir telaş ve heyecan vardı. Yalvarır 

bir sesle: 

lehine gittikçe büyüyen faaliyetine 
yardımda bulunmak için bütün faali -
yetimle çalışacağım. 

B. Mctaksas'm telgrafları 
B. Metaksas, aynı zamanda, BB. 

Rüştü Aras ile Micesco'ya da aşağıda
ki telgrafları göndermiştir : 

Antantımızın statüsü mucibince, 
bu gün Balkan antantı konseyinin ri -
yasetini deruhde etmiş oldugumu bil
dirmekle keı;bi şeref eylerim. Vazife
min icrası esnasında, muhterem ı;ele
fime karşı gösterdiğiniz kıymetli mu· 
zahareti aynen bana da göstermek 
Uitfunda bulunacağınızdan eminim. 
Kendi sulh eserlerinin tam surette le
hine olarak antantımızın gittikçe bü -
yük faaliyeti ve azası aras.ında gittik
çe daha kuvvetli tesanüdü için ekse
lansınızla birlikte gayretlerime devam 
etmekten hassatan memnun bulunu
yorum. 

Doktor Aras'ın telgrafları 
Bu esnada Dr. Tevfik Rüştü Aras'

tan B. Metaksas'a aşağıdaki telgraf 
gelmiştir : 

Ekselansınızın Balkan antantı kon· 
seyi riyasetini deruhte' eylediği bu 
anda, en hararetli tebriklerimi ve en 
samimi ve dostane muvaffakiyet te-

termiştir. Dünyanın geçirdigi bu güç 
dakikalarda, Balkan antantının şimdi
ye kadar aldığı kuvvetin, muhterem 
reisinin idaresi altında daha fazla 
kendini göstermek ve daha fazla inki
şaf etmekte devam eyliyeceğinden 

kati surette eminim. Tesanüd ve sulh 
büyük eserine azimkar surette bağlı 
bGlunan cumhuriyet hükümeti, Bal
kan antantının ekselfuısımzın yüksek 
riyasetinde milletler arasında bir mu
hadenet rabıtası olmasını ve bu su
retle azalarının kendisine verdiği va
zifeyi ifa eylemesini hararetle te· 
menni etmektedir. 

Bil telgrafa B. Metaksas, aşağıdaki 
tebrik telgrafı ile mukabe.lc etmiştir: 

Bu sabahki telgrafıma zeyl olarak, 
aynı zamanda hem bu derece yüksek 
fikirler taşıyan, hem şahsım hakkında 
bu derece nazik bir lisan kullanan tel
graflarından dolayı ekseU:lnsınııza en 
hararetli teşekkürlerimi bildirmekle 
kesbi şeref eylerim. Teşekkülü bida· 
yetinde ekselansınızın kıymetinde ya
pıcılara ve canlandırıcılara malik bu
lunmuş olan Balkan antantı, daima 
ileriye gideceğinden ve sulh, muha
dcnet ve işbirliği ideallerini tam su
rette yerine getireceğinden emin ola
bilirler. 

Akk8prü'den S. pazan'na - 9.45 
Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 

Ulus M. dan Yenisehir'e 7.00 --
her saatı beı gece muntazam seferler 
birer saat sonra baslar. 
Akşamlan Ulus meydanından Yenl

şehir'e ve Yenişehir'den Ulus mey~anına 
gidecek otobilılerln hareket saatten, sine
maların dağılıı saatlerine tlbidir. 

"- Aman paşam, diyordu. Evimin 
üstündeki evde fransızlar ve ermeni 
kuvveti var. Oradan size ateş ediyor
lar. lşte bir teneke gaz' getirdim: be
nim evimi yakınız ki onlarrn barındı
ğı ev de yanmış olsun. Bu paraları da 
evimi yakan yiğide mükafat veriniz!,, 

Hadisenin bu beHl.gatı karşısında 
şu kadmın yurdseverlik, fedakarlık 
ve kahramanlık hasletlerini ifade için 
benim daha fazla mütalea beyan et
meme hacet var mı? 

Gene Maraş'ın meşhur Ayarabaşı 
kilisesi civarında bir sokağı };'ardım

"Aksu,, vapuru Sinop 
açığında karaya oturdu 

POSTA SAATLERl 
Posta saat 1!1 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

( J.Jaşz ı. inci sayfada) 
cı kuvvetlerimiz gelinceye kadar ken- zaman içinde lnceburnu kayala-
di kendine müdafaa eden ve düşmana b 

Taahhütlü 18 e kadardır. rma at taraftan bindirmittir. 
TREN SAATLERİ 

Haydarpaıaya : Her ubah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

bir hayli zayiat verdiren türk kadın-
larının hayallerini timdi karşımda 1' apur imdad istiyor 
görüyorum. H§.dise yolcular arasında epey te-

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzeri~ir). _ 

Diyarbakır hattı : Her~n 
Zonguldak hattı : 
Kınkkaleye rayotobii!: ,. 

GÜNDELiK 

9.4-0 
15.00 
16.05 

Maraş'ın kahraman evladları kendi 1§.ş ve heyecan uyandırmı§, gemi çar
şehirlerini kurtardıktan sonra Anteb- pış neticesi yan ve baş taraftan muh-
teki kardeşlerinin yardımına da koştu- t~lif yaralar almış, fakat dalgaların te
t-. Ca"""' ı;ehir haricindeki can:ıt~"... ~riyle büsbütün kayalara saplanıp kal
larda gerekse şehir içindeki boğuşma maın&K ıçin tomı :tan yaparak 'kenoı
larda büyük yararlıklar gösterdiler ve ni kurtarıp bir taraftan imdad its
elde edilen muvaffakiyetlerde büyük retleri verirken, diğer taraftan da Si
amil oldular. noba doğru yoluna devam etmeğe baş-

Bundan evvel de bir vesile ile balı- lamıştır. 
Hicri - 1356 
Zilhicce: 10 

S. D. 

Rum!-1353 
İkinci kanun 29 

S. D. 

ıettiğim gibi esasen o havali halkı bu Gemi su almağa b~llıdı 
mücadelelerde lrcp biribfrine yardım Fakat ıemideki rahnelerden içeriye 

Güneı;: 6 59 Akoam: 17 38 ederek bu şerefli neticeleri hep birlikte su girmeğe başladığı için suvari gemi
cide etmişlerdi. nin bu vaziyette sefere devam edemi-

İstanbulda 

Büyük bir 
sahtekarlık 

davası başladı 

Anteb - Maraı yolu üzerindeki köy
lülerin ve bilhaaı;a Pazarcığın bu mü
cadele ııralarındaki büyilk ınuvaffaki
yetlerini buna misal olmak üzere gös
terebilirim. 

