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Yuı Jlüdürliiifl 1082-1063 
Matbaa Müdiirliltll 1061 

tefrikaya başlıyoruz 
ADiMi% .ANCIMl'ZCI~ 5 KURUŞ 

İdare 1064 

Parti Meclis grupu bugün toplamyor 
6 ncı Büyük Millet Meclisi 

Yarın saat 14 de 
çalışmıya başlıyor 

Hitler Çemberleyn'in nutkuna karşı diyor ki: 

Cümhuriyet Halk Partisi Meclis grupu bugün saat 15 de, Büyük Mil
let Mecliai binasında bir içtima yapacaktır. Büyük Millet Meclisi, yann 
aaat 14 de altıncı çahıma devresine batlıyacak, Meclisi, bu devrenin en 
yaılı Mebusu açacaktır. 

Almanya tehdit veya ihata 
siyiseline müsaade elmiyecek 

Başvekilimiz Doktor 

Refik Saydam'ın 

Türk Hava Kurumu 

tesislerinde tetkikleri 
Haber aldığımıza göre bütün intihap dairelerinden yeni mebusla

lanmızın intihap mazbatalan merkeze gelmiı bulunmaktadır. Altıncı 
devre Mebuslan da bugünkü Parti grupu toplantısında bulunmak üze
re ıehrimize gelmiılerdir. 

Yeni Meclis 
• 
ııe 

baılarken· 
Necibali KOÇOKA 

Memleketin her tarafmclan. mil
let vekilleri pazartesi sünü mutat 
merasimle açılacak olan yeni mec
lis f-liyetine qtiri.k etmek için ıel-
111eie baıladılar. Altmcı Büyiik Mil
let Mecliai, türk devletinin tetrii ha
yatından ileri ve ceaur bir adımın ve 
yeni bir tekamülün ifadesidir. Bası 
prenaipler vardır ki tam ve olgun 
manaamı, yıllarca aonra iktisap .. 
elerler. Ve her memlekette buaan -------------

İstanbul' da 
birçok miaallerine t&aadGf edilebi -
lir. Meseli. li.iklik mefhuma, Fraa
aa'da hakiki •*-•mı halallilmek 
için, Valdek Rmo --•nına kadar 
hekledi. Bu ıibi pnnaip minalan-

:::ı::e~ ~~':t=::ya;:; Sillhdarağada yeni 

Eğer her hangi bir millet 

Silôhlar1nı bizimkilerle ölçmek 
istiyorsa bu savaşa hazır1z 

lngiltere ile yapılan 
anlaşma feshedildi 

Wilhelmehaven, 1 a.a. - Hitler ~ 
bu ak§8m ıerefine nasyonal sosya-1 ~~ 
listlerin tertip ettiği toplantıda bük
yük bir nutuk söylemiıtir. 

Hitler evela, sulhun akdindenbe-
(Sonu 8 inci sayfada) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evelki sün Çemberleyn Avam Ka- : 
maraamda bir nutuk aoyliyerek : 
Fransa ve İnciltere'nin Polonya'yı : 
askeri ıaranti altına aldıklarını bil- : 
dirmiıti. Diın de Hitlcr buna karşı : 
çok ıiddetli bir nutuk verdi ve İncil· : 
tcrc'ye hiıcum etti. 

Yunanistan'ın milli bayramı 

Yukarıda Ba,vekılimiz Türtinqu aaekte
binde model tayyareler haklı:mda iAlaat a
lıyorlar, ıolda: Doktor Refilı: Saydam Eti
mesut'ta Turkkuıu motorlu kampında. 

Batvekilimi:a Dr. Refik Saydam 
dün aaat 16,5 da Türk Hava Kuna
munu tereflendirmitler, Türklnatu 
öiretmen mektebi teaiaat ve li.bo
ratuvarlarnu, Etimeaut tayyare 
meydanım, Akköprü'deki tanare 
ve pli.nör atelyeaini tetkik IMıyu • 
rarak Türk Hava K.-1W 
müatakbel meaaiai hakk•da bat
kan Erzurum Mebuau Şükrü Ko
çak'a direktifier vermiılerclir. 

ALMANYA'DA 
mevcuttur. Bu husuata memleketin 
tarihi meauliyetiai ellerinde tutan 
büyük adamlar milli vicdanın duy • 
aalarmı ve yafıyan realiteyi tam za. 
ınaıunda en iaabetli bir göriifle se
zerler. Ve onma icaplanna göre ha
reket ederler. Memleketimizin aiya
ai ve hukuki hayatında da aynı hal 

bir elektrik tesisinin 
temeli atlldı 

-.akj olmuttur. Bizim tetkilib eaaai- B Alı· Çetı.nkaya 
• Yemi:ade her türlü hak ve kudret • 

Cümlıurreiıimizle Yunan 
Kıralı arasında telgraflar 

35.000 tonluk 

Tirpilz zırhllsı 

kaynaiı, bizzat millettir. Hakimi· b . ı· 
)'et ve aalta hakkı kayıtaı:a ve prtaız ugün ge ıyor 
-al~t~ . aittir •. C~uriy~- Halk latanbul, 1 (Telefonla) - latanbul~ 
~art·~~ prena~plen, letkil~t~ eaa- elektrik ihtiyacını karıılamak makaa _ 
~yemızın bu aarih ~d~.elenm tak· diyle Silihdarafadaki elektrik fabri-
'91ye eder. Şu halde bı:aun devlet te-

Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimizle Yunan 

Başvekili arasında da telgraflar teati edildi 

denize indirildi 
Vilhelmahaven, ı a.a. - Hitler, bu 

aabah buraya ıetmit ve Scharnhorat 
kruvazörü ite Admiral Frag, Spee 
zırhlıaından atılan 21 pare top ile kar 
ıılanmııtır. llkkimi:a halkm iradeaine dayanır. (Sonıı 1 inci sayfada) 

n .. ıet bu iradenin göaterdiii iati • 
kamet içinde yüriimeii par ittihaz 
~iamek mecburiyetindedir. Eaaa i
tibariyle devlet, yalm:a kanunlarm 

Ankara, 1 a.a. - Yunanistan'm milli bayramı münasebetiyle Rei
sicümhur ismet lnönü ile Yunan Kıralı ve B8fvekil Refik Saydam, 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile Yunan Başvekili ve Hariciye Na
zın Mctaksas arasında aşağıdaki telgraflar teati edilmi§tir: 

Yeni von Tirpitz zırhlıaı denize in
dirildikten aonra Bitler, limanın ye
ni tesisatını gezmit ve bunu mütea
kip Schanhotat kruvazörüne ıiderek 

(Sonu inci 

•e hukuki düsturların heyeti mec- Majeste ikinci Jorj 
....._ cleiil, .en yeni teli.kkilere gö- Helenler Kıralı 
'"• lllilletin maddi ve manevi varbiı- Atina 
lala ifade ettiii bir bütünlüktttr. Yunan milli bayramı mesut vesi/e-
'1illet bu iradeaini bugünkü millici- siyle majestelerine en hararetli td-
..,İaam bü,.üklüiü ve .ıenitliti jçin- rilclerimi ve geuk şahsi saadetleriyle 
de aacak kendi vekillerini aeçmek dost ve müttefik asil Yunan milleti-
~tiyle i:ahar edebilir. lıte bu aon nin refahı hususundaki samimi temen 
~tibapta bu eaular ehemiyetle göz nilerimi meserretle arzederim. 
~e tutularak, ikinci münte- İSMET İNÖNÜ 
hipJerin iradelerini aerbeat kullan- Ekselans Reisicümhur 
~ ve reyler verilirken kend~le- Ankara 
l'ilaQa kallt ve vicdanlarının aeame Ekselanslarımn güzel temennile-
aôre hareket etmek imkinma içti • rinden ziyadesiyle mütehassis olarak 
llaai bünyemizin tahammülü nispe- kendilerine samimiyetle teJekkiJr e-
tiııde Y• verilmittir. Demokraai der ve bilmukabele şahsi saadetleriyle 
Yollarında ablan bu kudretli adım Nalıa Velıilimis B. Ali Çetinlıaya Şifli telelon eantralınJa dost ve müttefik astı türle milletinin 
~~leketin her tarafmda ne büyük ---------:------------------ refahını dilerim . 
..... ~llliJcia yaptıiı ve imme vicdanı T k A • k İKİNCİ JORJ 
\lalünde ne derin bir sevinç huaul• o r _ m e rı a n tıe ca ret Ekaeli.na B. Metekaas 
g~tirdiii bftaç aatırla ifade edile • Baıvekil 
lllİ)'eceJc derecede bü:yiiktür. Milli Atina 
~f ba karariyle devletimizin aiyaai ı e ı d 
.. ~Jeainde çok ...... bir tekamül an a.:ması 1 mza an 1 ili/il Yunan bayramı mesut vesile-
~~ abmf balamnaktadır. Yapı· ~ siyle, EkselinSinıza camhuriy~t hü-
;"' itha ehemiyeti ve bü:yiiklüiü Lo- lcümetinin en hararetli tebrikleriyle 
b~ ZaferiJle adeta mukayese edile- dost VI! müttefik yunan milletinin İlc-

i 9Ce1c derecec:ledir, Amerikadan gelen otomobil, yazı makinesi, baJi VI! refahı hususundaki samimi ti!• 
"' Andı naillet, lmme hizmeti na- menni/erimi arzederim. 
ha._ Yapılan bütün itleri icap eden radyo, buz dolabı gibi e,yanın resmi indirildi Dr· REFİK SAYDAM 
•iıai,..._Jetle takip edecek ve kendi- Ekaeli.na 8. Dr. Refik Saydam 
JDİlJ -......ı .. ıtaıun daima on yedi Baıvekil 
;u °"4a biri olarak sörecektir. Ve B k ı· ız A k '-' Ankara ~· milli 1neaelelere kartı li- ir ço yer ı maıı anmızın meri a aa llilli bayram miinasebetiyle Elcse-
t • :-aaaıyacaktır. Demokraai aia - _, h . . linsmızm ve dost ve müttefik türk 
llİ nadl ... büyü ltatlardan biri- aürümü aa a ıyı temin ediliyor ciJmhuriyeti hükiimetinin vaki Jütuf-
bir e P ıibi: "Bir prenain zulmü lclr hararetli tebriklerinden derin bir 
11\İJI ~a. Fakat bir Türkiye - Amerika ticaret anlatmaıı dün Hariciye Vekaletin- surette mütehassis olarak en samimi 
k.ı111 t itlerine yabancı de Hariciye Vekili Şükrü Saraçoilu ve Kitibi Umumi Numan t•felctiirlerimin kabulana ve dO&t ve 
bilJr.,, u Walikeyi vücuda getire- M~nemencioilu ile Amerika Büyük Elçiıi Mac Murray, Amerika mattefik asil tiJrlr milletinin biilcüme-

aefareti Batkitibi KelleJ taraflarmdan imza edibiıiftir. ti nezdinde, krraliyet biJlriJ1Mtinin iki 
(So1111 Z iaci uyfada) {Sonu J ünciJ s•ylada ') 

, , , " , orada belediye reisini kabul etmiıtir . 
Mahye Yekıll bugun gehyor Bitler, bugün öğleden aonra tehrin 
lstanbul, 1 (Telefonla) - İki gün- fahri .. hem~ehrisi _ilin edil.ece~ ~e bu· 

denberi 'ehrimizde bulunan Maliye nu mutcakıp partı tetekküllerının kar 
Vekili Fuat Ağralı bu aı.•am Ankara- 'ısınd~ bir nutuk söyliyecektir . 

.., Yenı zı hl d · • d" "1 • ya hareket etmittir. Baydarpııı•a ga • . . r ının enıze ın ırı mesı 
-r merasımınd b " t k •· 1" • rında birçok kimaeler tarafından u • e ır nu u aoy ıyen amı· 

ğurlanmıştır. (Sonu 8 inci sayfada) 

Saldıray Denizaltı • • • 
gemımızın 

techizatı ikmal edildi 

Türk baluiyeainin ay anılma mcnaıp dört de...,,. ••mÜİnd• 
ikincia olan Batırayın 28 martta ICrap lirm...,.,,. Ki.t'tlelıi Gennanica 
leqôlalannda deniu indirildifini )'Clalftlffdr. A)'ftl ı_..Glalanle ).,,.ı• 
mdta olan "Salclıray,, deniulh •erninua ti• ilrrrwıl .,. t-rlaia eclilmif 
olup, donanmamuın dtil '-lroı•• P,..lı iiweflir. Y""""4alri,.. 
.ünde Soldmq ,.....,,. ..,,.,,_ ....,_...,.,._ 



İnsan ve kültür: 

Çizgi ve pazı 
İnsan vücudu güzel midir? Ni-/ sı, genç ve gürbüz gövdesiyle ruhu 

çin ve nasıl gÜzeldir? Erkekte mi [arasında bir muvazene tesis editi 
güzeldir, kadında mı? Hangisinde var. Gözlerindeki yenme arzusu, 
daha güzeldir? milletine ve bayrağına borçlu bulun-

811 suallere cevap vermek için, duğu şerefi temin edememek hÜz· 
insanlan soyup bakmak lazım. Bu. nünü, adeta sıyırarak geçiyor. Av -
nu kim yapar? Buna kim cesarete- rupa ortasında zafer §ansını kendi 
debilir? Çünkü tesettür var, "ayıp" vücudunun kudreti ve kendi irade -
var, giyinme, örtünme, kapanma sinin verdiği imkan ile arıya11 bu 
var. Çünkü kadınların sokakta na- genç Nipponlu, kimseyi kanatma
ı.ıl gezebilecekleri hakkında bile, dan, kimsenin hakkını hırpalama· 
gayet taze tarihli· bir "Babı Mt:~iy - dan, bir kahramandır. Riefenstahl'
hat" talimatnamesi var. Ne engel- in zeki ve tahlilci adesesi, onun bi
ler! ze, yalnız körpecik vücudunun bü-

Halbuki İ§te, Olyınpia ateşinin tün ihtilaçlarım değil, tela§ta ve 
ilk yakıldığı andan Berlin'e insan tecrübede ruhunun da bütün sinirli 
elinde yükselen çırağlarla, götürül· kıpırdanışlarını gösteriyor. 
düğü ana kadar, insan malum,' gÜ- Ve bunun gibi yüzlerce erkek ve 
7e1Jiği malum. Akropol'un dibinde kadının, en alııtırılmış ve en gÜzeJ 
yatan heykellerden Leni Rief ens- vücutlarla bir ok gibi fırlıyarak 
tahl"ın müstesna bir müşahede hep o değişmiycn asil hedefe doğ· 
kudretiy)e zaptedip gösterıniye mu· ru : yenmek istemek : hamle ettik
vaff ak olduğu hareketli ve canh )erini görüyoruz. 
insan gövdelerine kadar kaç yıl ve Ve bayraklar, §arkıJan söylene· 
asır geçmiıse ve bu müddet zarfın· rek, gurur ve zafer dalgalarını ka -
da, insanın bizzat kendisi, kendi sı- bartarak, rüzgarlarla kapışıp oyna· 
hati ve kendi güzelliği hakkında ne şarak, her defasında yükseliyor. 
kadar malUmat hasıl olmuşsa, bu - ••• 
nu garp dünyası, hiç bir takyide ta- Fakat gördüğümüz filmde, spor-
bi tutmak ibtidai)iğini göstermek - cula.r kadar seyircilerin çehre ifa -
aizin, modern olympiad oyunlarının deJeri ve halleri görüJmiye değer. 
nezih, §anlı ve asil sahnesine vazet· Ki bunların arasında bizzat Hitler 
mittir. de vardır. Alman Şansölyesi, nutuk 

Evelki gece Ulus S:neması'nda söyleyip dünyaya meydan okuduğu 
gördüiümüz film, bunun en kuvetli zaman, çehresi ve hali, bir başka 
ve elde mevcut en tam delilidir. heyet arzeder. Belki bu heyetin de 

••• amatörleri vardır. Fakat bu filmde, 
Türlü sporlar fakat hep aynı alman milletinin şefi, eti ve kemik

aporcu. Pazıları gerilmiş, göz be- (eri ile yaşayıp her insan gibi heye
beklerinde irade atlamıya hazırla - can duyan, sevindi mi yerinde otu -
nan bir kaplan gibi toplanmış, VÜ - ramayıp el çırpan, hayıflandı mı 
cudunun her Ayrı uzvunda hem tek dizlerini döven ve gene de gülümsi
başına her §eyi yapmak hem öteki yen babacan ve sevimli bir seyirci
uzuvlarla beraber çalışmak kararı dir. Sporcunun kazanıp kazanmadı
tekasüf etmif. ğmı ise, neticeler levhasından oldu-

Hele amerikalı koşucunun yağız ğu kadar orada bulunan vatandaş -
derisinin altında, kanın çağlıyarak larının çehresinden ve seslerinden 
aktığı, sinirlerin gerilerek kuruldu- takip edebiliyorsunuz. Bunlar uf ak 
ğu, pazıların dalgalanarak kudret bir millet kümesi halinde, ellerinde 
topladığı o kadar beUi ki! Vücut, ufak bayraklar, kahramanlannı 
kuıursuz güzel. Yenme iradesi ek· hamleye kaldırmak için dünyanm 
ıiksiz mevcut. Ve ayak ve el gibi §amatasmı koparıyorlar. Bazan çd· 
bedenin bittiği noktalarda, elektrik dırıp zıplamıya baıhyorlar. Bazan 
şarjını on haddin ötesine kadar al- da küsüp ainiyorlar. 
mıı ciıimlerde olduğu gibi, ıerare - ••• 
ler görür gibi oluyorsunuz. Leni Riefenstahl'in filminden ön-

Bir sevimli ve güzel japon spor- ce, buralara töhreti gelmitti• Ye· 
cusunun, direkle atlamazdan önce - rinde bir töhret imiı. 
ki bir hali var. Bir kendini toplama-! Burhan BELGE 

Halkevinde Ege 
• 

gecesı 
Ankarada bulunan Ege'li gençler, 

dün akşam Halkevinde toplanmış ve 
Ege gecesini tesit etmişlerdir. Ege ge 
cesi, ankaralıların pek iyi bildiği üze
re, senenin en neşeli, en eğlenceli ge. 
celerinden biri olur. Dün de, halkevi 
salonu, kam sıcak egelilerin canlı ve 
neşeli bitkaç saatine şahit oldu, 

Saat 20 de başlıyan ve gece yansı -
na kadar devam eden egeliler toplantı
sında, bu güzel yurd köşesinin oriji -
nal hususiyetlerini tebarüz ettiren eğ· 
lenceler tertip edilmişti. Bunlardan 
bilhassa yerli kıyafetlerle oynanan 
zeybek oyunları çok alkışlandı. 