Bu mücadele için hiç bir maddi yar
dıma ve vasıtaya malik olmadığımız o 
kara günlerde biricik dayandığımız 
kuvvet büyük kurtarıcımızdan almak
ta olduğumuz hız ve enerji idi. Bu kuv

vetin o bölge halkı için ne büyük bir 
ıızim ve iyman mesnedi olduğunu ta-

İstanbul, 10 (Telefonla) _ Ağır ce- rife hacet olmadığı gibl buna imkan 
za mahkemesi umumi harb senelerinde da yoktur. 
işlenen bir sahtekarlığın davasına Bu hududsuz iyman ve itimadı taşı
başladı. Eski harbiye nezaretinin te- yanların merd kahraman ve samimi 
kalifi harbiye komisyonuna aid defter ruhları .. arasında, onlarla bir safta 
}erinde ve dosyalarında tahrifat yapı- silah arkadaşlığı etmiş bulunmak be
larak devlet haznesinden 220 bin lira nim için çok büyük bir şeref ve maz-
para alınmıştır. hariyettir. i 

• Bunun üzerine İstanbul muhake- Kahraman Mara§ın bayramını he-

5 

6 

l 
8 

r---t---

9 ,..._+.;...;;.+.=;..+.:....:..,ı 

1 
1 

• 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı tekli 

2 3 4 
mat müdürlüğü müddei umumiliğe pimiz için kutlarken bu mücadelede 
müracaat ederek sayıları kırkı bulan hayatını ifna etmiş Evliya Efendi mu 
suçlular hakkında takibat yapılması - allim Hayrullah Efendi ve emsali ci
nı istemiştir. Suçlular arasında eski vanmerd Maraş evladlarının hatıraları
paşalardan da bir zat vardır. Fakat bu m hürmetle anar ve kendilerini takdis 
zat öldUğü için hakkındaki hukuku ederken mücahid, kardeşlerimin kah
funme davbı dUşmilşttir. ramanlığmı, feragatini de gönlümiin 

Suçlular millga tekalifi harbiye ko- en samimi duygusu ile tebcil eder 't 
misyonunun defterlerinde sahte ka kendilerini bugünün verdiği büyük 5 
yıdlar ihdas etmek ve bu kayıdlara · 'kb 1 neşe ve ıstı a e karşı beslediğimiz 
dayanarak tanzim ettirilen mazbatala- sonsuz güven içinde sel5mlarım. 
rı borç ilmü haberine çevirmek sure -
tile bu parayı çekmişlerdir. 

Mahkeme bazı noktaların derinleş
tirilmesi için dosyanın sorgu hakimli
ğine iadesine karar verdi. 

dan yakalamıştı: 

- Sen başımı belaya sokmadan bu
radan def olup gider misin? bıktım ar
tık bu satıcılardan ... 

Adam, neye uğradığını anlamadan 
doktorun kuvetli itişiyle kapıya kadar 
gelmişti: 

- Bu ne nezaket, dedi, buraya mu
ayene olmaya geliyorum. Meğer dok· 
tor, değil, bir kUstaha çatmışım, lifı
mı bÔğazımda bıraktı, herif. 

Ve arkasına bakmadan merdivenler
den inerken halli söyleniyordu. 

Doktor: 
- Eyvah, dedi, meğer bu hakikaten 

muayene olmaya gelmif: 
Nakili: Hikayeci 

Ali Kılıç 

.................................... .._ .... __ _ 
Gök, milletlerin korunma

ıına en ,cok ehemiyet verdik
leri bir sınırdır. Biz de kur
ban wrülerinden tayyare fi
loları çıkarmalıyız. ..................................... 

İZMİR Entemı~yonaı 
fuar1nı Hıı1rlınınıı 

20 ag~stos 20 eylul 
1938 3-7041 

Soldan sağa: 
1- Bugün biri. 
2- Bir nevi ince i3leme - K6rfezin kilçUğU 
3- Bayrafa eskiden verilen bir isim - Ko· 

caman. 
4- Subayların resmt günlerde taktıkları -

lılm. 
S- İntikam hissi• haret. 
6- Yemek - Uiursuz. 
7- N cşreden. 
8- Ka - Oyuk 
9- Hacivad lisanında oğul - İtalyanca "e· 

vct" 
Yıı.brıdan aşağıya: 

1- Nlidenin bir kazası - Tahmin. 
2- Potinin içindedir - Latife 
3- İçinde tere-t•4 dö~ülür - Satranç oyu· 

nunun en muhım taıı. 
4- Nakıs, dikiı rlbi i,ler 
5- Türklerin eıki bir ordusu 
6· Sorgu eklentisi - ltlç. ' 
7- Sorgu eklentisi • Kırmızı 
8- İnce çlzrilerlc yapılan resim, yahud 

kırmızı havyardan yapılan bir meze • 
Duman lekesi 

9- Seslenme - Birin iki misli. 

yeceğıni anlamış ve Aksuyu Sinobla 
İncebumu istikametindeki Akliman 
mevkiinde kumluga oturtmuştur. İm
dad işaretini alan Karadeniz vapuru 
Aksunun arkasından hemen Aklima
na girmiş, geminin 11 O yolcusu san
dallarla bu vapura nakledilmiştir. 

Tahlisiye gemisi ~·olda 
Kaza haberi İstanbula bu sabah gel

ıu ~i.ı. TM.\ı\i.o~,. .. Ö<lıQ\u'ı.u ııuna gıc;• 

misi derhal kaza mahalline gitmiştir. 
Karadenizdeki şiddetli fırtına devam 
etmektedir. Küçük gemiler havanın fe 
nalrğt dolayısiyle yola çıkmayarak İs
tanbulda fırtınanın sakinleşmesini bek
lemektedirler. 

Aksu'mm yolcuları Sinoba 
{;ılwrıldı 

Sinob, 10 (Hususi) - Bir müddet 
ke.silen kar tipisi tekrar başladı. FJCtı
na bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
Aksu vapurunun yolcularını alan Ka
radeni:ı vapuru bunları Sionba çıkardı. 
İstanbuldan hareket eden Hurra tahli
siye gemisi gelince Aksunun kurtarıl
ması için çalışmalara başlanacaktır. 

lstanbul borsası 
10-2-1938 

PAUALAR 
ALI$, SATI$ 

Sterlin 627.- 532.-
Dolar 123.- 26.-
Frank 76.- 82.-
Liret 98.- 106.-
Bclç. frangı 80.- 84.-
Drahmi ıs.- 22.-

İs. franııı 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Cek. 78.- 82.-
Şilin Avus . 21.- 23.-
Pczeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İt. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano • 
Brukıel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdam 
Prag 
Viynna 
Madrid 
Bertin 
Varoova 
Budape11te 
Bıikreı 
Belgrnd 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

u .. u.- 630.-
0.7946 0.7045 

24.24 24.24 
15.1063 15.1063 
4.6912 4.6912 

86.7460 86.7460 
3.43 3.43 

63.4920 63.4920 
1.4236 1.4236 

22.6475 22.6475 
4.20 4.20 

13.65 13.65 
1.97 1.97 

4.19 4.19 
3.9880 3.9880 

105.8730 105.8730 
34.2460 34.2460 
2.7268 2.7268 

23.73 23.73 
3.0794 3.0794 

ESil.AI\1 VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 tilrk borcu ı 
,, ., II 

,, ,, ,, III 
1918 dahili istikraz 

18.975 
19.-

19.-
93.-

18.975 
19.-
19.-
93.-
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

3 - Bu işte çalışacak işçiler iŞ. el· 
liisesi, takke ve ayakkabısı ile eldiven 
gıyecekler ve icabına göre hususi toz 
nıaskesi ve gözlük kullanacaklardır. 