Ege gecesi, ankaralıların, halkevi 
salonunda samimi ve sıcak bir hava i. 
çinde kaynaşmalarına vesile teşkil et
miştir. 

Yakacık'taki heyelan 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Yağmur. 

tar kesildiği için Yakacıkta Ayazma 
mevkiindeki heyelan durmuştur. 

Dün bir tren 
kazası oldu 

Cebeci'de bir çocuk 

ezildi ve öldü 
Dün Cebeci'de feci bir tren kazası 

olmuştur. Tahkikatımrza göre kaza 
şöyle vukubulmuştur: 

771 numaralı Kayseri • Ankara mar 
şandiz katarı Cebeci istasyonuna ge -
lirken Demirlibahçe civarında demir
yolları işletme memurlarından birinin 
6 • 7 yaşlarındaki oğlu Turgut Açar'a 
yan taraftan çarparak altına almış ve 
öldürmüştür. Tahkikata mUddeiumu -
mi muavinlerinden B. Hasan Aksoy 
elkoymuştur. 

İstanbul şehir meclisi 

ULUS 

25 - 50 lira 
değerinde bir 
1 Nisan şakası 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Bugün 
sabahleyin erkenden orta yaşlı bir ka
dın Kasımpaşa'da Bahriye caddesin. 
deki manifatura mağazalarmdan biri
•:ıe gelerek telefonla görüşeceğini söy. 
}emiştir. Mağaza sahibi herhangi bir 
müşterisinin bu yoldaki isteğine karşı 
yaptığı gibi mağazanın içindeki tele
fon konuşmalarına mahsus odayı gös. 
termiş ve kadın içeri girdikten sonra 
arkasr:ıdan kapıyı kapamıştır. 

Bir tek mükaleme müddeti bile dol 
durmadan kadın telefon odasından 
çıkmış ve konuşma ücretini ödiyerek 
çıkıp gitmiştir 

Aradan pek az bir müddet geçtikten 
sonra kapının önü-:ıde Beyoğlu İtfaiye 
grııpunun büyük bir gürültü ile gelip 
durduğunu gören mağaza sahibi telaş
la dışarı fırlamış ve grup amirinin 
"yangın nerede?,, sualiyle karşılaşmış 
tır. Vaziyette:ı şaşıran dükkancı bu 
suale verecek cevap bulamamıştır. 

Ankara halkevi 
komite loplanhlar1 

Halkevi Başkanlığından : 
Evimiz, önümüzdeki yıl için yeni 

çalı~a proğrammı hazırlamak mak
sadiyle komitelere bağlı üyeleri top
lıyarak görüşmeye ve bu çalışma prog. 
ramı hakkında arkadaşların fikirleri
ni almıya karar vermiştir. 

Her kıomitenin toplantı günü aşa
ğıda yazılıdır. 

Komitelere bağlı üyelerin bu muay
yen gün ve saatlerde evimizde bulun
maları rica olunur. 

Toplantı gün ve saatleri şudur: 
5. nisan 1939 çarşamba gilnü saat 18 

de Dil, Tarih, Edebiyat şubesi ve Ar 
şubesi üyeleri. 

6. nisan 1939 perşembe günü saat 18 
de Spor şubesi ve İçtimai yardım şu
besi üyeleri. 

7. nisan 1939 cuma günü saat 18 de 
Kövcülük şubesi ve Temsil şubesi üye 
leri. 

10. nisan 1939 pazartesi günü saat 
18 de Halk dersaneleri, Kitapsaray. 
Nesrivat şubesi ve Müze ve Sergi şu
besi üyeleri. 

Grup kumandanı. biraz evel tele. 
fonla mağazanın adresine yangın ha
beri verildiğini söylemiştir. Biraz dü. 
şününce adamcağız az evel gelen müş· 
terisinden şüphelenmiştir. Zabıtaya Yabancı memleketlere 
vaziyet haber verilmiş, kadın araştı _ 
rılmış ve nihayet Kasımpaşada Üçler _şarap İ h ra C atim I Z 0 rtı yor 
sokağında oturan 35 yaşlarında Ulvi - 1 h. 1 ··d·· lü. ·· h 

• • • w n ı.sar ar umum mu ur gu er se-
yenın bu ışı yaptıgı anlaşılmıştır. . .k d h "h 

• w ne bır mı tar a a artan şarap ı raca· 
Kadın zabıtanın sordugu suallere b 

1 2 250 
b' 

1
. · b l 

ta b . w kk 1 1 kl tımızın u yı 00- ın ıtreyı u a-
m ır sogu an ı ı a : w • • ! · 

B .; ·· b. · ld w cagmı tah.mın etmektedır. nhısarlar - ugunun ır nısan o ugunu u • . A 
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Adliye Vekaleti Müsteşarlığı 

ve Hukuk İJ. U. Müdürlüğü 
Son intihabatta mebus seçilen B. 

Hasan Menemenci'den inhilal eden 
Adliye Vekaleti müstep.rhğma, ve -
kalet teftiş heyeti reisi B. Sezai Bil
ge vek!leten tayin olunmuş ve dün
den itibaren vazifesine başlamıştır. 

Gene mebusluğa seçilen hukuk iş
leri umum müdürü B. Şinasi Zihni 
Devrin'in yerine de İstanbul ikinci 
ticaret mahkemesi reisi B. İsmail 
Hakkı Tur'un tayin edildiği ha.ber a
lınmıştır. 

Devlet ormanlarmm arazi vergisi 
Ziraat vekaleti devlet ormanlarının 

arazi vergisinden muafiyeti hakkında 
bir kanun projesi hazırlamış ve proje 
Kamutay'a verilmişti, Kamutayca he
nüz kabul ve tasvip olunmıyan bu pro. 
jenin ne şekil alacağı da henüz ma
lOm bulunmamaktadır. Dahiliye ve
kaleti bu vaziyeti göz önüne alarak 
devlet ormanlarının arazi vergisine 
tabi bulunduğunu teşkilatına bildir
miştir. 

Ordu Umumi Vilayet 

Meclisi 
Ordu, 1 a.a. - Vilayet umumi mee· 

tisi çalışmalarını bitirerek dağılmış· 
tır. Umumi ·meclis, vilayet bütçesini 
423 bin 251 lira üzerinden tespit ve 
kabul etmiştir. 

Bütçede fevkal~de hizmetler için 
130 bin 954 lira ayrılmıştır. Bu para 
ile yol, köprü, mektep inşaatı yapıla
cak, memleket hastanesi için rontken 
levazımı ve ziraat s.Ietleri alınacaktır. 

11-1 AVA 

~~ 
Uludağdo kar 

290 santimetre ! 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

ve hafif rüzgarlı geçmiştir. En düşük 
ısı sıfırın altında 3, en yüksek ısı da 
sıfırın üstünde 12 derece olarak tespit 
edilmiştir. Yurdun Ege ve cenubi Ana 
dolu bölgelerinde hava açık, Doğu A
nadolu ile cenqbi şarki Anadolu böl
gelerinde kapalı ve mevzii yağışlı di· 
ğer bölgelerde umumiyetle bulutlu 
geçmiftir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su miktar
ları Hak3ri'dc 48, Cizre'de 25, Hopa'
da 22, Rize'de 19, Ardahan'da 15, Sam
sun ve Tatvan'da 13, Malazgirt ve Si
irt'te 11, Mardin, Muş, Karaköse ve 
Ordu'da 8, Erzurum'da 7, Elazığ'da 
6, diğer yağış gören yerlerde de 1·5 
kilogram arasındadır. Karla örtillü bu 
lunan yerlerde karın toprak üzerinde
ki kalınlığı Erzurum'da 5, Ardahan'da 
25, Hak8ri'de 33, Sarı:kamı§'ta 50, Ulu
dağ'da 290 ıantimetredir. 

Rüzgarlar Trakya'da cenuptan, Ko
caeli'de ~arktan, diğer bölgelerde"\ u
mumiyetle şimalden saniyede en çok 
5 metre kadar hızla esmiştir. 

Yurdda en yüksek ısılar Edirne ve 
Çorlu'da 15, Babkesir ve Diyarbakır'
da 1'6, Bursa ve Çanakkale'de 17, An
talya' da 19, Adana'da 20 derecedir. 
En düşük ısdar da ıııfmn altında 
Konya ve Kara'ta 2, Kastamonu, Af
yon ve En:urum'da 3, Bolu, Uluk1"la 
ve Kayseri'de 4, KUtahya'da 5 derece
dir. 

• 

İktisat Vekaletinin tebliği 

Etrüsk vapurunda ne 
gibi kusurlar görüldü?. 

Etrüsk'ü kusurlu olarak teslim alanlar 

ve zamanında icap eden tedbirlere 

başvurmıyanlar hakkında tahkikat yapılıyor 
Ankara, 1 a.a. - !ktısad Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Almanya'ya sipariş edilip teslim alınmış olan gemilerde bir heyet 

marifetiyle yaptmlan tetkikler hulasa olarak şu neticeleri vermiştir: 

T•• k A .~1.-Etrüakvapuru: Ur - m e rl Q n 1. - Geminin esaı bünyesine taal • 
luk etmiyen ve mukavele ve şartname-

tİ CQ ret anlaşması ye aykırı olan bazı feri noksanlar tes. 

1 
pit edilmiştir. Bunlar ':loksan bir tel-

( Başı 1. inci sayfada) siz cihazı ve bir aıkostik yangın ihbar 
AnlaJma 5 mayıs 1939 tarihind~ tertibatı, baş ırgadın takviyesi~ kıça 

meriyete girece,ktir. bir ikinci ırgat ilavesi, loça ağızları • 
Memleketimizi pek ziyade alakadar nın ıslahı, kıça bir ikinci telemotör 

eden bu vesika hakkmda topladığımız vazı, bir UçüncU mevaddı müşteile 
malumatı aşağıda hulaaa ediyoruz: kompartrnanı ilaveıi gibi ikmal, ı.alah, 

Bu anlaşma ile her iki memleket tadil veya tebdil suretiyle giderilmesi 
karşılıklı bazı menfaatler temin, ve mümkün olan maddi eksikliklerden i
bir takım müstahsalat ve mamt1latı baret Qlup mukavele mucibi:ıce yerine 
mütekabilen gümrük resmi tenzilatın- getirilmesi müteahhit tarafından ka • 
dan istifade ettirerek iki memleket a. bul edilmi§tir. 
rasındaki ticari mübadelatın hacmini 2. - Bu gemiye konulmu~ olan ka. 
arttırmak gayesini istihdaf etmişler· zanlar kullanış, bakım ve kifayet nok. 
dir. talarından İfimize elveri11i görülme -

İmza olunan anlaşma hükümleri - diği ve kifayetsizlik sebebiyle ııürat 
ne nazaran Amerikaya ihrac olunacak ve azami kömUr sarfiyatı hususların.. 
tütün, halı ve kilim, palamut ve me - da teahhUt edilen hadler temin oluna· 
yankökü hulasaları, taze ve kur~ in - matlığı anlaşılmıştır. Bundan sonra si. 
eir, tazesi çekirdeksiz olan kuru Uzilnı pariş edilecek büyük gemilerimizde 
kabuksuz fındık, kabuklu ve kabuk - bu şekilde kazan kullanılrna.maar kara
suz fıstık, haşhaş tohumu, lüle taşı ve ra alındığı gibi görülen kifayetsizliği 
kuş yemi ğibi memleketimiz mamu - ber;araf etmek için gerek Etrüsk ve 
l§t ve mahsulatınm Amerikada tabi ol· gerek eşlerine üçüncü bir kazan illve. 
dukları gümrük resimleri muhtelif nis si temin olunmuştur. 
betlerde tenzil olunmu tur. 3. - Muvazene ve istiap kudreti gi-

Diğer taraftan meyankökU, pala - bi geminin asli evsafmda mukavele ve 
mut, krom cevheri, bağırsak gibi fil · şartnameye aykırılık ve sureti umu • 
hal esasen gümrük resminden muaf °" n>iy-de ttjrne, kazan, makine yapı ve 
larak Amerikaya ithal olunan bazı kullanış baıruiilarmdan da can vı; ..._ı 
maddelerimizin bu muafiyet vaziyeti ları tehdit edici mahiyette ayıp ve ku. 
konsolide edilmiştir. Aym zamanda surlar görülmediği anlaşılmıştır. 
Amerika hilkllmeti gerek ıözU edilen 4. - Gerek ifçiliğin umumiyetle ar 
rüsumun ve gerek bahis mev%uu mad- zu olunacak mUkemmeliyet derecesi'n• 
delerin ithaliyle alAkadar olarak halen de olmaması ve gerek geminin noksan 
verilmekte olan diğer her tilrlU vergi ve ayıpları bulunduğu halde tesellüm 
ve mükellefiyetlerin anlaşmanın meri- edilmiş bulunmaıu ve bu noksanların 
yeti müddetince tezyit olunmıyacağı- ikmali için zamanında tedbir ahnm& • 
nı taahhüt etmiştir. mış olmaaı bakımlarından icap eden• 

Amerika Birle~ik devletleri menşeli ler hakkında tahkikata girişilmit ve 
malUmata gelince: diğer taraftan bundan sonra tesellilsn 
Anlaşma ile binek otomobilleri, şa - edilecek gemilerde aynı vaziyete dil. 

siler ve karöserileri, binek otomobille. şillmemeıi için de tedbir alınmıştır. 
rinin aksamı, radyo ahize cihazları ve 2. _Marmara tipi "Trak, Sus, 
bunların müteferrik aksamı, yazı ve 
hesap makineleri, her nevi elektrikli Marakmı., emlleri 
tebrit makine ve cihazları, demirden Bu gemilerin mukavele ve şartname 

hükümlerine mutabakatı ile haklarmdosya dolap ve klasörleri gibi bazı a • 
'f da ileri sürlilen itiraz ve tenkidlerin 

merikan ·spesiyalitelerine muhtelı cümlesi tetkik edilmiş ve neticede ge
nisbetlcrde gUmrUk resmi tenzilatı 

milerin vaziyetlerinde tekne, makine. 
bahşolunmuştur. 1 

Tediye bakımından anlaşma ticari kazan ve yapı ve kullanış bakım arm
da·n can ve malları tehdit edici aıli ve. 

eşya bedellerinin mütekabilen serbest 
dövizle ödenmesi esasına dayanmak - ya bunun haricinde mukaveleye aykı-

rr ferdi mahiyette bir kusur veya nok • 
tadır. Amerikan menşeli emtia bedel. 
leri memleketimizin döviz gelirleri • san tespit edilmemiştir. 
nin müıaadeai nisbetinde ve ihracatı- 3. - Akay tipi "Suvat ve Ulev,, 
mızm mevsime bağlı bulunmaar keyfi. gemileri: 
yeti nazara alınarak peyderpey ödene- Bu gemiler hak.kında ileri sürülen 
cektir. Şu kadar ki bu tediyeler Tür - itiraz ve tenkidler tetkik edilmiş ve 
kiyenin umumi ithalltı üzerinden he- neticede süratlerinin düşmediği, kö -
sap olunan bir nisbete nazaran her mür ııarfiyatlarınm mukavele ve şart
takvim ıen~i nihayetinde teabit ve •name hükümlerine uygun bulunduğu 
tayin olunacak bir mikdarla mahdut o. görülmüştür. (a.a.) 
lacaktır. ----

5 mayıs 1939 tarihinde muvakkatan Belediye vergı· ve resı"mlerinde 
meriyetc girecek olan anla~ın ya-
ratt1ğı yeni hava ve tartların bilhu • 
ısa tütün, halı, incir gibi mahıulltı -
mızm Amerikadaki ıUrUmünUn artma.. 
ama yardım edeceği kuvetle tahmln ve 
ümit olunmaktadır. 

müruru zaman 

Kar~11ıksız lnı:su~i idare borç
ları muhakkak ödenecek 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehir mee 
tisi pazartesi günü toplanarak · nisan 
devresi içtimalarına ve bütçe müzake
relerine başlıyacaktır. 
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Bazı belediyelerin, devlet vergi ve 
resimleri hakkındaki müruru zaman 
milddetinin yalnız hazineyi alikadar 
edeceğini belediye vergi ve reıimleri
nin müruru zaman hükmilnden müs
tesna olduğu kanaatiyle belediye ala
caklarında mUruru zaman aram1dıkla
rı anlaşdmı§tır. Dahiliye vekaleti vi
Hlyetlere bir tamim yaparak belediye 
vergi ve resimlerinde de tahsili emval 
kanunu hükUmlerine göre müruru za
man bulunduğu.ıu ve buna göre mua
mele yapılmasını bildirmiştir. 

934, 935, 936 yıllafma ait olup sene
leri hususi idare bütçelerinde karşılı
ğı olmadığından dolayı ödenmemiş 
bulunan harçların bu yıl bütçesinden 
temin edilecek tariflerle behemehal 
ödenmesı kararlaşmşık ve bu karar 
vilayet hususi idarelerine bildirilmiş
tir. 

Sıtma mücadelesine hu yıl da 
devanı olunacak 

Srhat ve İçtimai Muavenet Vekale
ti bu yıl da sıtma mücadelesine devam 
edecektir Vekalet bu sene ayrıca Tos 
va Kargı, Çivril ve Geliboluda da bi
r:r sıtma mücadele şubesi açacak ve 
Bozkırda sıtmalı bulunan 17 köyü de 
sıtma mücadele mıntakası içine ala· 
caktır. 

lÇKl iÇME 
ALKOL ün tenalığı saymakla 
tükenmez. Bimarhane ve ha
pishaneler bunun en güzel mi
salidir. Onun için içki içme! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Başlıklarda dil 

yanlışları ! 
lstanbul gazetelerinden birisinde 

şöyle bir haber başlığı gördüm: 
"Devlet ŞCirası Ruhinin lüzum 

muhakemesine karar verdi.,, 
Şimdi, buradaki terkibin lüzumu 

muhakeme değil de, neden lüzum 
muhakeme §eklinde çıktığım araş
tıralım: 

Belki haberin müsveddesi eski 
harflerle yazılmış ve mürettipha
neye verilmiştir. Oradaki mürettip 
eski harfleri okur; fakat osmanlı
canın farisi kaidesiyle yapılmış ter
kip/erini bilmez. Onun için iki ke
limeyi düpedüz dizip işin içı"nden 
çıkıvermiştir. Bu yüzden de lüzumu 
muhakeme, JUzum muhakeme ol
mu.ştur. 