Paçavra ve saireyi maşalarla tutacak
iar ve üç ayda bir sıhhi muayeneye ta
bı olacaklardır. (Bu gibi yerlerde ça
lışanların muayyen zamanlarda tifo 
<>şısı yaptırılmasına sıhhiye müdürlü
ğünce lüzum gösterildiği takdirde 
müessese sahibleri bunu temin edecek
~crdir ). 

4 - İşçiler için çalşılan yerlerde 
ayrı olarak soyunup giyinme ve yı
kanma yerieriyle hela yapılacaktır. 

5 - Toplanan paçavra ve saire iç
~eri kolayca yıkanabilir, dezenfekte 
edilebilir, kapah kaplar ve kendileri
ne mahsus hususi vasıtalarla nakledi
ceklerdir. Bunları açıkta veya umumi 
vasıtalarla götürmek yasaktır. 

6 - Her paçavra deposunda (yek
diğerine yakın depolar için müşterek 
clmak üzere) formül odası tarzında 

veya tazyikli su buhariyle işliyen bir 
dczcnfeksiyon odası olacak ve tephir
hane memurunun nezareti altında kir
li paçavralar muntazam dezenfekte e
dilecektir. Kemik ve tırnaklar % 12 
;ô,. dö şo mahlülü ile dezenfekte e
dilecektir. Dezenrekte edilmiş paçav
ra odası tephirhane memurunun mü
hürü ile mühürlenecek ve bilcihare 
balyalara takism ve gene memurun 
hazurıyle yapılacak temizlenmiş pa
çavra balyaları resmi mühürle damga
lanacaktır. Tephir olunduğu belediye
nin resmi şahadetnamesiyle ve üzerin
de dezenfekte edildiğine dair hususi 
mühiır ve damga bulunan paçavralar 
açılmadıkça ayrıca dezenfeksiyona ta
bı değildirler. 

7 - Dezenfekte edilmemiş paçavra
ları işlemek, balya yapmak ve başka 
bır yere nakletmek, satmak ve bir haf
tadan fazla olmak suretiyle depo ma
"ıaılerinde bekletmek yasaktır. 

8 - Paçavra depolarında boynuz, 
kemik ve saire bulunmıyacaktır. 

9 - Bütün bu müesseselerin her ta
rafı tam bir temizlik içinde olacak, 
koku ve toz olmasına meydan verilmi
yecektir. Amelenin sıhhatini ve çalış
ma zamanında riayet edeceği sıhhi 
şartlara, daima iş elbisesiyle çahşma· 
larına, sık sık yıkanİp temizlenmele
rine ve çalışmaya mahsus yerlerde 
bir şey yenilip içilmemesine çok dik-
ıeat t:uuı:;1.c;n.uı. 

ON 'I<lNCI FAS!!-

.. :)duncuic.r ve kömürcüler 

Madde 354 - Oduncularla kömür
cülerin tabi oldukları hükümler şun
lardır: 

toz, çöp, sinek girmiyecek surette 
gayri kabili nüfuz bir madde ile öı:ıtü
lü ve daima kapalı arabalar içinde sa
tılacaklardır. Buna aykırı düşen şart· 
lar yasaktır. Açıkta satılan bu gibi 
şeyler hekim raporiyle imha edile
cektir. 

5 - Limonata, şerbet, su gibi içile
cek şeyleri seyyar olarak satanlar, ca
mekan veya bu maddelerin vasıflarım 
bozmıyacak bir maddeden yapılmış 
mazbut, ağızları kapalı ve musluklu 
kaplar içinde satacaklardır. Bu kapla
rın içindeki sulu maddeler behemehal 
musluktan alınarak müşteriye verile
cektir. Dondurmacılar ağzı sağlam ka
palı kaplar, salepciler, bozacılar ağzı 
iyi kapanan güyümler kullanacaklar
dır, bardaklar, fincanlar toz ve toprak 
girmiyecek, sinek konmıyacak şekilde 
camdan veya münasip madeni bir mad
oeden yapılmış kapalı kaplarda bulun
durulacak ve bunlar satıcının yanında 
bulunduracağı temiz sularla her kulla
nışta iyice yıkanacaktır. 

6 - Bazı gıda maddelerinin seyyar 
olarak satışı için talimatnamenin baş
ka yerlerinde konulmuş olan kayıdla
ra uymakta şarttır. 

7 - Seyyar satıcıların sokakları her 
ne suretle olursa olsun kirletmeleri ya
saktır. 

8 - Satış münasebetiyle olacak her 
türlü döküntü, kırıntı ve saire satıcı
nın beraberinde bulunduracağı kapalı 
kaplarda biriktirilecektir. 

9 - Yenilecek ve içilecek şeyleri 

satan seyyar esnaf, gerek şahsi temiz
lik ve sıh1 muayene ve gerek kullan
dıkları malzeme, vasıta, alat ve saire 
baknnlarından aynı şeyleri satan dük
kanlar ve satıcılar hakkındaki hüküm
lere tabidirler. 

10 - Bir kaç şeyi birden satanlar 
bunların birbirine zarar vermiyecek 
neviden olmaları şartına dikkat ede
cekler ve bunun için önceden beledi -
yenin rızasını alacaklardır. 

11 - Seyyar satıcıların saat 20 den 
sekize kadar sokaklarda bağmnalan 

ve bu müddetin haricinde de gürültü 
ile satılacak, herkesi rahatsız edecek 
şekilde yüksek ses çıkarmaları ve dü
dük üttürerek, çalgı çalarak, gazc;l 
veya şarkl söyliyerek ve her ne suretle 
olursa olsun gürültü ederek satış yap· 
maları yasaktır. 

ıL> - fiyaK"!rd1J1 uuy41,;udn il.111.cıA uu· 

lundukları mmtakalarm belediye za
bıtasınca (seyrüsefere hiç bir zarar 
vermiyecek şekilde) kendilerine gös • 
terilecek olan yerlerde çalışabilecek
lerdir. 

ON DORDUNCO FASIL 
1 - Şehrin içinde ve mahalle arala

rındaki oduncu ve kömürcü dükkan
ları tam kargir olacaktır. Ahşab bina
ların bu maksadla kullanılması ya
saktır. 

Müstahdemler idarehaneleri 
ve müstahdemler 

Madde 356 - Müstahctemler ı 
1 - Ankara belediyesi, ev işleri na

m\yte bir büro açmıştır. Bu büronun 
vazifeleri 4 üncü maddede yazılı olan 
işçilerin hüviyetlerini (kimliklerini) 
araştırarak kütüğe geçirmek, kendile
rini muayene etrriek ellerine birer sıh
hat cüzdanı vermektir. 

J3tGf!J.~~I ~;] 
2 - Bu dükkanlarda en çok elli 

metre mikabı odun ve kömür bulundu
ı-abilecek ve bundan fazlası şehrin dı
şında ve mahallelerden uzak ve açık
lık yerlerde kereste depoları hakkında
ki hükümlere uygun olarak yaptırıla
cak olan depolarda bulundurulacaktır. 

3 - Odun ve kömür satılan yerlerin 
belediyece lüzum gösterilecek (yan
gından koruma) tertibatını tamamiyle 
haiz olmaları şarttır. 

4 - Odun ve kömürlerin bulunduk
ları yerlerde ateş yakılması ve sigara i
çilmesi yasaktfr. 
5- Enkaz da odun hükmündedir. 
6 - Kömürcüler gerek yığm halin

de ve gerek çuval içinde bulunan kö
mürlerin üzerine cinsi ve fiatlarını 

gösterir birer etiket koyacaklardır. 
7 - Kömürcü dükkanlarında kasna

ğı 69 • 70 santim kutrunda ve delikle
ri 5 milimetre genişliğinde bir kalbur 
bulunacak ve kömürler bu kalburdan 
geçirildikten sonra tartılacaktır. 

8 -Oduncularda odunlarının üzeri
ne kuru ve yaş olduklarını gösterir bir 
etiket koyacaklardır. 

ON UÇ UNCU FASIL 

Seyyar satıcılar 

Madde 355 - Seyyar satıcılar aşağı
daki şartlara uymağa mecburdurlar: 

1 - Seyyar satıcılık belediyece gös 
terilen yerlerde ancak bı.?-talimatname 
ile seyyar olarak yapılması ve satılma
sı yasak edilmemiş olan şeyleri yap
ınak veya satmak suretiyle yapılır. 

2 - Seyyar esnaf, umumi pazar yer
lerinden başka hiç bir yerde durarak 
satı§. yapmıyacaklar ve pazar yerle
rinde dahi işgaline ruhsat aldıkları sa
hanın dışarısına çıkmıyacaklardır. 
Seyyar esnafıın büyük caddelerde, mey 
dantarda istasyon giriş ve çıkış yerle
rinde, park kapıları önünde, otobüs gi
bi umumi nakil vasıtaları içinde satış 
yapmaları yasaktır. 

4 - Yıkanmadan, pişirilmeden ve 
soyulmadan yenecek şeylerle sinek 
toplanmasına, etrafı kirletmeye ve su
ları akmağa müsaid olan her türlü 
ı:ııaddeler her taraf ı camekanla veya 

(Sonu var) 

Deft~.rdarhk 

Kirahk dalyanlar 
lzmir Defterdarbğından: 
İzmir körfezinde üç senelik mu

hammen bedeli 20.000 lira olan boma 
dalyanında ve yine üç senelik mu· 
hammen bedeli 1800 lira olan Çakal
voli mahallinde ve yin e üç senelik 
m1;1bammen bedeli 1000 lira Kırdeniz 
voli mahallinde ve yine üç senelik 
muhammen bedeli 1200 lira olan çı-
lazmak voli mahallinde ve yine üç se
nelik muhammen bedeli 900 lira olan 
eski Gediz voli mahallinde bir mart 
938 tarihinden itibaren (üç sene müd
detle) 28 şubat 1941 tarihine kadar 
balık avlamak hakkı su ve kaıa av ver 
gileri umumi talimatnamesinin 28 in
ci maddesi delaletiyle 2490 No. lı ar
tırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
41 inci maddesi mucibince 2-2-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 
17-2-938 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 15 de ayrı ayrı ihaleleri ic
ra edilmek üzere açık artırmaya çıka
rıldığından taliplerin Ankara defter-. 
darlığına müracaatla şartnameyi para 
sız tedarik edebilecekleri ve her dal
yan veya voli mahallinin muhammen 
bedelinin % 7 1/ 2 ğu ayrı ayrı nis
bette nakden depozito akçesi yatır
mak ve yahut bu nisbette bankaların 
teminat mektuplariyle devletin mu
ayyen tahvil ve bonolarını vermek 
şartiyle muayyen gün ve saatte def
terdarlık odasında müteşekkil komis
yona müracaatları ilan olunur. 

(368/350) 755 

·----.. --'"""'"" hamam apartımanı kat 2 Arar Lisan 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuru3 
İki defa için 50 kuru3 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
ne3redilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndaki boşluklar müstes
na 30 harf"itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruş alımr. .................................................... 

Kiralık: 

Kiralık - Mobileli ve;a mobilesiz 
oda: Sağlık Bakanlığı Sağlık sokak 
Demir apartıman kat 3 No: 4 Bayan 
Müzeyyene müracaat. 842 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desinin arkasındaki Türe sokak 6 No. 
apartımanda 3 odalı daire ile bir daire
de bir oda 747 

Bayanlara - Aile yanında kalori • 
ferli müstakil üst kat bir veya iki oda. 
Bakanlıklar Karakol yanı Olgunlar 
sokak Tan apartımam kapıcıya sorula. 

760 

Kiralık - Yenişehir Havuzbaşı Ka 
ranfil sokak solda üçüncü bina büyük, 
küçük daireler ayrı veya 50 oda toptan 
kiralıktır. Üst kata müracaat. 827 

• 
Kiralık - Alman Sefareti arkasında 

manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 

Üç daire üç katlı olan bu apartıman u· 
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

Kiralık - Bakanlıklar civarında Ö
zenli sokak, İnci apartımanında dört o
da bir hizmetçi odası hol, banyo, mut • 
fak ve geniş balkon mutedil fiatla kira-
lıktır. Kapıcıya müracaat. 794 

Dağınık: 

Talebe Kurlan - Yalnız talebe için 
almanca, fransızca, ingilizce kurlar teş· 
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni-

I 

okulu Tel: 3714 723 

Memur Kurlan - Yalnız memurlar 
için her lisanda kurlar teşkil edilmiştir. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma • 
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

724 
Üniversiteliler kunı - Üniversiteli -

ler için her lisanda kurlar açılmıştır. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma
m kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 
Eczacı aranıyor - Nazillide ecza • 

ne için diplomalı bir eczacı aranıyor. 
Taliplerin Telefon 2487 ye müracaat· 
lan. 773 

Satılık: 
' 

Satılık Bağhane - Şehre yakın ha
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa
sında Mehmet Erçeviğe müracaat. 646 

Sahlık ve kiralık arsa - İsmet Paşa 
Demir köprü yanında iki yüzü asfalt her 
türlü inşaata elverişli 3600 metre arsa 
toptan satılık ve kiralıktır. Emniyet 
Şirketi Bay lsmaile müracaat. Tele-
fon: 1833 739 

Sablık kamyonla)' - Ford, Fiat, 
Brennabor marka müstamel kamyon • 
lar satılıktır. Görmek istiyenlerin Bo
monti fabrikasına müracaatları. Tel: 
1842 796 