Bu yanlıştan çıkardığım netice 
de .şu: artık, bu osmanlıca usul ter
kipleri brrakmalryrz. Vakıa yazıla
rı biz yazıyoruz ama, onları osman
lıcanın arapça ve farsça kırması ka
idelerini bilmiyen birçok kimseler 
okuyacaktır. 

Bir başka haber başlığı da şöyle 
idi: 

"Bulgaristan Türkleri Bulgar hü
kumetinden bazı ricada bulundu
lar" 
"Bazı ricada bulunmak" tabirini 

rahmetli Üstad Ekrem görseydi, 
muhakkak, T~Jimi edebiyat kitabı
na ".~iveye mugayeret" örneği ola
rak alırdı. 

Türkçeye ve tiirk şivesine yazı
ların metninde riayetsizlikten vaz 
geçemedik. Bari, başlıklarda olsun, 
doğru dürüst dil kullansak ... - T. 1. 

En uzun kelime 1 

Bir ingiJiz mecmuası, dünyamn 
en uzun kelimesinin cenubi Afri
ka'da bir cemiyetin bir tören do· 
layısiyle toplanması m.Anaşı~a ge
len ıu kelime olduğunu iddia edi
yor. Kendinize gÜ'l{onirseniz oku
yunuz : 

Mooimeisiesfonteindistrikjaar -

liksesamesettendedingaansfee~ 
vierendekommi&Sieledevergade
ring. 
Kelime, tam 88 harfli:dir. 

Kağıttan evler! 

Amerikalılar, tazyik edilmiı 

kağıttan ev yapmanın yolunu bul
muıtlar. Acaba bu binalarda ga
zete kağıdı da kullanılacak mı? 
Eğer kullanılacaksa, bana öyle 
gelir ki, biribirine muhalif parti
lere mensup gazeteler yüzünden 
duvarlarda, kapılarda, tavanlar
da sık sık çatlaklar olacaktır. Son
ra gazete kağıdından yapılmıt bir 
evde nasıl sır saklamıya ınuvaf fak 
olabilirsiniz 1 

Hele mizah gazetelerinden ve 
ga:ı;etelerin mizah kısımlarından 
yapılml§ olan bir odayı kıtın ısıt-

mak, bılmem, mümkun olabılır 
mi? 

M oo aile cinayet 

" Bir adamı yaralayan iki kar· 
de,, dün aiır cezada muhakeme

lerine baılandı.,. 

Cinayetin de maa aile İ§lenmİ§ 
olanını görmedik, demeyiniz! 

Kedilere merhamet 1 

Bundan bir iki sene önce İs
tanbul belediyesi sokak kedileri
ni zehirletmiye karar verdiği za
man, bir takım merhametli gaze

teciler, batta arkadatımız Meh
met Selim olmak üzere, galeyana 
gelmi§lerdi. 

Aıağıdaki haberi okursanız, 
yeni İstanbul belediye reisinin ke
dilere karıı aelefinden daha mer
hametli olduğunu anlarsınız: 

"İstanbul belediyeıi tarafın
dan ıubelere gönderilen bir ta· 
mimde sokakta dolatan sahipsiz 
kedilerle yavrularının toplanma
sı ve Himayei Hayvanat Cemiye
tine gönderilmesi bildirilmiştir. 

Tıbbi konferans 
Dr. Tahsin Berkin tarafından An· 

kara'da Pnömökok tipleri hakkında 
3 nisan 1939 pazartesi günü saat 17.30 
da merkez hıfzıssıhha müessesesi kon 
feranı salonunda tıbbi bir konferans 
verilecektir. 

Aleni teşekkür 
Zevcim Ankara belediyesi hesap 

işlerinde Halim Yakupoğlu'nun ve; 
fatı münasebetiyle kederlerimize iŞ• 
tirik lQtfunda bulunan dostlarımızla 
cenaze merasimi içinyüksek alaka 
gösteren Ankara valiıi sayırt Bay 
Nevzat Tandoğan ve diğer zevatı 

muhteremeye ayrı ayrı teşekküre ke
derimiz mani olduğundan gazetenizi11 
bu hususa tavassutunu J"iCa ederiz. 

Merhumun ailesi efradı namına 
.zev«ıi Hayriye Yakupoğlu 
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İngiltere ve Avrupa 
lnglltere'nin dı~ politikası gittik

çe tevazzuh etmektedir: Çekoslo
vakya darbesinden sonra Alnıanya 
Romanya'yı tazyik ederek bir tica
ret mukavelesi imzalamışbr. Bun-

, dan sonra da Almanya Polonya'da
ki ekalliyetlerle meıgul olmıya ha§· 
ladı. Böyle bir vaziyette Jngiltere 
§arki Avrupa'da yeni bir emri vaki 
karşısında kalmamak için harekete 
geçrniftir. On gündenberi İngiliz 
hariciyesi Fransa, Sovyet Rusya ve 
Polanya ile sıkı temas halindedir. 
Müşterek bir deklarasyondan bahs
edildi. Sovyeller, vaziyeti tetkik et
mek için bir konferansın içtimaını 
teklif ettiler. Henüz müspet bir ne· 
ticeye varılmı§ değildir. Fakat her 
~eyden evel lngiltere'nin Avrupa 
kıtasına karşı takip edeceği siyase
tin, daha doğrusu §arkta istatüko
nun muhafazsı için giriştiği taah· 
hütıerin mahiyeti bilinırıeliydi. Bu 
nokta tavazzuh etmedikçe, hiç bir 
devlet, bilhassa Polonya, Almanya· 
Ya karşı husumet ifade edebilecek 
harekette bulunınak niyetinde de
ğildir. 

Yakın zamanlara kadar splendiu 
İsolation, yani siyasi yalntzlık siya
seti takip eden İngiltere, Almanya 
kuvetlendikçe, Avrupa İ!leriyle ya· 
kından alakadar olmıya batlamı§· 
tır. lngiltere'nin gittikçe genitliyen 
~e şümulle~en bu alakası merhale 
merhale takip edilebilir: İngilizler 
Önce yalnız Belçika'nm müdafaa· 
ısiyle nlakadardılar. Sonra Fransa'· 
Yt Almanya'~ a kar~ı korumayı t:ı: 
e.hhüt ettilcı-. Eski ingiliz baıvekılı 
Baldvin "İngiltere'nin hudutları 
Ren hri üzerindedir,, vecizesiyle 

ne h 1 . 
bu alakannı yeni bir mer a eye gır· 
diğini anlattı. Geçen &enenin aonu· 
na doğru lngilterc, Akde~_izde 
Fransa'yı ltalya 'ya karşı da muda • 
fa.a etmeği taahhüt etti. Fakat şar· 
ka doğru genişliyerek Karadeniz'e 
çıkmıya te§ebbüs eden Almanya 
karşısında timdi İngiltere taahhüt
lerini Polonya'ya da teımil etmiye 
karar vermitlir. Bu, Avrupa'nın ta
ı-ihinde ehemiyetli bir dönüm nok· 
lasıdır. İngiliz batvekili Çember
leyn, geçen gün avam kamaraamda 
beyanatta b~tunarak demi§tİr ki: 

- Avam kamaraııı, birkaç za· 
nıandanberi diğer hükümetlerle ha· 
zı tnüzakerelerle meşgul olduğu
muzdan haberdardır. Bu müzake· 
relerin neticelenmesinden önce İn· 
giliz hükümetinin hareketini tasrih 
İçin şu ciheti a••am a araıına bil· 
dirnıiye mecburum ki o zamana 
dar, eğer açık ııurette Polonya'nın 
istiklalini tehdit eden ve Polonya 
hükünıetince bütün miJli kuvetle· 
riyle nıukavemet edecek derecede 
hayati bir hadise vukua getirse, İn
giliz hükümeti, kendisinin elindeki 
bütün kuvetleriyle derhal Polonya
ya Yardım etmek mecburiyetini 
hissedecektir. lngiliz bükümeti Po
lonya. hükümetine bu yolda bir te • 
ıninat vermİftir. 

İngiltere hükümetinin şıırki Av· 
rupa ısiyasetini tavzih etmesi, vazi • 
Yetin göründüğünden %İyade vahim 
olduğıina delalet eder. Filhakika 
Önce Avm;turya'nın, aonra da Çe
k~slovakya'nın akıbetleri lngiltere
yı teyakkuza sevkctti. Almanya, 
komşu memleketlerin iı;tilası için 
Yeni bir teknik icat etmiştir. Bu 
koınşu memleketlerde yaşıyan al
nıanlar- hakkında kötü muamele e • 
dildiiinden şikayet etmekle başlar. 
Radyoları faaliyete geçer. Alman 
ekalliyetleri ayaklanırlar. Motörlü 
kıtalaı- hudutlara ııevkedilir. Ve Al· 
manya. her gözüne kestirdiği mem· 

d
leketin mukadderatını idare eden 

evlet d · · · B ı· ' ~ a arnlarından hırını er ın e ç:f ır~r. Hiç bir taraftan yardım 
: ınıyeceğini gören devlet adamı 
~ ıneınleketini Almanya'ya teslim 

eç' c;;· Şuşnig'in akıbeti böyle oldu. 
"ke 0

' 10vakya hakkında aynı poli • 
tı a nı ·ıd· M Uvaff akiyetle tatbik edı ı. 
ha~:.e~ ~e o şekilde geri alm..:ı. Son 
ile çınde Almanya'nın Po!onya 
lad ~aklndan alakadar oln-1 a ba~-

ıgını ·· 1 . 
vaki k goren ngiltcre, ntnı emrı 
'1evı t arşısında kalmnr ıak için bu 

e e te . 
bisııetıni _nıınat vermek lüzumunu 
iti.İnat p§l&r. Çemberleyn'in bu tc· 
,..- 1 olo • 
1nda . nya nm Almanya kart•· 

va;ııycf . k . . 'sasen ını ta vıye edecektır. 
kler Polonyalılar, avusturyahlar, 

Ve I' 

Musolini'nin önünde 

Tunus için 
nümayişler 

Roma, 1 a.a. - Musolini, Napoli ci
varında bir hava merkezinin inşaat 

işlerini açmış, sonra Capoue'ye gide· 
rek kısa bir nutuk söylemiştir. Mu
maileyh, bazı mmtakalarm ıslahı lü
zumunda kısaca ısrar ettikten sonra 
ltalya'nın sömürge temayüllerine tel 
mih etmiş ve kalabalık ailelerden bah· 
sederek saha kafi gelmediği takdirde 
yeni bir saha aramanın tabii olduğu
nu söylemiştir. 

Halk, nutkun bu kısmını: "Tunus, 
Tunus, genişleme" sesleriyle karşıla
mıştır. 

Hatip, netice olarak demiştir ki: 
"Kimse bizi durduramıyacaktır. 

Çünkü her şeyden evel nazarı itibare 
alınması lazımgclen şey, azmimiz ve 
kanımızdır.,, 

Suriye 
Fransa 
müzakeresi 
Şam, 1 a.a. - Bugün bütün mağa

zalar 20 saat süren grevden sonra tek 
rar açılmıştır. 

Suriye muhalefet partisi, Şahban
dar'ın riyasetinde yaptığı bir toplan· 
tı neticesinde derha arlllmentonun 
feshile Suriye ile Fransa arasında ye
ni bir muahede akdi için hemen mü
zakere !ere girişilmesini ve Şahban
dar'ın riyasetinde bir heyetin Paris'e 
gönderilmesini istemiştir. 

Cemil Mardarn'm dün fransız fev -
kalade komiserine yaptığı ziyaret ü • 
zerine Suriye milli bloku ile fransız 
makamatı arasında müzakerelerin he· 
men hemen başlryabileceği ümid e • 
dilmektedir. 

Katil Vaydman ve 
Million idama 

mahkum oldular 
Versailles, ı a.a. - Altı cinayetin 

faili olan alman Eugene Vaydmann 
ile cürüm ortağı Roger Milien, cina· 
yet mahkemesinin son celsesinde ida
ma mahkum edilmişlerdir. 

Jüri eveıa iki cinayet için tahfif 
edici sebep kabul etmi§ ise de sonra 
mahkeme reisi ile görüştükten sonra 
bu kararını geri almıştır. 

Bu hadise üzerine müdafaa vekil
leri Henri Geraud ve Moro Giafferi, 
muhakemenin talikini istemişlerdir. 
Fakat mahkeme, bu talebi kabulden 
imtina ederek kararında israr etmiş
tir. 

Halk, mahkumların idamı lehinde 
nümayişler yapmıştır. Bunun üzerine 
B. Geraud, halka dönerek "yamyam
lar" diye bağırmıştır. 

Vaydmann, karan hiç bir hareket
te bulunmaksızın dinlemiş, million 
ise masumiyetinden bahsetmiştir. 

İngiliz hükümeli ve muhalefet 
Londra, 1 a.a. - Daily Mail gaze

tesinin bildirdiğine göre, dün ingiliz 
hükümetinin dayandığı temelin ge • 
nişlettirilmesi için birçok teşebbüs -
terde bulunulmuştur. B. Çemberlayn 
ınuhalefet partisine hükümet içinde 
üç nazırlık vermeği teklif etmiştir. 

Fakat muhalefet bu teklifi reddet • 
ıniştir. 

~ilenıiy •lvanyalılarla mukayese 
;imk&r-~c~k deı·eccde kuvetli ve 
ıırük ..ı ır ar. Polonya Avrupa'nın 
I . • ~evletler· d b" . "k 

herhangi bir emri vakiin önüne geç· 
mek için verilmektedir. Şimdi Po· 
lonya vaziyetten emin olarak lngil• 
tere, Fransa ve Sovyetlerle müza -
kereye girişebilir. Esasen hariciye 
vekili Beck de birkaç güne kadar 
Londra'ya hareket edecektir. Dik
kate layıktır ki Beck Berlin'den 
geçeceği halde orada durmıyacak
tır. Doğru Londl'a'ya gidecek ve on
dan sonra da Paris'e uğrıyacaktır. 
Bu müzakereler neticesinde Al· 

zınci ın en ırı ı en on 
ası·ın s l d ,ve Yii~ )'" ,0 n arın a parçalan· 

l~ıtlır. \,rrru sene esaret altındR 
~ · istikl-~·rsay sulhundan sonra 
ıııt ·ı· . ıne kavuşan Polonya 
k aıısaıah· , 

ara ıyle müdafaa etme-

anya'nın Avusturya, Çekoslovak. 
m 'Ve Litvanya meselelerinde oldu. 
ya · · ak"l 

Çinde şiddeti i harp 

Çinliler 10 Japon 
tayyaresi düşürdü 
Chungking, 1 a.a. - Çin ajansı bildiriyor: Halihazırda hare

katı askeriyeye sahne teşkil eden Klargi eyaletinin 30 kilometre 
şimali garbisindeki Anji mevkiinde Çin kuvetleri şiddetli bir mu
kabil taarruza geçmişlerdir. 

Dün sabah saatlerce devam eden bir 
• ~ muharebe neticesinde, Çin kıtaatı An-

f ra n Sf % kabınesini lji'nin bir çok stratejik mevkilerini 

yaptığı toplantı 
tekrar ele geçirmişlerdir. Wansch • 
kung'da altı düşman tıankx tahrip edil
miş, bir tayyare düşürülmüştür. Gö -

Paris, ı a.a. - Elize'de toplanan ğüs göğüse yaprlan miicadeleleler ne • 
kabine öğleye kadar içtima halinde ticesinde japonlar takriben bin yara -
kalmıştır. Bonne beynelmilel vaziyet lı ve ölü vermişlerdir. Çinlilerin de 
hakkında izahat vermiştir. zayiatı mühimdir. 

Havas ajansmm bildirdiğine göre, Mücadelenin halen cereyan eyledi-
Bonne arkadaşlarını Faris, Londra ve. ği mmtakadan pek uzakta bulunması 
diğer Avrupa hükümet merkezleri a- itibariyle, japonlar tarafından Nanch 
rasında cereyan eylemekte bulunan ang'ın sukut eylediğine dair uyduru _ 
noktai nazar teatilerinin şimdiki va- lan haberler tamamen hilafı hakikat
ziyetinden haberdar eylemiştir. Bon- tir. 
ne Britanya Başvekilinin irat eyledi-
ği nutkun metni ve ehemiyeti üzerin- l O japon tayyarel4i imha. edildi 
de bilhassa durmuştur. Nazırlar mec
lisi Spalthly adalarının Japonya tata
fmdan işgalini de ehemiyetle tetkik 
eylemiştir. Fransa'nın hakemlik hu
susundaki teklifi japonlar tarafından 
reddedildiğinden Fransa hükümeti 
Tokyo nezdinde teşebbüsata geçecek
tir. 

Cümhurreisimizle 
Yunan Kırah arasında 

telgraflar 
(Başı 1 inci sayfada) 

memleketi biribirine bağlıyan samimi 
dostluğun bu yeni delili karşısındaki 
derin şiikran hislerine ter.ceman olma· 
mzı Ekselansınızdan rica ederim. 

METAKSAS 
Ekselans B. Metaksas 

Baıvekil 
Ati na 

Milli Yunan bayramı münasebetiy-
1~ en hararetli tebriklerimin ve dost ve 
müttefik asil yunan milletinin saadet 
ve refahı hususundaki samimi temen
ni/erimin kabulünü Ekselansrnrzd3n 
rica ederim. 