Satılık ve kiralık ev - Y enişehirde 
Sıhhiye Vekaletinin arkasında 5 oda 
banyo, bütün konfor. Ulusta (ev) ru
muziyle mektupla müracaat. 77 S 

Güzel bir kütüphane - satılıktır. 
Malfimat almak istiyenler 2986 numa
raya telefonla müracaat edebilir. 816 

Satılık arsa - Yenişehir, Bomonti 
caddesi, İlkiz sokakda üç tarafı açık 
(518) metre murabbaı bir arsa satılık-
tır. Tel. 1581 704 

lş arayanlar: 

Arar Lisan Okulu - Her meslek için 
her lisanda akşam saat 10 a kadar kur-

, 

lar açılmıştır. Yenihama.m apartımanı İsteklilerin ayru günde saat 12 y• 
kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 kadar Muş defterdarlık dairesindeıd 

Daktilo - Bir ecnebi bayan evler. eksiltme komisyonuna müracaatları. 
de veya evinde keneli makinesiyle al- J (252) 1-603 
manca, türkçe yazılar yazmaktadır. Ok f · 
Nilüfer caddesi Güzeller sokak 5 Yu- U yaptırılacak 
suf Rosso 2. ci apartıman daire 8 814 1 Konya İli Daimi Encümeni Bat' 

Memur - Sekiz sene vilayet icra 
memurluklarında bulunmuş askerli
ğini ifa etmiş kefalet verebilir bir genç 
icra takibatı yapmak üzere iş arı
yor. B. Y. Rumuziyle ve yazı ile Ulu
sa müracaat 829 

·· ·· Vilayetler 
, . , 

Şehir gazinosu yapılacak 
Kayseri Belediye Reisliğinden : 
1 - Kayseride yapılması mukarrer 

18039 lira 59 kuruş bedeli keşifli şehir 
gazinosu inşaatına konulan pey haddi 
layik görüldüğü takdirde 16.2.938 çar
şamba günü saat 15 de belediye encü
menince ihale edilmek üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçu

ğu olan 1352 lira 96 kuruşluk teminatı 
muvakkate verileceği, 

3 - İhale bedeliniın beş bin lirası 937 
ve mütebakisi 938 bütçesinden tediye 
olunacağı. 

4 - Bu işe aid plan ve şartnamenin 
meccanen verileceği, 

5 - Daha fazla izahat almak istiyen
lerin eksiltme gününden evel belediye 
muhasebesine müracaatları ilan olu-
nur. (740/ 388) 825 

Hükümet konağı ikinci 

kat inşaatı 
Muş Defterdarhğmdaın : 
Muş hükümet konağının ikinci kat 

inşaatı için evvelce tekarrür ettirilmiş 
26-1-938 gününde hiç bir yerden istek
li çıkmadığından eksiltme 2490 numa
ralı kanunun 40 cı maddesine tevfikan 
evvelki ilanlarımızda vaki şerayit ay
nen muhafaza edilmek suretiyle bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuş ve 
pazarlık günü olarak da 26-2-938 cu
martesi günü tesbit edilmiştir. 

kı-.Jlhğmdan : 

l - Konyanm Seydtşehri ilçesi met" 
kezinde yaptırılacak ilk okulunun bi( 

' kısmı 16769 lira 44 kuruş keşif bedeJlı 
inşaatn 7 .2.938 tarihinden itibare0 1 

yirmi gün müddetle kapalı zarf usuli)'' 
le eksi!tmeye konulmuştur. 

2 - İhale 28.2.938 tarihine müsadi( 
pazartesi günü saat onbeşte vilayet ell' 
cümenı daimi odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedeli keşfil' 
"le, 7.5 ğu 1257 liradır. 

4 - Şartname ve keşifler her giiıl 
kültür direktörlüğünde görülür ve is 
tiyenlere parasz suret gönderilir. 

5 - Talihlerin bu işte ehil oldukla 
rını gösteren vesikaları olacaktır. 

6 - Teklif mektubları 28 şubat 93~ 
pazartesi günü saat on dörde kadar eıı 
cümen başkanlığına verilecektir. 

(329) 716 

Pavyon yaptırılacak 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün -

den: 
İki defa eksiltmeye konulup ila111 

yapıl .ın 34230 lira 92 kuruşluk D. bakı< 
lise pavyonu talibi çıkmadığındae 

17.1.938 tarihinden itibaren 17.2.93f 
perşembe günü akşamı saat on bire kıl 
dar eski şeraitle pazarlığa konulduğ11 
ilan olunur. (330) 717 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - ~ : ATEŞ ~ 
: Victor F rancen . Edwige ~ 
: F euillere ~ 

':tııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııı•( 
,J 

Bentler 
I: Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 

karşısındaki sokakta açılmıştır. 
No: 5 1-538 ı 



Baş bakanhk 

Lastik sondaj 
balonu ahnacak 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji it' 
!eri Umum Müdürlüiünden : 

1 - Umum mUdUrlüğUmUz ihti· 
)'acı için (1200) il büyük ve (2400) il 
de küçük olmak üzere ceman (3600) 
adet lbtik Sondaj balonu açık eksilt· 
nıe suretile satın alınacaktır. 

sardald arkeoloji milzeıi direktörlü
ğünde l.bal11i yapılmak üzere açık ek
siltmeye çıkarılmııtır. Muvakkat te. 

minat ( 40) liradır. Eksiltmeye ifti
rik edecek olanların Ankara Nafıa 

direktl:SrlUIUnden ehliyet veaikuı ile tl 
caret oduı vesikası almaları llzım-

dır. Şartname ve keıif evrakı her 
ıün milH direktörliliilnde 11Srillebl· 
lir. (290) 1--616 

Boymdırlık Bokonlı~ı 

Kalorifer tesisatı 2 - İhalesi 15 şubat 1988 salı gil. 
nU saat 15 de Ankara Yenişe&ir, Kı· 
zılırmak sokak No. 30 da Devlet Me· Nafıa Vek&letiaclen ı 
teoroloji itleri umum mildiirlüğiinde 1 - Eksiltmeye konulan it : Anka· 
toplanacak aatın alına komisyonunda ra yükaek ziraat enstitüsü kalorifer 
)'apılacaktır. tesisatı ve su tesisatının hariç tebeke· 

3 - Muhammen bedeli· (4500) li· ye baflınmaıı itleri. 
ra, ilk teminatı (337) lira (50) kurut· Keıif bedeli : 2Sl85 lira 77 kuruf· 
tur. tur. 

4 - Muvakkat tem.nat banka mek 2 - Eksiltme 28. 2. 1938 pazartesi 
tubundan gayri nakit veya nakit ye· gUnU aut 15 de nafıa vekileti yapı 
rine kaim olan tahvilat olduğu tak- ifleri eksiltme komisyonu odasında 
dirde bunlar komisyonca almamıya- kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
cağından bunların münakasa tarihin· 3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
den evvel merkez muhasebec:iliiiM milteferri evrak 141 kuruı bedel mu· 
yatırılarak alınacak makbuzun ko- kabilinde yapı itleri umum müdürlü· 
ınisyona ibruL ğünden alınabilir. 