. ŞÜKRO' SARAÇOCLU 
Ekse)ana B. Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye Vekili 
Ankara 

Milli bayram münasebetiyle vaki lü
tufkar samimi tebriklerinizden ve ha· 
raretli tcmennilerinı'zden ziyadesiyle 
mütehassis olarak, Yunanistan'rn bü-

Chungking, 1 a.a. - Kvangtu·::ıg'dan 

alınan haberlere göre, bombardıman 

tayyarelerinden mürekkep bir Çin fi. 
tosu, düşmana ansızın hücumlar yap • 
mak suretiyle Kant<J:ı şehri üzerinde 
uçuşlar yapmış, Tienho'daki japon 
tayyare meydanı bombardunan edil -
miş, jaopnların on askeri tayyaresi im 
ha olunmuştur. Diğer taraftan Schun 
ghai'den bildirildiğine göre Çb bom· 
bardıman tayyareleri Nankin ile Klu. 
klag arasındaki aşağı Yangtze mevki
inde japon donanmasr üzerinde uçuş
lar yapmış, mühimmat dolu bir japo:ı 
nakliye gemisini berhava etımişlerdir. 

Yugoslavya bütçesi 
Belgrad, 1 a.a. - Samouprava ga -

zetesi, Başmakalesini yeni bütçesine 
tahsis etmiştir. Bu gazete, başyazısı
nı Yugoslav - Radikal birliğinin ve 
biltün Yugoslav halkının Szvetko
vitch hükümetinin yeni bütçe senesi 
zarfındaki faaliyetini alaka ve sem· 
pati ile takip edeceğini, çünkü bu hü
küınetin bütün meseleleri halledece -
ğine ve iktısadi hayatta ve umumiyet 
le Yugoslav milleti için çok faydalı 
ısla.hat yapacağına derin bir kanaati 
bulunduğunu söylemek suretiyle hi
tam vermektedir. 

Londra'da bir infilôk 
Londra, 1 a.a. - Bu sabah saat 6 

dan biraz sonra Starnd'da Couts Bank 
binası önünde beşinci bir 

kua gelmiştir. Camlar 
Nüfusça telefat yoktur. 

infilak vu-
kirılmıştır. 

Göhc1s Raclos'ta 

yük ve mümtaz bir dostundan gelen bu 

muhabbet nişanesinden dolayı Ekse
lansınıza en hararetli teşekkürlerimi 

arzederim ve bilmukabele dost ve müt- Atina, 1 a.a. - Alman propaganda 
tefik asil t-ürk milletinin saadet ve 

f h h kk d · · temennı"Jerde Nazırı Göbels bu sabah saat 9 da hu-re a ı a rn a en ıyı 
bulunurum. susi tayyaresiyle Atina'dan Rados'a 

MET AKS AS hareket etmiştir. 

I 
............................................................................................................ ! 
Oksf ord Kembri~ yar11ını Kembri~ kazandı 

b verıll· b 1 era 1
1§ u unuyor. Bunun· 

lonl-'a i ' l'lgiJtere'nin garantisi 
metjl\İ taıtç?ls. kıymetli ve muka • 
ıittür, in . 1 .vıye edecek bir taah
diğj 1>-·h·gı ·~ ba,vekilinin de söy-

ln ... 1 b t . r de\' ' U {!MIDat müzakerele· 
arru nıüddetince meridir ve 

v gibi, yeni yem emrı v ı er Y•P· 
;:asının önüne geçecek tedbirler a· 
hnnıaıu beklenir. Her halde avam 
kaınaraaında Çeınberleyn taraf m· ı 
dan söylenen nutuktan aon~~ A,~
pa'nın ııiyaai manzarası degışmıştır. 

A· Ş. ESMER 

l.ondra, 1 a.a. - Senelik me~hur kayık yarışı Oksford ve Kembriç 
iıniversiteleri ara.smda bu sabah Tim~ nehrinde Putney ve Mortlaka 
arasında yapılmı~tır. • 

Parayı Kembriç kaybettiği için Times'in sol sahilini takiben kürek 
çekmit ve 19 dakika 3 saniyede dört kayık uzunluğu fark ile birinci 
gelmiştir. 

Times'in sahillerine biriken büyük bir halk kütlesi yarı§ı takip ile 

galipleri alkıtlamııtıc~ 

iSTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Fena misal, fena prensip 
Yunus Nadi, bu başmakalesinde, B. 

Mu\olini'nin son büyük nutkunda, Çe
koslovakya'nın uğradığı ikibete layik ol
dugunu ihsas eden sözler söylediğini 
hatırlatarak çekoslovak yıkılışının en fe
na tarafı hakikaten kendisini müdafaaya 
lüzum görmemi§ olmasında bulunduğu
nu, müdafaa etseydi bugünkünden daha 
fena bir akibete uğramamış olacağını, 
çekoslovak cüınhurreisinin, bütün bir 
milletin mukadderatını, hiç hakkı olma
dığı halde Almanya'nm kuvetli ellerine 
teslim etmesi hadisesine Avrupa'nın gö
beğinde tesadüf edilmesinin şaşılacak 
bir şey olduğunu söyledikten sonra, bu 
fena misalin, kuvveti hakka galip gör
mek gibi fena bir prensipe yol açtığını i
zah etmekte ve "bu fena misale dayana
rak kuvet düsturuna kayıtsız ve şartsız 
hayat hakkı vermek fena bir prensip o
lur . ., demektedir. 

16 mart şehileri abidesi 
Emekli bahriye zabitlerinden Talat 

imzasiyl ealdığı bir okuyucu mektubunu 
neşrediyor. Okuyucu ,16 mart şehitleri 
için Şehz;Jlebaşından Ferah tiyatrosu 
arkasındaki mahallin abideye tahsiı; o
lunmak üzere istimlak edilditi halde ol
du&u gibi bırakıldıi,lnı söylüyor ve unu
tulan abide 'meselesini ha~rlatıyor. 

TAN -
Blöf devri geçti 

M-, Zekeriya Sertel, bu başmakalede, 
totalıter devletlerin, şimdiye kadarki 
muvaffakiyetlerini ,ortayı boıı ve de
mokrasileri zayıf bulmalarına medyun 
o~?~lar~~ı izah ettikten sonra nihayet 
dun. ıngılız balivekilinin, Polonya hıikü
nı;t~ne bir tecavüz vaki olursa, İngilte· 
re nın yardım edeceği yolundaki sözlerle 
d.emokrasinin sesini yükseltmiş ve tota
~ıter devletlere dur işareti venniıı oldu
gunu ve bu suretle blöf devrinin artık 
bittiğini söylüyor, buna rağmen totali
terler ilerlerse karşr!arında demokrasi
leri bulacaklarını, bu halin ise yeni ci
han harbine yol açan en büyiik amil ola
bileceğini ,onun için bugün dünyanın bü
yük bir imtihan ve muazzam bir muam
ma önünde bulunduğunu ilave ediyor. 

Kitap meselesi 
Sadrettin Celal Antel, Maarif veka

letinin neşriyat kongresi toplamak husu
sundaki kararını ele alarak, bu hıısusta· 
ki fikirlerini ileri sürüyor. Muharrir, bu 
yazıda, tedrisatta kitabın rolünü azalt
mayı istiyen hatalı ve tehlikeli cereyanı 
tenkitle kitabın kültürde esas vasıta ol
duğunu söyledikten sonra, neşriyatın 
program dahilinde yapılması fikrini mü
dafaa ediyor ve sözü tercüme eserlere 
getirerek, neşriyat programı tanzim edi
lirken sal$}ıiyettar mütercimler mesele
aini de nazarı itibara almanın ve bilhas
sa mesajeri servisi ihdasının lüzumunu 
hatırlatıyor. 

Evlatlıklar meselesi 
"Günün meseleleri., sütununda, bir 

müddet evci mevzuubahs ettiği evlatlık 
meselesine avdet ederek, aşağı yukarı her 
türk evinde bir evlatlık mevcut olduğu
nu, bunların hayvan gibi çahştırıldıkla
rım, ne malları ne istikballeri müemmen 
olmadıklarını söyledikten sonra, bunla
rın kendileri tarafında nmtidafaa edile
miyen haklarının kanun tarafından mÜ· 
dafaa edilmesi için Millet meclisinin bir 
kanun çıkarmasını istiyor. 

Laübaliliğe karşı medeni 
tedbirler 

Sabiha Zekeriya Sertel, "Görüşler" sü· 
tununda !çtimat muavenet vek6.letinin 
gözliikçüler hakkında hazırladığı kanun 
lllyihası münasebetiyle, salihiyetsiz kim
selerin hıfzıssıhhaya tealluk eden, bu 
gözlük işine benzer daha nice işlerle 
meşgul olduklarını söyl!iyor ve misal o
larak daBeyoğlundaki güzellik müesse
lerini, kadınların yüzlerini tedaviye kal
kışan bazı salibiyetsiz doktorlan göste
rerek bunların, kendilerine müracaat e
den kimselerin sıhati ile tehlikeli surette 
oynadıklarını ve bunları istismar ettikle
rini yazıyor ve İçtimai muavenet ve
kaletinin bu l§ubaliliklere karşı da ted
bir almasını temenni ediyor. 

İKDAM 
Yeni neşriyatın dili 

"İnkı15.bm meşaleıi,, sütunu muharriri 
Kemaliat, Maarif vekilinin ne§riyat pro
gramının başında, dilimizin yeniden bir
leştirilmcı;i işi bulunması lüzumunu ileri 
sürerek eğer bugünkü neşriyat bizim di
limizle yapılacak ve mekteplerde talebe, 
müsellesin mesahai sathiyesini "üçleme
nin yüz ölçüsü diklemesi ile dipletmesi
nin çarpayının yarısı'1a eşittir,, tarzında 
öğrcnmiye devam edecekse, basılacak ki
taplardan yeni yetişecek olanların hisr
bir şey anlıyamıyacağmı yazıyor. 

YENİ SARAM 
M. Daladiye'nin nutku 

Htiseyin Cahit Yalçın, bu başmakale
sinde, fransız ba;:;vekili M. Daladye'nin 
nutkundan~ Franı;a'nın iı;tila manası ta§ı
yan noktaı nazaları kabul edemiyeceği· 
ne v~ herhan.gi bir talep tatmin edildiği 
takdir~e Y~ taleplerin biribirini takip 
edecegıne daır olan fıkrayı iktibas ede· 
rek M. Daladye'nin esas itibariyle ken
desini iyi müdafaa etmiıı olduğunu İtal
ya 1''ransa'dan bir müstemleke veya ara
zi istiyecek olursa harp çıkacağının an
laşıldığını ,ancak, Musolini'nin nutukla
:ından ha~d olan intibaa göre, İtalya'nın 
ılhak davasına kalkmak niyetinde değil, 
nasx!sa sokulduğu çıkmazdan kurtulmak 
teşebbüsünde bulunduğunu ihtillfın 
şimdiki halde anlaşmadan 'ümit kesile~ 
cek bir yol takip ettiğine dair emare 
mevcut olmadığını söylüyor. 

Lise talebelerine izafe edilen 
cehalet 

Dün bir gazetede gençlik arasında ya
pr!an bir anket dolayısiyle, bu ankete ce
vap veren ve cevaplarının o gazete tara
f rndan kasden tahrif edildi~ini söyliyen 
ban lise talebesinin mektuplarını ne~re
diyor, 

11.a, Matbuat Servisi 

VAKİT 

Beck'in Londra seyahati 
Asım Us, alman hariciye nazırının Le

histan'da !$erlin sefirine yaptıgı teklif 
uzerıne M. Heck'ın Londra seyahatıne 
karar vermcı;i keyfiyeti ile, Almanya'nm 
.l<omanya ı!e yaptıgı ve Yugoşlavya ile 
yapma..ıı: ıstedıgı ıktısadi anla~alar hep 
bır arada bugunkü Otta Avrupa vaziyeti 
hakkında tam bir fıkir verdigıni söylıye
rek Le.tııstan'm, Almanya tarafından §ar
ka dogru yıirüyüş esnasında kendisine bir 
koprıi vazifesi gordıirüleceğıni anlamıli 
buıundugunıı ,bu sebeple tehlikeden bir 
kurtuluş yolu aramakta oldugunu, Lehiıt
tan'ın, ıngiliz teklifine derhal muva[a· 
kat cevabı vermemiş olmasına ragmeıı 
Beck'in seyahate hazırlanması bütün an
laşma yollarının kapanmılj olmadığmı 
gosterdigini ve bu seyahatin ancak, Le
histan'ın, İngiltere tarafından, alman yü
rüyuşü ne dereceye kadar ciddiyetle mu
kavemet edilecegini ögernmek azmi şek
linde tefsir edebilecegini söylüyor. 

Halkevleri arasında 
Sadri Ertın, İşaretler sütununda, hal

kevlerinin memleketi tanıma yolunda 
büyük hamleler gostermiş bir müessese 
olduğunu söyledikten sonra, bu müesse
senin halkevleri arasında fikir ve his 
mübadelesini temin etmek için aldığı ye
ni kararlan memnuniyetle karşılamakta
dır. 

İnönü sahasını ziyaret etmeliyiz 
"Günün akisleri,. sütununda Hikmet 

Münir, bu memleketin kahramanlar mem
leketi oldugunu, İsmet lnonü'nün, ken• 
disine ebedi soyadını veren tarihi harp 
sahasının şohreti ile, payidarlığı sonmi
yecek bir kahraman olduğunu söyledik
ten sonra, İnönü yıldönümlerinde o tari
hi sahnenin ziyaret edilmesi fikrini ileri 
sürüyor. 

Nafıa Vekilinin beyanatı 
Hikmet Münir aynı sütunda Naha ve

kilinin memleketteki imar i;ılerinde gös
terdiği dönmek bilmiyen azmi tebaruz 
ettirdikten sonra, dünkü beyanatında 
verdiği yeni vaitleri mevzuubahs ederek, 
merak ve memnuniyetle okunan bu maz
hariyetlere muhakkak nazariyle bakmıya 
alışık olduğumuzu söylüyor ve "kendi· 
sini selamlamayı bir vazife biliriz.,, di· 
yor. 

Masuniyet bahsi 
"Ara sıra., sütununda, Sabiha Zekeri

ya'nın, maı;uniyeti teşriiye meselesine 
dair yazdıgı yazıya cevap veriyor ve ken
disini bir noktada haksız, digcr bir nok
tada haklı görüyor. Haksız oldugu nok. 
ta, gazetelerle işlenen suçlarda, kanunun, 
suçlu mebus ise onunla beraber bir mes
ul daha aranması ve binaenaleyh, muhar
ririn dediği gibi suçun cezasız kalma
masıdır. Haklı olduğu nokta da, gazete.. 
ci mebuslar için iııtisnat bir hüküm iste
memesidir. Sabiha Zekeriya'ya verilen 
bu cevapta, masuniyetin kaldınlmama11, 
tahdit olunmaması, fakat mebus tevkif e
dilmemek şartiyle, Meclise gelmediği 
günler için mahkemeye çağırılabilmesi 
fikri müdafaa ediliyor ve "bu bir teşki
latı esasiye meselesidir ve yapılmalıdır,, 
deniliyor. 

Eski cömertliklere doğru 
Hakkı Süha Gezgin, "Görüp düşün

dükçe, ,sütununda, Adana fabrikatörle
rinden Nuh Naci adlı bir yurtta~ın Kay
seride talebe birliği yaptırarak ,on ma
ğazanın kirasını bu yurtlara irat olarak 
göa\erdiğini takdirle haber verdikten 
sonra, eski vakıfların, içtimai yardım sa
hasrndaki kıymetlerini tebarüz ettiriyor 
ve bunlarm, insanlık imtihanm<la eşsiz 
bir millet olmanın vesikaları olduğunu 
ıöylüyor. 

SON POSTA 
--·---..... 

Suriyeni·n ıstırabı 
Muhittin, Birgen, "Her gün" sütunun

da, Suriye'den gelen fena haberlerin, o
ralardaki vaziyetin ne kadar vahim bir 

bal aldığını gösterdiğini yazarak, Çekos 
lovakya'nın Almanlar tarafından i~gali 
üzerine, Fransızlann, milletlerin istik
lll ve hilriyet haklarına tecavüz aleyhin
de güzel sözler söylediklerini hatırlattık
tan sonra, neden dolayı aynı halk namı
na, Franııa'nın Suriye davasmı müdafaa 
eden insanlar çıkmadığını soruyor ve 
çeklerle araplan mukayese ederek, arab
ların tarihte en büyük roller oynamış ol
duklarına göre, çekler icin hak olan se
yin Suriyeliler için neden batrl ol<luğu 
sualini irad ediyor ve "gün gelecek, bu 
sualler müstemlekeci!ere elbet sorula
caktır" diyor. 

SON TELGRAF 
Türkiye'nin inkişafı ve İngiltere 

Son Telgraf gazetesi, bu yazısında U
lus gazetesinin Büyük Britanya'ya tahsis 
etmiş olduğu fevkalade nüshasının 1n~il· 
tere'de büyük bir alaka ve sempati u
yandırdığım yazarak Lord Halifaks'ın, 
Hariciye vekilimizin mesajını iktibas et
mektedir. 

Bizde ilaclar niçin hu kadar 
bahahdır? 

Halkın ilaı; fiyatlarının çok p?ı."ıı 
olduğundan haklı olarak şikayet ve <\ı 
hat ve İçtimai muavenet vekaleti ile 
ırümrük ve inhisarlar vekaletlerinin hıı 
mevzuu naıarı dikkate alm~larını rica et
mekte olduğunu yazmaktadır. 

lstanbul'un imarı 
Haber gazetesi, Naha Vekili B. Ali 

Çetinkaya'nın İstanubl imar p!inı u:ı:e· 
rinde mütehassıslara yapmış oldugu he
yanatına İşaret ettikten sonra netice ol~ . 
rak şöyle demektedir : 

Daima söyledik, daima söyleriz ve if
tiharla tekrar ederiz ki türk milleti her 
şeyde kuvetini yalnız kendi milli varlı 
i:ından ve olgunluijı;ndan kendi şuur ve 
ihtiyaçlarından alarak muvaffak olınu;:;

tur. 

• 
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Şimale doğru 
bir akın mı? 