5 - Şartnamesi bedelaiz olarak 4 - Eksiltmeye ıirebilmek için 
Devlet Meteoroloji işleri Umum mil· isteklilerin 2114 liralık muvakkat te· 
dilrlüğü levazım müdürlüğünden te- minat vermeleri ve 15.000 liralık bir 
ınin edilebilir. kalorifer itini yaptıfına dair milte· 

6 - Eksiltmeye ıireceklerin 2490 ahhfdlik vesikası göetermesi lhım· 
ıayılı kanunun 2 ve 3 üncil madde- d ır. 
lerinde yazılı beigeleriyle birlikte İsteklilerin teklif mektublarmı i· 
ınezkCır gün ve aaatta komisyona bat kinci maddede yuılı aaatttn bir aaat 
\'urmaları. (245) 1-526 evveline kadar kom~syon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri li· 

P. T. T. 
aımdır. 

Postada olacak ıecikmeler kabul e· 
dilmez. (377) 833 

A. Levazım Amirliği 

300 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alına Komiayonundan : 

Okullar j '--Çelik dosya dolabı 
ah nacak 1 - İdareleri İstanbul Levazım A· 

mirliğiııe bağlı mile&scaat için alına-
cak olan 300 ton yulafın kapalı zarfla Ankara Mektebler Satın 
eksiltmesine talib çıkmadığından 17 Komiaonundan : 
ıubaıt 938 saat 14,30 da Tophanede ls- ı - Ankara erkek 1. · ·h · 

b 
1 1 "-. l"ğ' ısesı ı tıyacı 

tan u evazım ıuuır ı ı eahn alma için şartnamesi mucibince v 
komiıyonunda pazarlıkla eksiltmeai . .. . •. e mekteb-

1 k 
tekı numuneaıne gore sekiz adet dört 

yapı aca tır. .. r lik d 
2 - Tahmin bedeli 15750 lira ilkte- goz il ç~ osya dolabı açık eksilt-

minatı 1181 lira 25 kuruıtur. Şartname me usulile sat?n alınacaktır. 
ve nUmuneai komisyonda ıörülilr. la- 2 - Tahmın edllen bedel 1120 li. 
teklilerin kanuni vesika ve teminatla- ra olup teminat akçesi "84" liradır. 
rile beraber komisyona gelmeleri • 3 - Eksiltme 15-2-938 salı günil 

(399) 844 saat 15 te Ankara postahane cadde-

Sari sabunlu kösele 
sinde mektepler muhasebeciliği bina. 
aı içinde toplanan aatın alma komis· 
yonunca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün erkek ah nacak 
A 

1___ Le a.-.:-ı·~· S lisctıinde &örülebilir. n...-a vasun .ruuu- ıgı atm . . 
Alma Komiayonundan : 5 - Talıplerın % 7.5 teminatları-

1 - Dikim evleri için 20 ton kadar nı mektepler mubaaebeciliği vezneei
aarı sabunlu kCSaelenin kapalı zarfla ne yatırmaları ve eksiltme için tayin 
eksiltmesine talih çııkmadığından 16 edilen gün ve saatte yukarda adı ge
fUbat 938 saat 15,30 da lstanbulda leva çen komisyona gelmeleri ilin olunur. 
zım amirliği 1&tın alma komisyonunda (300) 1--637 
puarlıkla eksiltmeai yapılac:aktır. 

2 - Tahmin bedeLi 41,000 lira ilk 
teminatı 307 5 liradır. Şartnameai ko
miıyonda görülür. İıteklilerin kanuni 
veeikalarile beraber belli saatte ko-
milyona gelmeleri. (398) 843 

['A~k~;~· .. ·ç~ö;~I;ş· .. I 
........................................... ~ .. ······ 
Ankara Yabancı Alkerlik Şubeei 

Bqkanhimdan : 
1 - Balıkesir, Bursa, Kütahya; 

lzmit, Bolu, Bilecik, Zonguldak, An-

Şirketler 

Elektrik ıirketinden 
Şebekede yapılacak bir tadilat do

layısiyle 13. 2. 938 pazar günU aabah 
saat 8 den saat 16 ya kadar Muti.ki 
Muallim Mektebi. Hapishane ve Er
zurum mahalleıi civarını ihtiva eden 
Cebeci mmtakuında elektrik cereya
nının kesileceği aayın milfterilerimize 
ilin olunur. 839 

Porselen fincan 
alınacak i 

kara kazaları ve Çankırı Kaatamoou 

slahat ameliyatı kazaları ve Trakyada bulunan vila
yetler (Edime, Kırklareli Tekirdağ) 
halkından 316: 330 doğumlu bekaya P. T. T. LeYasmı MüdiirUiiünden: 

1 - idare ihtiyacı için S0.000 adet 
11ı:i No. 1ı porselen fincan kapalı zarf· 
la eksiltmeye konmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (12500), mu-
,, .... 1\11~ ~\;U•lU.GU \:J~T,JV) ıııcovı .. .I:' .. ıı.-

liltmeai 7 mart 938 puarteei &llnfl 
Mat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
llüd. binasındaki satın alına komia
)'onunda yapılac:aktır. 

3 - lstekliler, muvakkat teminat 
lbakbuzu veya banka mektubunu, ti· 
caret oda11 vesikasmdan batka müte· 
ahhidlik vesikasını ve teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o giln 
laat (14) e kadar mezkQr komiıyona 
\'ereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, lstanbulda Beyoğlu P. 
T. 't. Ayniyat şube mUdürlilğUnden 
paraıız verilir. (132) 1--345 

Nafıa Veklletiaden ı 
1 - Eklfltmeye .konulan it: Ber- ve henüz ukere almmamıt piyadeler 

gamada Bakır Çay ovuı ve nehir ııla· normal celb için askere alınacaktır. 
batı ameliyatı, ketif bedeli (1 564 903) 2 - Bu villyetler ve kazaları hal· 
lira (86) kuru,tur. kından Ankarada bulunan yabancdar 

2 - Kkıiltme 16 tubat '1938 tari· aakerlfk muameleleri tetill eaiüöik 
blae rutlayan prf&lllba ıtınil eaat ve anlafılmak üzere Ankara yabmcı 
11 de Nafıa VeWetl Sular Umum ukerlik tubeai batkanlıfma milrac:&· 
MOdilrlütil Su Eksiltme komhyonu at edeceklerdir. 
odumda kapalı zarf uıuliyle yapıla- 3 - lfbu ilin yabanc:ılar için teb-
caktır. liğ mahiyetinde olup gelmiyenler hak 

3 - lateldilerı Eksiltme, prtna· kında askerlik kanununun 89 uncu 
mesi, mukavele projeli, Bayındırlık maddeıl tatbik olunacalı illıı olunur. 
itleri Genel prtnameai, fenni prtna· (380) 818 
me ve projeyi (50) lira mukabilinde 
Sular Umum M.Udilrllllllnden alabi· 
lirler. Kazalar 

Parti ve halkevi binası 
yapılacak 

En bot meyva tusudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mUtevellit rahataızlıklan önler. Haz. 
mı kolaylaıtırır. 596 

İngiliz Kanzuk ec:aanai 

~~~:~~~~] 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçin 
iıteklilerin (60697) lira (12) on iki 
kurut muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa Su itleri veya 
mUmuil iııfaatı teahbilt edip muvaf • 
faldyetle bitirdiğine ve bu kabil lfle· 
ri baprmakta kabillyetl olduğuna da· 
ir Nafıa Veklletlnden almmıt müte
ahhitlik veaikuı ibru etmni, lltekli· 
lerin teklif mektuplan ikinci madde
de yuılı saatten tilr uat evveline ka
dar Sular Umum Mtldilrltljüne mak· 
bm mulrablllnde vermeleri lbımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil· 

Akhiur C. H. P. Bqkanlıjmdanı -----------

Bedeli keifi (45000) lira olan Akhi· ·----------sar Parti ve halkevi binuının yapıl· 

• • 
Müze tamırı 

Ankara Arkeoloji Mii'zeai Direk
törlüjünden : 
Keıif bedeli (527) lira (96) kurut· 

tan ibaret olan muzedeki tamir itleri 
17.2. 1938 tarihinde uat,15 de Içhi. mes. (115) 1--318 

Kayın traven ahnacak 
Nafıa Veklletincl• : 

1 
ılı ceman 126455 ıded normal 

Atağıda cedvelde parti ve mikdar arı yas ınadd si tadil edilmlt olan 
Cayın traversi avanı verilmek Uze~ tediye 38 e eli cünil aut 15 
fartnamesi dahilinde yeniden 3 partıde 28• 

2
' 

9 
:. sarf usulfl lle ek· 

den itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılmak O.ere 

•iltmeye konulmuıtur. ka .1 komiıyonunda yapıla-
Ekıiltme Ankarada Vek&lct malzeme e 

1 
tme 

C&ktır. f tı cedvelde blaalarmda 
Her partiye aid eksiltme f&rtnameıl ve te =- c mUdUrliliU.ııden alı· 

Yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekilct .zem 
n&bilir. . d kleri teklif mektubları· 

lıteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzım e e~e t _ ta1ı.matnameılne 
.. t ilen muvakkat teaıına n 

Ilı cedvelde hizalarında ıos er . ahh'dl" .ı;.· vesikuı ile birlikte 28 · ına1 eme milte ı ı.ı 
Köre vekaletten alınmıı :ı k da Ankaradı vekllet malzeme mll· 
fUbat 938 pazartesi gUnll aut 14 e a ra Şartnanıe 
dilrlüğüne vermeleri lizımdır. M kL.at be.a...li 

Muhadmıecı uva - ı.ıs 
Mikdarr d 1 teminat 

Partiler Normal travers be e 12082 68 l 61 901 216653.50 . 

Lira Kr. 
ıo.83 Bolu villyetl !'Uz

c:e k&zaar Girıfku· 

II 9 289 

ın 55 265 

27867.00 

zu ormanından 

2090•03 \.39 Bolu viliyeti Dilz-
c:e k&zuındaki Ko· 
kurdan ormanın· 

dan 
175190.05 10009.50 8.76 Bolu viliyeti Ak· 

çakoCa ıruumda· 
ki Orbandıiı or
manından 

Bu eksiltmeye hu1U1t onn&ft 
sahibleri de girebilirler. (363). 

maaı iti kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuttur. 

ihale 28.8.1938 pazartesi gilnil aaat 
(10) da parti binasında mütetekkil ko
misyonda yapılac:aktır. Taliplerin 
prtname, mukavelename ıuretleriyle 
projeleri 7,5 lira mukabilinde parti 
baıkanlıfmdan alabilec:ekleri ilin o-
lunur. (273) 1-574 

Ankara Belediyesi 

Plan pafta kaQıdı 

ahnacak 
Ankara Belediyeainden ı 

1 - Nümuneai veçlıile 25 adet a
leminyumlu plin pafta kiğıdı pazar· 
lık ıuretiyle alınacaktır. Muhammen 
bedeli 225 liradır. Teminatı 16 lira 
87 kuruıtur. 

2 - Taliplerin nUmuneyi ve ,art· 
nameyi ıörmek üzere lmar müdür
lüğünde mUtefekkil alım ve satım ko
miıyonuna 15-2-938 salı günü saat 16 
da müracaatları. ( 402) 845 

Fabrika ve kaloriferli 
apartmanlar hakkında 

Belediye Reiılitinden : 
Şehirde mevc:ud fabrika, kaloriferli 

apartıman ve evlerin ocaklannda du· 
ınanı ve pz ve kurumlardan cemlzle
yid tertibat yapılmadığı takdirde tch· 
rin h'vuını bozacak .mahiyette duman 
ve kurum veren kömürlerin yakıtına· 
\ı yasaktır. 

Keyfiyet uyın halka ilin olunur. 
(371) 802 

Dr. M. Şerif Korkut 
NGunme haatahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün uat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkuı Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -§ Dr. Şenef Hüsnü Tıray § - -: Cebeci hutaneai : 
§ Kulak. Boğaz ve Burun § 
5 hastahklan mütehusııı 5 
- v· -: 1J'Ua" Franldurt iini'ftll'Site. : = leri ldinilderinct... -·- = - --~ -§ Her gün saat 14 den sonra § 
§ hastalarını kabul eder § 
§ Adliye Sarayı k6fesinde sarraf 5 
: Hakkı apartımanı No. s 5 
S Muayenehane: TL 3912 Ev 1279 5 
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Neden 
~spirin '? 

Çünlcü ASPiRiN seneler-: 
denberi her türlü sooukal· 

gınlıklarına ve aOrılara karşt 
tesiri ıaımaz bir ilAç olduOunu 

lsbat etmiıtir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına_dikkat. ediniz. 

marka,' 

Lokomotif ve vagon ahnacak 
D. D. Yollan Saba Alma Komiıyoaundan ı 
Mu~en bedel ve muvakkat teminat mikdarları apfıda yuh 7 grup 

muh~elif cını vaıon ve lokomotifler ayrı ayrı veva icabında toptan ihale 
edilmek prtiyle 8. 4. j»38 cuma eilnil uat 15.30 dan itibaren 11ra ile Anka· 
rada idare blnuında kapalı nrfla utm alınacaktır. 

Bu itlere girmek ieteyenlerin &f&fıda fÖlterilen muvakkat teminatları 
ile kanunun tayin ettlii •eakaları ve Nafıa müteahhidi~ ve1ikası ve tek· 
liflerini ayni &Un aaat 14.30 n kadar Komisyon reiıliğine vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler 825 kurut mukabilinde Aakara ve Haydarpqa veznelerinde 
aatılmaktadır. mikdarı muhammen muvakkat 
ll'UP ımiı bedeli teminatı 

1 
II 

III 
IV 
v 

Vl 
VII 

lira lira 
1 E dplnde lobmotlf 44 4.100.000 136.750 
I E ve I D I tipinde lokomotif 44 • 4.080.000 136.150 
Yolc:u ftlOnları muhtelif tipte 106 s.100.000 ı06.7SO 

Kapalı yük nıonlan 450 l,800.000 67.750 
Muhtelif cinı yilk vagolıtan 366 1.400.000 55.750 

muhtelif tipte otoraylaı: 12 ı.100.000 46 . .,50 

Dinamometre vı.gonu 1 165.000 9.500 

(240) 713 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PIY ANGOSU 

Dördüncü keti de 11 Şubat 938 dedir 

BUyUk ikramiye 50.000 liradır 
Bundan batb: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded miikifat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

1BUGÜN·KUHBARANIZA·ATAGAGINIZ·5· KURU$ I 

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