"Drang Nach Norden ,, 

T anenberg bozgunun-
dan sonra Töton ka

nununun büyük efendisinin 
durduğu yerden, altı asır 
ıonra biz başlıyacağız . ., 

Bu sozleri "Mücadelem., 
ismindeki kitabında Hitler 
söylüyor. Hitler'in en sadık 
teğmeni Alfred Rosenberg 
''Yirminci asrın efsanesi., 
adlı eserinde: "Gelecek mil
yonlarla alınanlar için "ha
yati saba,, olarak şimalde fü
tuhat yapmak lazımdır, di
yor. 

"D rang nacb O sten,, şar
k~ doğru yayılış'tan sonra 
bır de "Drang nach Norden,, 
şımale doğru akın: işte Bal
tık kıyılarına yayılış ... 

p olonya, kendisini çem-
ber içinde hissedi· 

yor. Bir kaç haftadan beri 
Varşova'ya karşı Almanya
da bir mücadele başladı. 

Polonya'da bir milyondan 
çok alman azlığı var. Bu al
ınanlar 1938 eylıllündenberi 
ayandan Hasbach tarafından 

organize edilmiş bir halde
dir. Bu teşekkül Polonya ta
rafrndan Polonya'ya karşı 
müstakim ve sadık telakki e
dilmiştir. 

Geçenlerde, Polonya al
manlarmdan bir delege, 
Hamburg'da Memel, diyor-

du, Alman imparatorluğunun 
eski hududuna atılmış bir a
dımdır bu ve Polonya kori
dorunun kaldırılmasına ka
dar gider .. 

Bundan böyle, Danzig, gQ.
ya "serbest şehir., , üçıincü 
Reich'm Rusya'ya karşı bah

ri bir üssü hizmetini göre
cektir. Şehir diyetinin 72 me
busundan 70 tanesi nazidir. 

B altık memleketleri de 
Polonya kadar tehli

kededir. Estonya hariciye 
nazırının Berlin'e yaptığı 
beklenmedik ziyaret de bu
nunla izah edilir. Gamalı 
bayrak Memel'de direğe çe
kilince, Letonya ve Eston
ya'daki alman azlrklarr az
rınlıklarını iki misli artırdı
lar. Malfun olduğu üzere bu 
azlıklar uzun zamandanberi 
tamamen nazileşmiştir. 

B ltık memleketlerinde in
tişar eden alman gazeteleri 
kendilerine Dr. Göbbels'in 
rönderdiği makaleleri güzel 
(iizel neşrederler. 

Letonya hükümetinin, Çe
koslovakya'nm haline düş
memek için bütün altınları· 
nı İn&'lltere'ye nakletmiı ol
duğu söyleniyor. 

Dığer taraftan Hitler 1-
Jerleyiıi İskandinav memle
ketlerini gözüne kestirmek
tedir. Slesvig meselesi yo'!li 
nüfuz için vazedilmiştir. Bu 
vilayet eskiden Prusyanrn
dı. 1919 da Danimarka'ya 
bağışlanmıştı. Bu vilayt de 
almanlar tarafrndan "alman
laştırılmıştır ... 

Uzun zamandır bu vilayet
te '·Kredit anstalt Vogels
gang,. isminde esrarengiz 
bir emlik şirketi bulunmak
tadır. Bu şirket Danimarka 
Slesv g' nin tarlalarını ipo
tek etmektedir. Naziler ikti
dar mevkiine gelmeden evci 
Danimarka'da, bu ııirketin 
merkezini Cenevre'de, ve 
ıermayesini de pek muazzam 
zannediyorlardı. 

Bundan bir müddet evet, 
bu kredi şir'keti foyasını 
meydana çıkardı: mahsulle
rini sııtamıyaralı: fakir di:ışen 
Danimarka çiftçilerinin era
zilerini ellerinden yok paha
sına satın alarak alman çift
çilerine bağışladı. 

İşte o zamandanberidir ki, 
danimarkahlarla bu esraren
giz "İsviçre .. şirketi arasın
da "toprak için mücadele,. 

başladı. Her çiftlik, her 
mülk ve hatta en küçük bir 
toprak parçası "saadet dev
ri,,ndeki degerinden çok faz
laya satrlryor ve hepsi de 
kredi şirketi tarafından alı
nıyordu. Bu müddet zarfın
da da, alman azlığı Reich'-

dan yeni gelen çiftçilerle 
günden güne çoğalıyordu. 

Bunların hepsi nazileştiri
liyor ve ~imali Slesvig nas
yonal sosyalist işçiler parti
sine giriyorlardı. 
Bunların şeflerı Kopenhag 

parlamentosunda alman me
bus Hans Müller'dir. 

Hitler'in, bu mıntakada bir 
alman müdahalesi yapmak 
gayesiyle şimali Slesvig'de 
hadiseler çıkarmak için, düğ
meye basıvermesi kafidfr. 
Eğer Slesvig fethedilirse, 

bütün İskandinav memleket
lerine almanların el uzatma
ları için, burası bir hareket 
noktası olacaktır. İskandinav 
memleketlerinde sayısız: ta
'bii servetler vardır. Alman
lar ne zamandır bu servetle
re imrenirler. Mesela Valter 
Ralhenau ,yeni bir harp vu
kuunda Almanya'run İsviçre 
demirlerine muhtaç olacağı
nı söylüyor. Buralarda 1933 
den beri Berlin tarafından 
vücuda getirilen kuvetli ve 
faal nazi partileri vardır. 

Dört İskandinav memle
ketinde; Danimarka'da Fritz 
Glansen, Norveç'te Kuisling, 
İsveç'te Lindholm, Finlan
diya'da Bruno Salmiala hit
lervari hareket etmek isti
yorlar. 

Şurası muhakkak ki, son i
kisinin partileri İsveç ve 
Finlandiya seçimlerinde a
ğır surette kaybettiler. 

Fakat nazi teşekkülleri 
mevzuubahs olduğu zaman 
seçim neticelerinin o kadar 
ehemiyeti yoktur. Çünkü bu 
teşekküller doğru olarak de
ğil, nizamsız ve ~iddetle ic
raat yapar. 
Aynı zamanda kıraliyet 

ve demokrat olarak bütün 
İskandinavya Slesvig üzeri
ne yapılan tehdittenberi en
dişelenmiye başladılar. 

Stokholm'de, Oslo'da, Hel-
sinski'de ve Kopenhag'da, 

bundan sonra "şimale doğru 
akm" ın, "şarka doğru akını., 
tamamlıyacağı ve hid bir 
şekle soka~ı müşahede e~ 
dilmektedir. 

Paris-Midi'de 
Michel Garel 

Bulgaristan' da 

ne kadar devlet 

memuru vardır ! 
Bulgar istatistik yıllı

ğına göre 1 mayıs 1937 
tarihinde Bulgaristan'da 
138 bin memur vardır. 

Bunların 117 bin 585 i er
kek, 20 bin 54 li kadın
dır. 

Devlet memurlarının 

ekseriyetini mektep mu
allimleri teşkil etmekte
dir. Bunların yekunu 2 
bin 380 dir. Ondan sonra 
sıra ile D.D. yolları, kasa
ba ve şehir belediyeleri, 
Harbiye nezareti ve Da. 
hiliye neazreti gelmek
tedir. 

Bunlardan ayda 7001 
levadan fazla · tlar 1880 

6000-7001 kadar leva ma
aş alanlar 327 5; 4001-5000 
leva alanl~r 4705; 3001-
4000 leva alanlar 1014; 
2501-4000 leva alanlar 
15159; 2001-2500 neva a
lanlar 32235; 1501-2000 
leva alanlar 32422; 1001-
1500 leva alanlar 28847; 
1000 levaya kadar alanlar 
'10063 kişidir. 

Bulgar devlet memur
larının büyük bir ekseri
yetini teşkil 93 bin 567 
kişisi ayda vasati olarak 
2500 er leva maaş almak
tadır. 

Bulgaristan' da doğum 

azalıyor 

"Bulgar istatistik yıllı
ğı,, mn 30 uncu sayısmda 
doğum işlerine ait entere
san rakamlar vardır. Bura
kamlara :ıazaran Bulgaris
tanda doğum, endişeyi mu-

cip bir surette azalmak
tadır. 

Bu mecmuanm baş mu -
harriri Prof. Dr. Zago

rof'un yazdığı bir makale • 
ye nazaran 1904 - 1907 se
neleri zarfında yaşları 44 ü 
geçmiyen annelerin bi'.:ı ta_ 
nesinden doğan meşru ço -
cuk sayısı 3007 iken bu 
yekun mütemadi bir tarzda 
azalm1ş ve mesela: 1909 -
1912 seneleri zarfında 
275,3; 1919. 1922 seneleri 
zarfr:ıda 217,1; 1933 - 1936 
seneleri zarfında da 166,0 
inmiştir. 

Muharrire göre bu tena.. 
kus yalnız kasaba ve şe

hirlerde değil, köylerde de 
aynı niSıbette müşahede o • 
lunmaktadır. 

Gene bu mecmuanın bir 
başka yazısına göre, Bul -
garistan'da vefiyatı mucip 
hastalıklarm başında za • 
türrie gelmektedir. 

Bir milyon 566 bin 545 
nüfua üzerinde yapılan bir 
incelcmiye nazaran bu nü -
fusun 1937 yılı zarfında 

on bin kişisi ölmüştür. 
Bu:llardan 23,8 zatürrie. 

den; 12,3 kalp hastalığın -
dan; 9,5 teneffüs cihazı 

tüberkülozundan; 3,2 si 
ciğer, verem hastalıkla
rından 4,8 kanserden; 7,4 
diyariden v. s. den öl
müştür. 

Bulgaristan' 1n 

askeri haı1rhğı 

Son günlerde Bulga· 
ristan'ın seferberlik ilan 
ettiği hakkında bazı şa

yiaların dolaştığını na
zarı itibara alan Harbiye 
Nazırı General Daskalof 
gazetecilere şunları söy
lemiştir: 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İtalya'nın İstekleri 
Musolini'nin nutku milletlerarası vaziyetini ne düzeltti ne 

de daba _f~zl~ kot?Ieştirdi. Ya1~ız, ilk defa olarak ltalya:nın 
taleplerını soyledı. Fakat ne gıbi talepler 

Evela şurasrnı işaret etmek Jazrm : Musolini ne Nis'ten 
bahsetti, ne Savoa'dan ,ne de Korsika'dan. 

Yalnız: "Tunus, Süveyş, ve Cibuti,. dedi. Fakat gene de 
bunlarrn lta/ya'ya derhal teslim edilmesini istemedi. 

Lakin rejimin mutad ka1emi Virginio Gayda Sundy Dis
potcb için yazdığı hususi makalede Musolini'nin söylediği üç 
noktayı ele alarak bunlardan "erazi tazminatı,, sözünü çıkarı
yor. 

Nereye tatbik etmek istediği doğru dürüst malum olma
m~kla .. beraber, dü.zeltilmesi gayet basit bir mesele imiş gibi 
Cıbutı den bahsedıyor, ve lngi }terenin 1915 Londra mukavele 
sö.yJe ingi~iz Soma!isinden ?u kı~.mı vererek borcunu ödediği
m _balb~kı 19JS anlaşm~lar~;ıe çollerd~n başka bir şey alama
dıgına ışaret ederek Cıbutı den bahsetmek istiyor. 

. Musolin~. bizzat Akdeniz'den bahsetti, Akdeniz'in ( Adriya
tık de dahıl) ltalya için bir "bayati saba., olduğunu söyledi. 
liade ağır ve tehdit mahiyetindedir. 

Fakat ne olursa olsun, Musolini'nin nutkunu Roma'da, mü
zakereye bir nevi davet gibi görmek istemişlerdir. Bundan 
da anlaşı/ryor ki Roma'da müşkülat çıkanlmıyor. 

De°!ek ki Musolini, müzakereyi reddetmiyor. Şu halde 
lta?y~ ıl.~ Fr.~nsa arasrndaki köprü kırıl{11amıştır. Yalnrz, Mu
solını mumkun olan mevzuları işaret etmiştir, fakat bu mevzu
lara nasıl yanaşılacaktır? lşte burasını söylememiştir. 

B_u öyle bı:r . v~ziyet ki, sanki Fra~;sa'dan "bir konuşacak 
g~lsm,~ der gıbı bır şey. Fransa'dan gelecek adam da hiç bir 
kıms~ ı.le ko.nuşmaktan sekinmiyecek olan bir adamdır: yalnrz, 
k~ndısıne aıt olan topraktan bir karış dahi terketmemeli şar
tıyle .. 

Gayda, Voce d'ltalia gazetesinde "Fransızlar ,diyor niçin 
Ren_'in müda~aasrnı düşünmüyorlar? Ren'de, lransız b~kimi
yetı altında uç buçuk milyon yerli alman var.,, 

Paris - Soir 
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Musolini'nin nutku bir harp 
nutku değildir J 

YAZAN: PİYER DOMlNlK } 
..._ ............ .-... ..... ~~*~-~.~~----...... ----..... ~~·l 

M 1;1S?lini n.u~kunu söyle-
dı. Hatıbın belagati 

malfundur; dün bu belagat 
bilhassa parlak olmuştur. B. 
Musolini daima bir pole
mikçi, hem de ateşli bir po
lemikçi olmuştur; evelce Al
manya'ya karş ıson derece 
sert nutuklar söylerdi. - Yal· 

ruz 191-4 deki polemiklerini 
değil, fakat 1934 dekileri de 
kastediyorum - Dün de bize 

- Bilirsiniz ki SeJ.a
nik anlaşmasından evel 
milli müdafaamızı orga
nize etmek hakkına ma
lik değildik. "Neuilly., 
muahedesinin bu husus
taki ahkamı bertaraf edi
lince Milli müdafaa ve
kfileti kendi sınıflarını 

hazırlamak ve bu husus
ta icap eden kanunları 

yapmak ıçın faaliyete 
geçmiş, ihtiyat sınıfları
nı yoklamxya başlamıştır. 
Gerek bu yoklamalar ve 
gerek milli müdafaamızı 
alakalandıran kanun pro
jelerinin meclise veril
mesi gayet tabii olan 
şeylerdir ve doğrudan 

doğruya yurt müdafaası
nın zaruri kıldığı normal 
faaliyetlerdir. Binaena
leyh bunların hiç kimse
yi telaşa düşürüp rahat
sız etmesine lüzum ve 
mahal yoktur. 

karşı aynı derecede şiddetli 
davranıyordu. Bazen kendi
siyle muhavere şekline dö
külmüş halkın devamlı söze 
karışmaları bu ateşli huşu. 
neti büsbütün tebarüz ettir· 
miştir. Bunu söyledikten 
sonra bu nutkun ihtiva etti-

ği birkaç esash fikri aydrn
latmıya çıı.lı§acağım. 
Evela bir metot meselesi. 

Son zamanlarda Musolini'ye 
tekliflerde bulunulmuş. Fa
kat Musolini "mukaddes hak
larımız tanıtmadıkça., hiçbir 
teşebbüse girişemeyiz, di
yor. Demek ki müzakere te
ııebbüsünü Fransa'nın yap
masını ve !talya'nın hakları 
prensipini kabul etmesini is
tiyor. Hangi haklar? 1915 
anlaşmasının icabı olan halt
lar mı? Yalnız bunlar mı? 

Duçe bize bunu açıkça ıöy
lemiyor. 

Yalnız bir sarahat var: 
17 ilkkanun tarihli italyan 
notası bütün talepleri ihtiva 
ediyormuş. Meseleler şun
lardır: "Tunus, Cibuti, Sü
veyş kanah.,. Bu, üç müna
kaşa mevzuunu, veya üç e
razi parçasını ifade eder .. 
Hepsi bu kadar. 

• t ııte daha mühimi: bu 
mihver hakkındaki 

sözlerdir. Mihverin kıymeti 
düşürülmiyecekmiş. Unut
mıyalım ki 1914 den evci İ
talya üçüz ittifaka dahildi, 
ve bir yandan İngiltere ve 
Fransa ile anlaşırken bu it
tifaka dahil kalmakta da 
menfaati vardı. Bu menfaat 
değişmemiştir. 

İkinci bir mühim nokta. 
Almanya ve İtalya'ya karşı 

bir ittifak yapılacak oltırsa 
iki devlet müdafaaya ve mu: 
kabil bir taarruza geçecek
lerdir. Şimdilik belki bunu 
sadece bir belagat tezahürü 
telakki etmek daha doğru o
lur. 
B. Gayda bir İngiliz gaze

tesine verdiği beyanatta şun
ları söylemiştir: 

1935 sonkanun anlaşması
mn üç hedefi vardı: 

1 - Londra paktınrn 13 ün
cü maddesi mucibince Fran
sa'nrn ltalya'ya borçlu oldu
ğu sömıirge tavizleri mese
lesini halletmek. 

2 - ltalya Fransa'mn ya
nında harbederken Fransa 
hiıkümetı tarafrndan indi bir 
şekilde ortaya çıkaulmış o. 
lan Tunus ita/yanlan mese
lesini bal/etmek. 

3 - Roma ile Paris arasrn
da yirmi senelik bir gergin
lik mazisini kapamak ve bir 
işbirliği rejimi tesis etmek. 

Bundan daha dogru bir şey 
olamaz. 

B. Gayda bu mesele hak
kında İtalya'da bütün söy
lenmiş olanların hükümetin 
fikirlerine terceman olma
dığını tasrih ederek münaka· 
şa halinde bulunan başlıca 
üç mesele hakkında şu izah
ları veriyor: Tunus, Süveyş 
kanalı üzerinde münakale, 
Cibuti ve Somali, Tunus ü
zerinde hakimiyetimizi ka 
bul ediyor, fakat ilave edi
yor: 

ltalyanlar, fransızların İ
talyan milli baklannın bi
mayesı'ni garanti ettikleri 
ölçüde Fransa'mn protekto
rasım kabul eder; demek ki 
bu hakların Fransa tarafın
dan ihlali, ltalya'nrn Fran
sa'nrn vücuda getirmiş oldu
ğu şekli meşru tanımak mec
buriyetini kaldırır. 

' - Fransızlar bu gün Tu
nus'ta İtalyanları tazyik et
mektedirler. Bunları kov
makta ve "tebaadan çıkar
mrya,, çalışmaktadırlat. 
ita/yanların haklarına ya

pılan bu tecavüzler durmalı
dır.,, 

F ransa bu sözlere ce
vaben Tun.uıı'taki i

talyanlarm imparatorluğu 
tahribe çalışmamış olanları
na daima adil muamele et
miş olduğu ve her italyanm 
fransız olmakta serbest bu
lunduğunu söyliyebilir. 