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
u • .,... 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

~--REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istedi· 

flnb yerli ve Avrupa illçları bulunur. Reamt huauıl mUea
seuta azami kolaylık göaterilir. Balık yağı kiloıu 85 kuruıtur . 
Ulus, Halk ıinemaı ur•mda. Telefon 2018 1--613 



- 12- • ULUS 11 . 2. ı938 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz, iıtihanız yok mutlaka 

Dişlerinizi her gün 
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Yurdda ittifak haline E:eleıı bu 1.r::u···~t-i 

tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 
Çünkü "RADYOLİN., in ter

kibi yüksek bir kimya şahese· 

ridir. 

Çünkü "RADYOLİN,, emsal 
kullananların dişleri temiz, sağ· 
lam ve güzeldir. 

Çünkü "RADYOLİN" emsal
siz rağbeti dolayzsiylc hiç stok 

yapmadığı için mütemadiyen ta
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOLİN., diğer 
macunlara nazaran çok ucuz· 
dur. 
Artık bütün bunlarcJ.an sonra 

"RADYOLİN., kullanan on 
binlerce kişinin ne kadar haklı 
olduğunu anlamak kolayla§rr. 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
Hasan fare zehiri 

• 

İle öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa· 

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

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 75ı 

Hediyelik e§yanızı 

• • 

alınız. Ya~ım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika mideni7e rahat ve huzur verecektir. 

Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 kuruş 

azoz Oza 
Limon, Portakal, •• •• •• uzumu, Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmıştır. Frenk 

Meyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize HASAN GAZOZ 
OZU ikram ediniz. Yakında, Ananas, Çilek Kayısı, Ağaç Çileği nevileri çıkacaktır. 

Şişesi 25, büyük 40, dört misli 60 kuruştuıı. 830 
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VEN EDİK 
GECESİ 

"Nuits de Venise,, 
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Bayram münasebetiyle Halk ve talebe matine ve auva

releri 12 şubat cumartesi günü gündü7 ıs de ve gece 2ı de 

E 
Piyes 3 Perde 

Yazan: H. Kiımakerı Çeviren: A. Süha Delilbcqı 

ı3 şubat pazar günü gündüz lS de ve gece 2ı dt' 

Devam ediyor 758 ~ A K y MA 
= --
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- - --- Ticarethanesi _ -
= :E Sayın müşterilerinden görmüş olduğu büyük rağbet ve : 

: teveccühe teşekkürle bayramlarını kutlular. 779 : : -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- = 

Yazan: 
Dölle ve Kayavem 

Komedi 4 Perde 

Dilimize Çeviren: 
lımail Müştak Mayakon 

14 şubat pazartesi günü gündüz ıs de ve gece 2ı de 

A N. 
Komedi 4 Perde 

-----------------------------------------------------------------------------: Yazanlar: Çeviren :E 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Di..1 cktu.1 lu.j-Undç.a.1 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimi
zi satacağımızı saygı değer m~terilerimize ilm ederiz. 

Gcni9lik Top Top 
santim Metre fiatr 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

" .. tip 2 90 36 839 .. 
Şapkalı .. tip 4 85 36 695 .. .. .. tip 4 90 36 725 .. 

Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 
alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla. 
rm fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica-
bındandır. 1-528 

Uyanıı · Serv·etifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

= -
~Eskişehir kaplanlı suyu~ - -
= Beher 65 kiloluk damacanası: 
:ıoo kuruştur. Halde 3 numaralı de-: 
:pomuz müşterilerinin susuz kalma-: 
:Emas. için 1425 numaraya telefon: 
=:etmelerini ve depomuzun her za.: 
:man taze olarak İstanbul menba: 
:sularını bulundurduğunu ve emir-= 
=:terine §made olduğunu saygılarım :E 
:ıa bildiririm. 1-484 -

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmaru No. 1 

3-6949 

YENİ 

_ Piyer Veber ve Hanri dö Goı Mahmut Yesari :E - -:E Localar 200, Koltuklar 50, Balkon 2S 776 :E 
- -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

R 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi iDARE MECLiSiNDEN: 

Şirketimizin umumi heyeti 1 5 mart 1938 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 de Galata'da Sümer Bank binasındaki merkezinde 
adiyen toplanacağından şirket esas mukavelenamesi mucibince en 
az kırk hisseye malik hissedarların mezkur gün ve saatte şirket 
merkezinde asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ve içti
maa takaddüm eden on gün zarfında malik olduklım hisse se
netlerini Sümer Bank veya iş bankasına tevdi ederek mukabilin-
de dühuliye varakası almaları ilan olunur. , 

Müzakere ruznamesi 
1 - 193 7 yılı muamele ve hesabları hakkında idare meclisi ve 

murakip raporlarının okunması, 
2 - Mezkur yıla aid bilanço ve kar ve zarar hesablarınm tas

dik ve kabulü ile idare meclisi azalarının ibrası, 
3 - T emettuun sureti tevzii hakkında idare meclisince ya

pılan teklifin tedkiki 
4 - idare meclisi azalıkları için İntihap yapılması ve huzur 

haklarının tayini. 
5 - Murakip intihabiyle ücretinin tesbiti."' 840 

660. 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN GÜNDÜZ MATİNELER

DEN İTİBAREN =lllllL. 
BUGÜN BU GECE 

ULUS - 19 uncu yII - No. 5941 

İmtiyaz sahibi ve Ba§muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umum! lleşriyatz idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

'~======================1.1 

bizden alın! 

L 
"' ... 

SARAY KONSERİ 

Baş rolde: MARTHA EGGERTH 

Altın sesli Martha Eggerth'in ilk 

FRANSIZCA sözlü şarkılı filmi 

Bugün seanslar: 

11 - 1 • 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

11 matinesinde: MÜCRİM 

- = -- --= -- = - = -= ---- = - -- -
., 111111" 

Engin denizlerde geçen emsalsiz aşk 

ve sergüzeşt şaheseri 

CESUR KAPTAN 

Baş rollerde: 

Fredie Bartholonew - Lionel 

Barrymore 
Bugün seanslar: 

11 • 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
~ubeıi_: Ankara. Baı:ıkalar caddesi. Telefon: 2619 595 