B. Gayda devam ediyor: 
"2 - Süveyş kanalı mese

lesi hem basit, hem de sarih
tir. Kanalda seyrüseferi tsn
zı'm eden ve bunun temin et
tiği büyüle kazancı paylaşan 
şirket bu seyrüsefer üzerin
de ağır resimler koymuştur. 
Statünün prensipleri hilafı

na şirket münhasıran lran
sızlarla İngilizlerden mürek
keptir.,, 

Tııti mesele. İtalya;nın 32 
azalıktan iki azalrk ve tari
felerde tenzilat istediği söy
leniyor. Esasen bu meselede 
yegane alikah Fransa değil
dir. 

Cibuti'ye geçelim: 
"ı - Cibuti meselesi bu ka

dar basit değildir. Çöl olan 
fransız Somslisi sahilinde 
yalnız Cibuti bir krymet ar
zeder ve Cibuti'nin kıymeti 
de Habeşistan'rn girip çıkma 
limanı olması itibariyledir. 

Madem ki lransızlar Cibu
ti'ye ve İtalyanlar da bunun 

hinterlandı olan sömürgf 
imparatorluğuna sahip bulu
nuyorlar; fransa'nın !talya 
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Radyo Difü.zyon Postaları 
TURKİYE Radyosu . 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

31.70 m, 9465 Kes./ 20 Kw, 
T. A. P. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw, 
T. A. Q. 

Ankara 

PAZAR: 2.4.193§ 
12.30 Program. 
12.35 Müzik (küçük orkestra • 

şef: Necip Aşkın) ı - Martin 
UhJ • Grizinge bir daha git
meliyim. Vals. 2 - Walter • 
Rüya - Kenıan solo ve or
kestra için. 3 - Hanschmann 
- Andalusia - İspanyol vals
si. 4 - Ganglberger - Küçük 
flüt için konser Parçası. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.IS Müzik (Küçük orkestra . 
Şef: Necip Aşkın) Devam. 
5 - Thomsen - Dua. 6 - Main
zer - Düğün töreni. 1 - Nie
mann - Vals - Boston. 8 • 
Koester - Hint ninnisi 9 • J. 
Strauss - Viyana ormanları
nın efsanesi. 

13.SO Türk müziği: Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet X:ozan, Ru

Ö şen Kam. Okuyan: Semahat 
zdenses. 1 - ....... - Beyati 

peşrevi. 2 - Leni _ Uşşak şar
kı • Seni arzu eder didelerim. 

3 ·Lemi· Uşşak şarkı. Gün
ler geçiyor. 4. Şükrü_ Uşşak 
şarkı - Geçti muhabbet demi. 
S - S. Pınar - Beyati şarkı • 
Delisin deli gönlüm. 6 _ ...... . 
- Uşşak şarkı • Girdim yarin 
bahçesine. 7 ...... _ Uşşak saz 
semaisi. 

14.20-14.30 Konuşma (Kadın 
~a)ati - Çocuk terbiyesine da
ır 

ile işbirliği yapması ve bir 
menfaatler iştiraki tesis et
mesi pek tabiidir. 

Bilakis Fransa Cibuti'de 
son babes asilerini topla
~.aktadır. V !!• üstelik, Cibu
tı de artan ıtalyan mübade
le/erinin menfaatlerine ve 
Cibuti'yi ~disababa',va bai
lıyan demıryolunda engeller 
ihdas etmiştir. 

Bu itibarla siyasi bakım
dan olduğu kadar iktısadi 
bakrmdan da bayati bir ebe
miyette olan bu meselenı'n 
kati ve kökten bir şekilde 
halledilmesi liizrmdır.,, 

İthamları bir kenara bıra
kıyor ve sadece B. Gayda'nm 
fransızların Cibuti'nin haki
mi olduklarrnı ve bir iş bir
!iğinin zaruri bulunduğunu 
ıfade eden eözlerini kaydet
mekle iktifa ediyorum, Biz 
de bu fikirdeyiz. 

Netic\: önümüzdeki gün
ler bize bu hususları daha i
yi anlamak imkSnını vere
cektir. Çiinkü, B. Gayda'yı 
istisna edersek, B. Musolini 
sarih bir şey söylememi•t:if. 
Buna mukabil demiştir ki 

"Avrupa sulhunun selameti 
için uzun bir sulh devresinin 
zaruri olduğu kanaatinde
yiz.,, Fransa başka bir şey 
söylememiştir. 

Bütün fransızlar için ehe
miyetli olan nokta 17 ilkki
nun 1938 notasının muhtevi
yatını bilmektir. Çünkü bu 
notanın metnini bilmiyoruz. 
İtalyan talepleri burada ne 
dereceye kadar sarahatle i
fade edilmiııtir? 

Romanya ıarkla 

bir sulh amili 
"Avrupa'nm geçirmek

te olduğu şu ağır zaman

larda Majeste kıral, mem-

17.30 Program 
17.35 Miizik (pazar çayı- Pi.) 
18.15 Konuşma (Çocuk saatı) 
18.45 Müzik (şen oda müziği 
İbrahim Özgür ve ateş b' 
cekleri) 

19.11 Türk müziği (Fasxl heye 
ti) Celal Tokses ve arkı 
daşlan 

20.00 Ajans, meteoroloji hl 
berleri. 

20.15 Türk müziği:. Çalanlar 
Reşat Erer, Vecihe, Ruşeı 
Kam, Cevdet Kozan. OkU 
yanlar: Müzeyyen Senar 
Haluk Recai. ı - Osman be 
- Nibaven.t peşrevi. 2 - M 
Nurettin - Nihavent şarkı 
Sensiz ey şuh. 3 - Rahmi bel 
- Nihavent :;arkı - Saçlan:ıı 
bağlanalı. 4 - Şükrü Osman 
Suzinak şarkı - Mübtela1 
derdolan. 5 - Ahmet Rasim 
Suzinak şarkı - Pek revadır 
6 - Refik Fersan - Mahur şar 
kı - Bir neşe varat hasta gÖ 
niil. 7 - ..... - Mahur şarkı 
Hala k:ınayan. 8 - Şerif İdi· 
Mahur şarkı - Alamam doğ• 

rusu desti emele. 9 - .... - Mu 
hayyer türkü - Kır oğlanır. 
davarı. 

H.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Neşeli plaklar - R. 
Zl.00 Müzik (Riyaseticümhur 

bandosu - Şef: İhsan Kün· 
çer). 1 - V. Buot - Okyanos 
(Marş), 2 - Leo Delibes • 
- Naila haletinden: Çiçekle! 
raksı (Intermezzo). 3 - }{. 
Berlioz - Roma karnaval 
(Uvertür). 4 - P. Tschaikeıw· 
sky - 5 inci senfonisinden · 
Andante cantabile: Vals (Al• 
legro moderato). 5 - J. Si· 
belius - Finlandia (Tone Po· 
em). 

22.o.o .Anadolu ajansı (Spor ser• 
vısı) 

22.10 Müzik (cazbant - Pi.) 
22.45-23 Son aians haberleri ve 

yarınki program. 

leketin mesul adamları 
ile vaziyeti müzakere e· 
derek milli menfaatleri
mizin korunması zımnın
da icap eden tedbirleri 
almıştır. Memleket bu 
hususta müsterih olabi· 
lir. Memleketin muda· 
faası için büyük vatan
perverler ile her daim 
fedakarlığa müheyya kah
raman ordumuz hazırdır. 
Bu memleketin büyük 
devlet adamları, kıralın 
ve hanedanın etrafında 

bir duvar teşkil etmek
tedirler. 

Bugün her türlü şahsi 
l.htira.silara karşı mim 
menfaat fikrı hakim oJ
malıdır. Romanya, istik
balde dahi ~rkta bir sulh 
amili olarak kalmak iste
mektedir. Fakat bu tari
hi rolünü ifa etmek için 
prestij sahibi olmak la
zımdır. Lakin prestij, 

mi11etin kendi zimam

darları etrafında göste

receği tesanüt ile karşı

lanabilir. 

Bu memleketin mesut 

fakrt:örlerinin dün akşam 

gösterdikleri yüksek mil

li tesanüt nümunesi halk 

arasında derin bir tesir 

h,astl etmiştir. 'Romanya

nın bu siyasi faaliyeti de 

hudutlarımızın haricin

de büyük bir alaka uyan

dırmıştır., , 

Semualul 

KURBAGA DAMGA~ 
~===============- 24 - ===::!/ 

Ya.zan: Edgar WALLACE 

geçe, L. V. M. B. işaretini kollıyaca ~ 
ğız, ve telsizle "Kul'bağa,, nın sesini 
dinliyeceğiz. 

Elk: 
- Acaba şu melun muahededen bah

sedecek mi 1 diye söylendi. 

disine lazım olan her şeye malikti: 
lüks bir apartrman, postayla kendisi
ne muntazaman gelen yepyeni para -
lar, emrinde bir otomobil... Fakat bü· 
tün bunlar ne kadar devam edebilir -
di? 

eski hayatıma avdet ederim. O kadar 
kişi içinde beni mahcup etmeye hak
kı yoktu. 

- Ray, bu gün Horsham'a dönecek
sin, değil tni? 

Erkek başını salladr. 

Dün geceki zat pederinizdi değil mi, 

matmazel Bennett? 

Ella, başiyle tasdik etti. Lew Bra

dy genç kıza gülümsedi. Bacaklarını 

güneşe uzatarak bir koltuğa yerleşen 

Lola: 

- Ben bu elbiselerin bizim için 
kıymetli bir delil olacaklarını zanne . 
diyorum. Ve bilhassa şunun 1 ne der -
siniz 7 

Kendisine uzattığı kağıtta Elk, şu 
talimatı okudu: 

"Bütün erkek kurbağalar çarşamba 
günü dinlemelidirler. 3. I. A. L. V. 
M, B, Ehemiyetli," 

Dick dedi ki: 

- Basit olmasına rağmen ehemiyet. 
1i bir tamimden yirmi beş nüsha var 
Zarfları olmadığma göre Hagn'm bun 
tarı kah Heron'.dan, kah hususi ika • 
metgahınlan dağıtacağı neticesine 
vardım. Teşkilatlarının şu ~ekilde ol
duğunu zannediyorum: "1 numaralı 

Kurbağa,, talimatlarını, şefini tanı -
yan veya tanımryan "7 numara., vası· 
tası ile tatbik ettiriyor. Söz aramızda 
numarası 13 olan Hagn (ki bu numa. 
ra ona uğursuzluk getirecek) yedi nu
maranın sağ koludur. Mıntaka şefleri 
ile mUnasebet temin eden odur. "7 
numaray1" tanımadığını iddia ediyor
sa da ben aksini tahmin ediyorum. "7 
numara,, Kurbağanın talimatlarını tat 
b ik ediyorsi da mecbur kalınca kendi· 

liğinden de hareket edebilir: delil ola 
rak bu mektup yeter. Ve içinde Mills'i 
kullanmış olduğundan dolayı kuııba . 
ğadan özür dilediği bir kağıdı göster
di. 

XV. Kısım 
Ertesi sabah 

Ray Bennett inliyerek uyandı. Şa
kakları çatlıyacakmış gibi ve dili kup 
kuruydu. Bir bardak su doldurdu, bir 
yudumda içti, sonra yatağının kena -

- El ile mi yazılmış? rma oturarak başını ellerinin arasına 
- Hayır .. Üstelik parmak izi de aldı ve düşünmeye başladı. Geceki 

yok 1 hadiseler hafızasında karmakanşrk 
Elk kağıdı aldı, ışığa tuttu. bir halde canlanıyordu. Çok fena şey-
- Markası: Three Lion Bond, diye lerin cereyan etmiş olduğunu hisse -

okudu, sonra tebliği tetkik etti. Yeni diyordu. Biraz kendine gelir gibi ol
bir daktilo makinesi ile yazılmış, ya - du ve derin bir şaşkınlık içinde baba
zan daktilo dersi almış birisi. Sol eli- sına tokat atmış olduğunu hatırladı. 
nin serçe parmağı oldukça zayıf. "Q'' Bir babaya el kaldırmayı kendi nef
ve "A" Iar silik çıkıyor, bu da tecrü - sine çok iğrenç buluyordu. Hareketi
be alameti.. Her zaman aynı parmağı· nin yegane mazeretini teşkil eden 
nı kullanıyor .. Ben bu sayede bir ban- sarhoşluğunu anlatarak babasına af 
ka hırsızını yakalamıştım. dileyen bir mektup yazacaktr. Böyle-

Tebliği bir daha okudu. Jikle mutat ve uydurma özür dileyiş 
- Bütün erkek kurbağalar çarşam - şeklinden kurtulmuş ve hiç olmazsa 

ba akşamı dinlemelidirler. Erkek kur- makul bir sebep göstermiş olacaktı. 
bağalar demekle şefleri anlatmak is - Bu nevi kavgalar her ailede olabilir
temiş olacak! Fakat nerede dinliye • -ai. Büyüklerin çocuklariyle araları a
cekler? "3. I. A.''? Bir şey anlamryo - çılabilir ve sonradan da barışılabilir-
rum. Siz ne dersiniz, şef? di. Bir gün, zengin olduğu zaman, 

Dick ona garip bir tavırla baktı. ba~asını gider bulur ... 
- Bunda anlaştlamıyacak bir şey Düşündü. Zengin olmak ... Bir gün 

yok, dedi. Çarşamba .ı(Ünü, saat 3 ü l:>ir zengin olabilecek miydi? Halen ken· 

Bu can sıkrcı düşünceyi bıraktı ve 
yemek odasına doğru yürüdü. Kapıyı 
açtığı zaman şaşkınlıkla olduğu yer
de dona kaldı. 

Ella, açık pencereye kolunu daya · 
mrş, eli çenesinde oturuyordu. Gözle
ri yorgun, yüzü soluktu. 

- Ella burada ne arıyorsun? Diye 
bağırdı. İçeriye nasıl girdin? 

Sıkıntılı bir sesle: 
- Kapıcı, kız kardeşin olduğumu 

öğrenince anahtarı ile açtı, diye ce -
vap verdi. Sabahleyin erkenden gel • 
dim. Oh, Ray 1 Hiç ... Hiç utanmadın 
mı? 

Erkek, hararetlenerek: 
- Ne diye? Dedi. Babam, yarı sar

hoş halimi gördükten sonra daha faz
la israr etmemeli idi. Hareketimin 
kötülüğünü takdir ediyorum, fakat o 
andaki hareketlerimden mesul sayıla
mam. Sonra, mahcubane. sordu: n e des 
di? 

- Hiç, hiç bir şey söylemedi. Keş
ke bir şey söylemiş olsa idi 1 Kendi
sini görmek için Horsham'a gelecek
sin değil mi? 

- Hayır ... Bir kaç gün fırtınanın 
geçmesını bekliyeceğim. (Babasını 
görmekte hiç te istical etmiyordu). 
Eve, beni af ettiği takdirde döner ve 

- Hayır, dönmiyeceğim, fakat ba
bama mektup yazacağım. Kabahatli 
olduğumu biliyorum, bunu kendisine 
anlatacağım. Daha fazlasını yapa
mam. 
Yavaşça kapı vuruldu. Ray: 
- Giriniz 1 Diye bağırdı. !çeriye 

geceleri apartımanda kalmıyan uşağı 
girdi. Ella'ya yan gözle manalı ma -
nalı bakarak hafif sesle: 

- Matmazel B assano'yla, M. Bra
dy'yi kabul edebilir misiniz? Diye 
sordu. Kapının dışından bir ses: 

- Tabii kabul edecek, dedi. Bu ka
dar merasime ne lüzum var? Oh 1 An
ladım. Ve Lola Bassao'nun nazarları 

pencerenin yanında oturan genç kıza 
takxldı. 

- Kız kardeşim... Ella, sana mat 
mazel Bassano ile M. Brady'yi tak -
dim ederim. 

Ella kapıda duran genç kadının si
luet ine baktı: Lola ile ilk kar~ılaşma
sıydı. Onun güzelliğini takdirden 
kendini alamadı. 

- Tanıştığımıza çok memnun ol -
dum matmazel Bennett. Dün akşamki 
güzel hareketinden dolayı kardeşini
zin kulaklarını çekmiye gelmiş oldu
ğunuzu zannederim ... Tamamen aklı. 
nızı kaybetmiş gibiy diniz yavrum 1 

- Kardeşinizin apartrmanmı nasıl 

buldunuz? Diye sordu. Ella: 

- Çok güzel, dedi. Eve döndüğü 

zaman korkarım Horsham onu artık 

tatmin etmiyecek. 

- Eve dönmiye niyeti var mı? Lo
la bu suali sorarken genç adama gü • 

lümsüyordu. Ray hararetle: 

- Asla! Diye bağırdı. Ella'ya, bit 

türlü, işlerimi bırakamıyacağımı an ' 
]atamıyorum. 

Lola bir işaretle genç adamı teskin 
etti. Bunun üzerine işi tatlılıkla ida· 
re eden Ella birden mukabil taarrut<l 
geçti. 

- Bu kadar mühim olan işler aca. 
ba nedir? Öğrenebilir miyim? 

Ray vazifesi hakkında muğlak ve 
ihtiyatlı bir şekilde izahat veıtneğe 

başladı. Ella onu sual sormad•n din· 
liyordu. 

- Kötü bir iş yaptığım zannedi. 
yor ve dostlarımr babamla l<endinden 
daha az namuslu tahmın ediyorsan. 
bu fikri derhal aklmd'fi çıkarmalısın. 
Emin ol ne Gordon'•'Cln ne Elk'ten ne 
d·~ onların çetesı 1den korkuyorum. 

(Sonu var) 

( 
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Seker hastalığı artıyor mu? 
Amerikalı hekimlerin fikrine j - kanser hastalığında olduğu gi

&Öre çok artıyormuş. Yalnız Nev- bi - hekimledn şimdi daha bilgili 
>"Wk de.leti topraklannda 1901 yı- ve teşhiste daha uata oldukları he· 
bndan 1931 yılma kadar nüfua an- saba katılamaz. Çünkü kanser has
c.ak iki misli olduğu halde teker talıimın tethisi birçok defa gÜç· 
lıaatalığmdan gidenlerin sayısı on tür, onu bilgili ve usta hekimler le§· 
dokuz misline çıkmıt. Gene aynı his ederler. Halbuki teker hastalı
IDeınlekette şeker ha~tahğından gi- ğının alametleri pek eskiden beri 
denlerin nispeti 1866 .. nesinde yüz mal\urı olduğu için teıhiıi de kolay· 
hinde ancak 2,1 olduğu halde 1932 dır. 
aeneainde 29,2 olmut- Hep o mem· Onun için ıeker hastalığının ger
lekette hayat sigortası tirketlerinin çekten arttığını kabul etmek zaru -
İstatistiklerine göre, teker hastalı· ridir. Her yerde, Amerika'daki ka· 
iından dolayı l'İdealerin varisleri • dar kesin iıtatistikler yokaa da her 
ne verilen para otuz yıl önce deve- yerde çoğaldığı bellidir. 
de kulak kabilinden illen ıimdi yu. Neden arttığına ••lince, bunun 
karıdan onuncu dereceye kadar hakkrnda bir fikir söylemek timdi • 
rikaelmiı. lik mümkün değildir. Şekerin ucuz. 

Vakıa, ıeker haatllhğı, ona tutu- layıp daha çok yenilmesi hesaba 
lanlardan pek çoğunun uzun yaıa· katılamaz. Şeker büyük harpten Ön· 

hlaıma mani olmadıiından asıl lü. ceki maiıet fiyabna göre ıimdikin • 
aunalu olan, teker hastahiından gi- den daha ucuzdu.Bizde §eker fabri
Clenlerin aayıaım değil, yaııyarak kası olmadığı zamanlarda bile kel· 
bütün ömürlerince kendilerini tat· le tekerinin ucuzluğunu hatırlıyan • 
aız hayata mahkiim edenlerin aayı • lar o zamanlarda yedikleri hamur 
•mı bilmekse de onlann en çoğu her tatlılannın ıimdikinden pek çok ol
keı aibi ayakta ve iıine aücüne ba- duğunu bilirler. Şeyhüslam efen
karak aezmekte oldui~ndan ıeker dinin iftar aofraııında en azı altı 
hutalıima tutulanlann sayısını öğ- türlü tatlı yiyenlerin bile teker has
renınek kabil değildir. talığına tutulduktan duyulmazdı. 

Bununla beraber bu hutahğm Zaten mesele çok teker yemekte de-
~ - 'ld" her memlekette arttıiı hissediliyor. arı ır. 

Nereye aitseniz ıeker haııtahiı adı- Yediği tekeri yakamamakta da 
bı iıitiyorsunuz. Kaymaklı elma değil, çünkü bu zamanm adamları 
kompostosuna dayanamadıklann _ kırk yıl Öncekilere nispetle ıüphe
dan ona gelince perhizi bozdukları siz d~ha ziyade hareket eden ve da· 
halde, bu hastalığın seb~biyle aa- ha zıyade •p~r yapmıı adamlardır. 
bahleyin kahvelerini ıekeniz içen • Şeker haatalıgı en zorlu ıporcular • 
ler gittikçe çoğalıyor. da bile görülüyor. 

Acaba eker hastalığı gerçekten Bir de, teker haıt~lrğının nispeti 
• 1 k • 1. kadınlarda daha zıyade artıyor. 

illi artıyor, yo sa ana ız yaptırmıya E k'd dikk l' h k"ml k" - d ı - ı d d s ı en en at ı e ı er se ız ragbet e en er çoga ıyor a on an t k 1. k - k ,._ · d · 1 ane 9e er ı er ege ar~ı anca& Uç 
dolayı ıekerlı ol uklannı bılen er t k 1• k d .. rl 1 ..... ~ 

• · d 1 • ., B "k" • "h • ane te er ı a m goate r eruı. 
ını zıya e eııyor · u 1 ıncı 1 tıma· H lb k' 1932 1 d k h 1 - 1 a u ı yı m a te er asta ı-
li de hesaba katmak dogru o ur. A· - d 'd k d ) · k l t w 1 grn an gı en a m arın sayısı _ 
nalız yaptırnuı meratr ı an çoga • . , , 
dik b·r k k" 1 · b il' b 1 gene Amenka da - erkeklerın sa-ça, ı ço ımse enn e ı aş ı . 
bı·r h t 1 k h" tm d d yısından bır defa fazladır. ra a 11z ı ısae e en e §e- B 1 k 
kerli oldukları meydana çıkıyor. azı aı:' ,'e er hastabğınm en 
Fakat teker haatalığı daha 1674 çok Amerıka da, sonra Almanya'· 
•ılmd' · ·ı· ki h da, daha aonra lngiltere'de, daha 
~ a ıngı ız mya ocasınm ıe· • • . 
'-erlı' b' h t k d i 'd aoara latan memJeketlermde, en • ır as anın çı ar ı ı ı ran • .. . 
tada k t ti ld t h b d• sonra da ıalav memleketlerınde art• 

ra a ı o u unu a er ver ı • i h 
iincle b • ı-~-d t i tı mı aber vererek bunda d" ırk n en ma \UD ur ve yap ı ı 1 • • k 1 • • • 
--n·f ti k k ld ... J h meae eıını arı§hnr ar. Kımısı de ··- e er pe ço o uıun an aı- 1 ail 
tane he'-!~• · d · L • t ar ofullarmm baıka ll'klardan ...... en ona aıma enemıye 1 d f . 
~erirler -e d"kk ti ka ded 1 • b • a daha zıyade tutuldufunu 

" 1 a e Y er er. iddia ed 1 •- ı· t ---' ·• b'I h erer. 
rune •J• 7a~suauaa once 1 e as- Amerika ıibi her ırkın kanıtıiı 
tannı 191ierla olup 'Oliiladıiı ebemi- bir memlekette ırk ayırt etm k · 
Yetle a~attınlır. Onun için bu haat~- MDm sülecefini getirmeseydi: .:;a: 
lak eakıden de çok olaydı ıene bı • il ofullannm ıeker 'haıtalitm 
linıneai llznndı. Halli\iki irmin· den daha çok tutulduğunu be~":: 
el aann baımdan beri aöylenildiii raftmmya kalkıtırdı ... 
kadar, teker hutalıimdan hiç bir Şimdilik bilinen teY yalnız teker 
•akit bahaedilmemiıti. hutabimm Jıer yerde artmakta ol-

Şeker haalalıfmm artmaamda maaıdır. G. A. 

Cenubi Amerika'da 

Mihver devletlerinin 
gözü mü varı 

Plladelfiya, 1 a.a. - Roma • Berlin 
lllihverinin cenubt Amerika'nı11 bir ta. 
Jonı arazisini feth ve iıtili etmek ta -
aavvurunda bulunduğundan bahıeden 

Anıerika ittihadı demokrasileri komi -
tesi B. David Efron, bu husustaki en.. 

diıeleri siyasi ve ahlaki ulum akade -
mlaiııde iz.O ve tasrih etmiştir. 

Hatip, bir takım haritalar göıter
mittir. Bu baritalarm üzerinde Bre • 
zllya, Arjantin ve Peru'nun bazı kı • 
••mlarına .. Antarica Germanica,, diye 
itaretler konulmuıtur. Hatip, bundan 
•onra Brezilya araziainde tayyarelerin 
yere İnnıelerine mahaua 39 sahanın bir 
liateıini okwnuıtur. Bu sahalar, Luft· 
hanza•nın bir 9ubeai olan Condor sen. 
d0 k 1 llının kontrolu altında bulunmak-
qdır. B. Efron, Panama'ya bir kaç sa
~ nıeaafede bulunan ve Peru'ya ait o. 
hah Malabrico limanının bir alman 
b ~t Üsl(l olduğunu ilive etmi,tir. 
uatıp Alma , . . . • nya nrn bu lımanm ımtı -!;z:1• 1914 senesinde almış olduğunu 
va hhazırda alman harp gemileri ile 
se:~~larının bu limanda serbestçe 
et:Ue~fer etmekte olduklarını ilave 

1ttır. 
ltaıy 'd pın Per a. an _bahseden hatip, İtalya -

· f .. L u da hır bombardıman tayyare
" "'Urik , aıına malik olduğunu ve Pe· 
~7':;1 banka muamelatınr:ı yüzde 50 
n v~nt~oı. etmekte bulunduğunu ita· 

'rl etlılftır, 

ızı Veıikakır bulundu 
Bue11°' A· 

tagorıya• • , •res, 1 a.a. - Zabıta, Pa-
lmzaıız bir 

1 ~azi tahrikitı hak.kında 
lan eak· vesıka vücuda getirmif o. 
bela•· 1 almır:ı nazilerinden ve B. Gö

i ın aaıbık katibi Heııri Ju ca'i tev 

Hırvat partisi reisi 

Maçek'in temasları 
Belırad, 1 a.a. - Hırvat partisi re

iıi Maçek buıiln Agran'da bütün mu
halefet partilerinin deleıeleriyle mü
zakerelerde bulunmuştur. 

lyi mal6mat alan mahafilde beyan 
olunduğuna göre, bu mülakat bir fi
kir teatiıinden ibaret kalmıştır ve 
müspet siyasi mahiyette hiç bir talep 
tespit olunmamıştır. 

Maçek önümüzdeki pazartesi günü 
Batvekil Svetkoviç ile görüşecektir. 

Bu m'ülikatı muhalefet bloku reisi 
ııfatiyle delil, hırvatların ıCSzcüıU ıı
fatiyle yapacaktır. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -: Bir milyon ıeyircinin coıkun : - -: heyecanı : = TORKÇE SOZLO :S - -- -5 STAT ILAHLARI ~ - -- -: Reji : LENİ RİEFENSTAHL :S 
: Berlin 1936 olimpiyadlarının tam : 
E hakiki ve yegane filmi S 
: Şimdiye kadar misline raıtlan- S 
: mam:ı bir muvaffakiyetle :S 
= -: YENİŞEHİR :5 - -
E ULUS Sinemasında i - -E devam ediyor. Seanslar : 2-4.15 : 
: 6.30 - Gece 9 da başlar : 
- 111111111111111111 = 
;"~Bugün sabah ucuz ma· ~ıır 

:=tineıinde 20 kul'Ufla 2 : 
Ef ilm birden görecelui- ;: - -::niz. : 

~ 1 -Brodvey Serenadı ~ - -E Ginger Rogere • Fred 5 
: Astaire : 

§ı -Gizlenen İıl1raplar § -: William Powel - Cay -: Francle 
------- -- 11111111ır 

U[US 

Milli mücadelede 

Demiralayın baıında 

İbrahim Demir alay ... 
Büyük Millet Meclisi, en eski ba

larından birini kaybetti: 
Isparta mebusu İbrahim Demiralay, 

inkılabımızın temiz heyecanlarını ru
hunda toplamı' bir halk adamı idi. 
Vatanın felakete diiftüğü günlerde, 

ıatırapla ayaklanan ıapartalıların mil
li temayülleri, onun ruhunda mih.ra· 
kını bulmuştu. 

İzmir istiliaına kadar, misafirper· 
ver, hoşsohbet ve hayırsever bir zat o· 
tarak bütün ıspartalılarca sevilirdi. 
Bundan sonra gelip çatan kara gün
lerde o, çırpınan, haykıran bir canh 
ıstırap oldu ve bütün ıspartahları et
rafında buldu. 

Kendine mahsus o kadar sıcak, o 
kadar temi~ halleri vardı ki: her te
mas ettiği muhitte canlı bir samimi
yet ve neşe havası yaratır ve kendini 
sevdirmesini bilirdi. 

Umumi harbin sonunda, hemen her 
yerde ceınıyetler kurulu~ o··du. İspar
tacta d:a ik\ iiç crmı) et teşekkül etmi,. 
ti. Gençler birliğinin reisi olduğum 

halde, diğer bır cemiyetin başında bu
lunan lbr:ı.him Demiralay ile sıkı bir 
dostluğum yolctu. 

1..:mir işgali uzerine lspartıa'ya ka
ç:m r- li'ni.ı (Uskurcu oğlu) Gen~ler 
birliğinde verdiği izahat oradaki ar -
kadaşları hüngür hüngür ağlatmıştı. 
Hatırımda kaldığına göre, Ali, Mü • 
hendis Ömer Lfıtfi, ve ben aynı gU -
nün gecesi, onun evine gitmiye karar 
vermiştik. 

Ali, İzmir istilası hakkında tafsi -
13.t verdikçe, ge:ıç sakalının altında, 
penbeliği daha şeffaf görünen yüzü 
morarıyor, gözlerinden yaşlar boşanı· 
yordu. Adeti veçhile. diz çöküp otur
duğu yer minderinden ayağa fırlıya• 
rak • deli gibi odanın içinde dola' • 
mıya başladı. 

Yeisten çenelerimiz kilitle'nmişti. 
Hepimizin üzerine gözlerini dikerek: 

- Çocuklar .. Başka çare yok .. Sili
ha sarılmak lazım .. Cihat lazım .. Ciha
dıfiaebilillih lazım ..• diye, haykırl§ını 
her hatırladıfmı zaman yeniden tüy -
terim ürperir. 

İsmet İnönü'nün kumandaıı altın • 
da. nasıl can feda edildiğinin en mUm 
taz bir nlimuneıini veren, kahraman 
şehit Nazım'ın ltpartaya geliıi; hepi
mizden fazla onun maneviyatını ku
vetlendirmi' ve ondan sonra da tefkl. 
tat köylere kadar yayılmıya baılamıt 
tı. Şube rei9i Nurullah ve jandarma 
kumandanı Muıtafa'nın da mUzaıharet 
lerl lnsnmm edince açıktan açıta mu. 
dafaal Hukuk cemiyetini kurmak im· 
klnı haarl olm°' ve başına da İıbrahlm 
Demiralayla, bugilnkü Isparta mebuı. 
tarından Hillnli Özdamar geçmitti. 

Artık içtimalar askerlik dairesinde 
yapılabiliyordu. Siyah bayrakların al· 
tında kazalardan, kCSylerdeın, akın a -
kın gelenleri, gmlt meydanlar alım· 
yordu. Bu inliym mah,erin ortaıın • 
da, kolları havada, haykıran ve Iapar· 
tayı ayaklandıran İbrahim Demlrala • 
yıın saf ve temiz hayalini naaıl unuta• 
biliriz. 

Beni Nazilll heyeti merkezlyeaine 
murahhu ıönderirken: 

- Evllt .• blitlln arlcadatlara ıetim 
söyle. Cephe için ne llzımsa hepsini 
bulup yetiştireceğiz. Biz a~ duraca -
fız, fakat onları doyuracağız .• lnşal • 
lah yakında ben de gelirim .. 

demişti. Ve her 9ey dediği gibi ol · 
du 10 • 15000 kişilik cenup cephesi -
nin en ağır yükünü o, seve seve It -
parta üzerine çekmişti. Bu tazyikın al 
tında en çok bunalan da kendiıi idi .. 
Feci ihtilatlara yol a~abilecek en na -
zik devirler, onun, ıaf ve temiz tesir· 
)eri altmda arızaıız olarak geçti. 

Cephe gerisinde, geceli gündüzlü 
çahtmaktan yılmryan ate'li ruhu, da
ha fazla gerilerde durmıya tahammül 
edemedi. Ve kendi te9ebbüıü ile tefek 
kül eden Demiralayı11 bafına geçerek. 
cephe hizmetine ıirdi. 

Kurtulu, ıavqında, Iapartaya dü 
ten ,erefli vazifenin hakkiyle yerine 
getirilmesinde, İbrahim Demiralay'ın 
ifa ettiği mümtaz rolü, ıspartalılar 
minnet ve şükranla daima ~nacaklar • 
dır. 

Büyük Millet Mecli.ainde, ilk gün
de'llıberi Isparta'yı temsil eden bu şe -
refli ölüyü törenle, çok ıevdiği llpar. 
tamıza gönderdik. 

bparta, onu kendi topraklarına da • 
vet etmekle, çok yeri"de bir k~dirşi 
naııhk ır<Sıtermi• oldu. 

Onun mezarı başında. vlanrz bu~n· 
küler deiW. ızelecek nesiller de hür 
metle eğilecektir. 

Turgut AKKAŞ .................................................... 
( 23 Nİlan Çocuk Bayramı ) 
Çocuk sesi yurdu şenlendirir. 
Bayramda çacuklarımızı ne -
ıelendirmek için el birliğiyle 
çalı§almı. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

'!, ................................................... . 

~:~~~~~:~~~~~:~~:~ı 
Hakiki Jan Jak Ruso 

Madam Pittard'ın 
Gazi Terbiye Enstitüsünde bu mevzuda 

yaptıği iki enteresan konuıma 
Kıymetli miaafirimiz Madam Pittard'ın Gazi Terbiye Enıtitü

ıünde "Jan Jak Ruao, hayab ve eserleri" unvanı altında iki 
konf er ana verdiğini haber vermittik. Münevverlerimizi çok ya
kından ali.kadar eden ve bize Ruso hakkında birçok hakikatleri 
öğreten bu konferansların metnini veriyoruz: 

Bir hakıızlıiın tarihi 1 nımış ol~n yegane.,ra.zıcısı, Joı:j Sand. 
Jan • Jak Ruso':ıun tarihi, 150 yıl _ dır. O ,oyle der: Ruı.o aleyhı-:tde ter 

danberi süren bir haksızlığın tarihi •

1 

tip edil.miş s.ui~astı inkar etmek. h~~~
dir ve belli başlı şu üç haksız itham o. sundakı bu ıttıfakın, bu tarafgırlıgın 
nun hatırasını karartmaktadır: manası nedir 1 Deliller yok mu? Ta -
1) Nankörlük canavarı, manyak Ruso, rifı buna dair hiç bir şey isbat etrni -
deli oldu, yor mu? 

2) Be, çocuğunu yetimhaneye ter • Ve bu zulmün tesirleri bugüne ka-
ketti. dar devam ediyor 1 Bu kin ve garez ne 

3) Tehlikeli nazariyeleri, ke:ıdisi • için? denecek. Muasırı ola:ı yazıcılar 
nin de inanmadığı sofizmleri, fransrz neden Jan • Jak Ruıo'ya bu kadar şe
ihtilaline ve ihtilalin bütün müfrit dit hUcum ediyorlar? 
hareketlerine sebep oldu. Bu, acaba edebiyatçr rekabeti mi-

Sent Böv, Emil Fage, Jül Lömetr, dir? 
Röne Dumik, Güstav Lanso:ı ve daha Acaba, tanmmamı~ken himaye edL 
birçokları gibi 19 uncu asrın büyük len bir dostun muvaHakiyet kazanma
münekkidleri Ruıo hakkında işte bu sı yüzünden, diğer dostlarda uya·:ıan 
hükmü vermişlerdir. iğbirar mıdır? Hayır! Bu kadar sebat. 

Bunlar, Diskurların, yeni Heloiz- lı, bu kadar ustalıklı entrikalar, bu 
in, içtimai mukavelenin, Emil'in, iti • kadar uzun bir habaset bu kadarla i -
raftan müellifine hatalar, ayıp şey- zah edilemez. 
ler, cinayetler isnad ediyorlar. Ruso dü§manlığının 

Vakıa, Ruso'nun, insanları tabiatı hakiki ıebepleri 
mütaleaya scvketmiş, onlara heyecan Buracla bahis mevzuu olan 'ey, da • 
vermi• ve göz Y•tı döktürmüt olan ha derinlere giden bir zıddiyet, zihni 
dahi bir yazıcı olduğunu inkar etmi ~ ve ideolojik bir kindir Ve biliyoruz ki 
yorlar ve onu romantizmin muharrik- zihni adavetler, en öldürücü olanları
leü.:ıden biri olarak kabul ediyorlar. d ır. 
Ve bilyUk mtinekkidler: Bu düşmanhğr:ı hakiki sebepleri ne 

- Nasıl oluyor da bir deli, dahi bir dirl 
yazıcı olabiliyor? Sualini kendi ken· İşte şunlardır: 
dilerine sormuyorlar. Ruso'nun ilk diskur'u (nutku), 

Bunların hepsi Ruso'nun düşman- ilimler ve sanatlara dair nutuk, ani bir 
larının yalanla dolu ıeıhadetleri.ıe i- muvaffakiyete mazhar oldu. Bir gün 
nanmlflar ve Ruso'nun kendi şehadet- evel ıönük ve tanınmamıt bir ,ahıı o. 
terini de yalan telakki etmi,lerdir. lan Ruso :ıutuk çıkar çıkmaz Pariı'in 

Tabii, "büyük münekkit., )erin iddi· en meşhur yazıcıaı oluverdi. 
alarmı aynen kaıbul eden üniversiteli. Blltiln salonlar onu kaprımıya baş -
ler, profeaörler, öfretmenler ve bun • !adılar. Fakat nutkun inkişaf ettirdiği 
larm ar.kaernda bütün okumuf halk mevzu, ansiklopedinin akideainin ak • 
aynı tiklyetleri tekrar edip duruyor- si::ıedir: ansiklopedi müthiş bir tah-
lar. rip aleti idi: mazinin ruhunu red ve 

Fakat bugün elimizde bu ithamların inkar ediyor, hürmete lay r.k müessese
botluiunu iabat etmeyi mümkün kı - lere hücum ediyor, din aleyhine müca 
lan vesikalar bulunmaktadır. dele tertip ediyor, inaan mUdrikesini 

Bu bürhanlar nelerden iıbarettir? yükseklere çıkarıyordu. Halbuki i · 
Evelemirde Jaıı • Jak Ruso'nun kritik manh bir ruh, yapıcı bir zeka olan 
tauda tertip ve tabohınmu' umumt Ruso, aklın terakkileri, vicdan ve ah
muhaberatı: bu eaer, beheri 400 uy • lakm terakkilerinden aonra gelmezse, 
faya yakın 20 cild<len ve muarızlan - ancak, sa.adet demek olmıyan maddi 
nm cevapları da dahil olmak üzere rahata götürür, diyordu. 
400 den fazla mektuptan ibarettir. Servet, lükı, para hırsı, ahlakı bo-
İnaanm, 40 ıene müddetle, hiç bir zarl, inaanları hem hakiki hilriyetle 

tenaku.ıa düpneden, kendi kendisini rinden, hem faziletlerinden m.ıtrum 
tekzip etmeden bir rol oynaması ve kılar, diyordu. 
l&İnlmt olmaması imk!nsızdır. HaL Ruso ilimleri ıever ve ilimlerle meş 
buki Ruao tenakuza dUft11emlş ve ken- gut olurdu. Fakat ona nazaran, tabiat 
dl kendisini tekzip etmemi.tir. kanunlarrnın bllgisl, insanı vazıı ka -

Alll tarihlerine kavu'1?1U§ ve ek$e. nuna, yani Allaha, yakta,trmıağa ya
rlya elyuıaı orijinalinden aynen kop- ramalıdır. 
ye edilmlt olan bu mektuplar, onun Ansiklopediciler, "felsefe,. terinin 
hayatının ıanılmaz şahidleridirler. bir muarızı, hem de belagatine muka -

Bu muhtctem eııerde, ona ihanete. vemet edilemiyen bir muarızı doğdu -
den sahte doatlarının mektuplarım da ğunu anladılar: Ruso, ansiklopedinin 
okuyorus ve ihanetlerini aynen &BrU- prestijini §.deta tehdit ediyordu. Böy-
yoruz. le olunca şu iki imkandan biri zaruri-
Baıka bUrhanlar da vardır: leşiyordu: Ya Ruıo'yu aralarında mu-
Ruso'nun ilk önce dostu, sonra da hafaza etmek, onu kendi davafarı hiz

dütmanı olan Madam d'Epine'in tah. metine kazanmak, yahut da onu öl -
rif edilmif hatıratı .• Bu kadrn, Grirn- dürmek .. Fakat Jan - Jak Ruao boyun 
in ve Didero'nun diktesi altında, Ru • eymeyi reddediyordu .. 
so'nun karakterini kara ıöıtenniye, Yüksek sesle ilan ettiği hakikate 
onu bir deli namzedi olarak tanıtmıya derin surette iman ediyor ve ansiklo
matuf, kinle dolu hikayeler uydur · pediye katiyen bir daha dönmiyece -
mak suretiyle, kendi metnini tahrif et ğim diyordu, Artık, elde yalnız onu 
miftir, 19 uncu asrın bütün münekkit öldürmek kalıyordu. 
teri bu sahte vesikaya itimat etmişler- Fakat naııl? Onu deli ıannettirmek 
dir. suretiyle .. Bir deli etrafında uyandır-

Rruo ne zaman tanındı? dığı itimadı kaybeder. Bir delinin söz 

Ancak 20 inci aarm ba§larında, bir 
ingiliz tarihçisi. Miı Frederika Mak -
donald, Paris kütüphanelerinden bi • 
rinde Madam d'Ep.ine'in ilk metnini 
bulmıya muvaffak olmuştur. 

Bu metin, Grim'le Didero'nun eliy -
le kitabın kenarına yazılmış haşiyele. 
rl ve işaretleri ve Madam d'Epine'in 
el yazısiyle araya sıkıştırdığı parçala
rı havidir. Böylece ıahtekirlıfın bür. 
hanı ele &eçmiş bulunuyor. Miı lVı.&k
donald bu ketfini "Jan _ Jak Ruso'nun 
maaalı., baflığı altında 1909 da neşret 
miş fa.kat o zaman bu eser, layık ol -
du&u akıi bulamamıştır. 

Başka bir bürhan da, gene Grim'i.ı 
"Edebi ve gizli muhaberatı" dır. Av -
rupa prensipleri ve yüksek tabakadan 
phsiyetlerinin abone olduğu bu neşri 
yat tam 30 yıl Ruso hakkındaki aynı 

iftiraları gizliden gizliye yapmı1tır. 
Bunlara Volter'in imzatıız hicviyele. 

rbi de il.ive etmek lazımdır. 
Böylece, ansiklopedistlerin taamim 

ettikleri bir fitne ve fesat ishat edil • 
miş oluyor. 
"Ruıo, zulme uğradığını söylediği 

vakit hakikati ifade etmiş oluyorau. 
O, hakikaten zulme uframıftr. 

10 W10ll urm, onu d~ğru olarak ta-

leri dinlenir mi? 
İfte feci entrika böylece tertip olu

nuyor . ., 
Bundan sonra konferan.1çı, Ruso' -

nun hayatının batlıca kı.aımlarını ele 
alarak bu suikasdrn muhtelif safhala -
nnı töyle anlatmıttır: 
"İlk önce bütün dostlarını Ruso' 

dan ayırmak, onu bir nankörlük, ki -
birlilik camvarı bir terir olarak ve ni
hayet bir deli olarak tanıtmak. 

Tefekkür ve edebiyat tarihinde mis 
1i &örülmemit bu mesele teferruatiyle" 
takip olunabilir: Taammüden yapıl -
mış, tertip edilmiş ve otuz sene sür -
müş olan bir suikast teşebbüsü 1. Bu 
entrikanın tesirleri bugün bile halk 
arasında ve gençliğe ders veren insan
lar arasında ya.,amaktadır." 

Ankara tıp fakülte~i için Avnı
pa'ya talebe gönderiliyor 

Srhat ve lçtimat Muavenet vekileti, 
Ankara'da açılacak olan ve arsa istim
laki sona ermiş bulunan tıp fakulte
sine doçent ve tedris uncuru yetişti
rilmek Üzere bu sene Avrupa'ya 10-12 
talebe gönderecektir. Talebe Aınu
pa'da yüksek ihtisu etajı ,apacakıtır. 

-S-

1 Gün l(in 
Ankara1da mesken 

kooperatifleri 
Dostların biribirine bir bo§ odayı 

kulağa fısıldıyarak sağlık verdikle
ri günler, mücadele yılları Ankara• 
smın tarihinde hayretle okunacak -
tır. "Kavaklıdere'de bir bağ evinin 
bir oda11nda üç arkadaı yatardık," 
gibi hatıraları o zamanın ankara • 
lılarından hangimiz dinlememiıiz -
dir? Bugün geniş bulvarları, tenıiz 
sokakları, güzel apartımanlan, 
bahçeleri ve her ıeyi ile Ankara, 
hiç fÜpheıiz, Türkiye'nin en zarif 
ıehridir; bazı 11hi teaiıleri de mey -
dana getirildikten aonra, muhak· 
kak ki, en modern ıehri de olacak· 
tır. Şehir inkişaf ettikçe miicadele 
yıllan Ankarasının mesken davası 
o ırünlere mahsuı ehemiyetini yavaı 
yava§ kaybetmiıtir. Vakıa kiralar 
henüz yüksektir; ıehirlilerin büyük 
bir kısmı eski Ankara'nın eski evle
rinde oturmaktadırlar. Fakat, kira• 
larda hi11ediHr ini,ler &Ünden güna 
dikkate çarpmakta, kira mevsimi 
başmdadahi boş daireler görülmek
tedir. iddia edilebilir ki eski ıulimtı· 
lar artık büsbütün maziye mal edil· 
mek üzeredir. 

Vaktiyle Ankara'nın batlıca da· 
valarmdan olan mesken davasının 
bugün bahsettiğimiz müsait tekli 
almış olmasındaki sebepler araıtı
rılırıa, ilk önce, yüksek kiralar ala· 
rak kısa zamanda inşa maaraflarını 
amorti etmenin kabil oldutunu dü -
ıünenler tarafından, birkaç aene i. 
çinde hay:i bina yaptırılmıt oldufu, 
ve son yılda da bahçeli evler koo
peratifinin bir hamlede vücuda ge
tirdiği 169 evlik mahallenin en az 
bu kadar meskeni birden boşaltmıt 
olduğu anlaşılır. Demek ki, iki, üç 
sene içinde bin kadar ev veya apar• 
tıman dairesi inşa edilmesi Ankara
nın mesken davaıınr had vaziyetin· 
den uzaklaştırmaya kifayet etmiş
tir. Şayet bu mütalea doiru ise Ö· 

nümüzdeki senelerde kiralık apar· 
tımanlar inıa ettirmiye raibet ede
cek olanların eski niapeti muhafaza 
edemiyeceğine hükmedebiliriz. O 
zaman, kiralarda duraklama ve 
hatta yükselme temayülleri müıahe 
de edilecektir. Halbuki şehrin, me· 
deni manaıiyle iyice geliıebilmesi 
için, mesken kiralan ile elektrik, 
havagazı, su, münakale ücretleri 
nevinden hayatı tazyike uğratan 
zaruri masrafların timdiki seviye· 
)erden de afağıya düşmeleri lazım· 
dır. Bu maıraflardan, tenzili bükü· 
mete taalluk edenlerinin imkan bu
lundukça azaltılacağını tahmin etti• 
recek mit1aller çoktur. Mesken kira
ları i&e mesken kooperatiflerinin 
faaliyeti neticesinde makul haddi 
elbette bulacaktır. Dördüncü heaap 
yılının bilançosunu e\ielki günkiı 

umumi heyet toplantmnda tetkik 
ettiğimiz bahçeli evler kooperatifi • 
nin normal şekilde devam ettiğini 
teapit ettiğimiz sırada, halkevinde 
küçük evler kooperatifi de iki yÜz 
kadar evin in .. sını müteahhide iha• 
le maksadiyle ayrı bir yerde top• 
landı. Nafıa Vekaletinin de dört 
yliz kadar meaken inıaaı maksadiy
le bir kooperatif teıkil etmit oldu
ğunu biliyoruz. Bu ıirket de sayeşi. 
ne eriştiği takdirde sekiz yijz aile 
Ankara'da yalnız temi:ı: evlerde o. 
turmak deiil, kira miktannda tak.it 
ödemek suretiyle ev •ahibi olacak • 
tır. 

Bahçeli evler kooperatifi miıali
ne bakarakdiyemez miyiz ki vatan
daılarm el ve emek birliği etmele
riyle Ankara'nın mühim bir davaaı 
kökünden halledilmiıtir? 

Na11ııhi BAYDAR 

Hayvana olmıyan köylülerden 
(oban ü<reli ahnmıya<ak 

Bazı köy idare heyetlerinin hayvan 
sahibi olmıyan köylülerden de, hay

van adedine göre hiunet mukabili o
larak alınan sığırtmaç ve danacı üc
retlerini aldıkları yapılan §ikiyetler
den anlaşılmıştır. Sığırtmaç ve dana-

cılardan faydalanmıyan hayv.iUl ıaıhi

bi olınıyan köylülerden ücret alınma
sını Dahiliye vekaleti adalet prenaif>9 
lerine ve mevzuata uygun görmemiş· 
tir. V.ekadet ötedenberi bu gibi çoban
lara büyük ve küçük ha§ hayvan esası 
üzerinden yılhk ve aylık olarak veri

len ücretleri para veya mahaul üzerin
den tahlil ederken hayvanı bulumııı

yan köylülerden katiyen tahsilit ya· 
pılmamasnı alAk.alılara bildirmiştir, 

V:ekilet bu arada halktan ~obanlara 

verilen ücretten fazla tahsilat yapıl

mamasını ve çobanl•rın paurlı.k ya· 
prJmak •uretiyle tutulmM11u da karii' 
ı.,tınll1'tır· 
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Bir telsiz İstasyonu kuruldu, 
diğer inıaat ta tamamlandı 

" Kelebekler,, 
Y eknasak yolun üzerinde, ha -

raret daha artıyor gibi.. Fa
kat kelebekler beni oyalıyor. Bu ke
bekler sekiz on santimetre uzunlu
ğunda var ve yere düşen gölgeleri 
kuş gölgesine benziyor. Hep -
si de sarı ve beyaz renkte. Kü. 
çük filolar halinde müteakip uçuş
larla ilerliyorlar. Şoför endişeli bir 
tavırla durarak gözleriyle bir şey 
sorar gibi Hollicott'a baktı. O da 
kollarını havaya kaldırdı. Merakla 
sordum: 

- Can sıkacak bir şey mi oldu? 
- Evet çok, önümüzde bir hail 

var. Durmağa mecbur olacağız. 
- Neden? Mandalardan dolayı 

mı? 

Yüzbaşı: 
- Hayır, dedi. Kelebeklerden do-

layı. 

- Alay mı ediyorsunuz? 

Bu sözüme cevap olarak Hollicott: 
- Burnunuzdan nefes almasını 

bilir misiniz? 
Dedi. Şaşırarak cevap verdim: 

- Evet. 
- Öyle ise siz de benim gibi 

rnendilinizle ağzınızı kapatınız. 
Şoför: 

- Geçmeği tecrübe edelim mi? 
Diye sordu. 

Hollicott bir sporcu tavriyle hay
kırarak 

- "Yes. Go ahead 1" "Evet ileri" 
Dedi. 

Sonra üzerinde bir bulut yürü • 
yen yolu göstererek: 

- Bakınız, Paris'e döndüğünüz 
zaman bunu anlatsanız inanacak a
dam bulamazsınız ... 
Şoför otomobili sürmeğe başladı. 

Artık filolar sıklaşıyor. Yolun iki 
tarafında, adam boyu yüksekliğin
de ve iki geniş sıra halinde uçuyor
lar. İleride ordunun kısmı küllisi 
tarafından yol kapatdmış. Bu be -
yaz dıvar tüylü kanatlarının oğul-

tusu içinde üstümüze doğru yürü -
yor. Şoför tekmil gazı açarak bulu
tun içine daldr. Denizi ikiye biçe -
rek giden bir yarış motörü gibi kar 
kasırgasını yararak, kanatlardan ö
rülmüş iki drvar arasından gidiyo -
ruz? Hollicott: 

- Camları, camları kapa Diye 
haykırdı. 

Artık çok geç .. bulut bizi sardı. 
Gözlerimi kapadım. Şiddetli fakat 
yumuşak bir sademe, pamuklarla 
tamponlanıyormuş gibi bir his. 
Devamlı sıcak müthiş bir tazyik. 

Otomobil unlara bulanmış gibi, her 
taraftan pıhtılı bir kan akıyor. El
lerimiz birer maske gibi yüzlerimi
zi kapamış, üzerimizde kıpırdayan, 
vızıltılı, çalak, çılgın binlerce mah
Hik kaynaşıyor, kayıyor, yuvarlanı
yor, akıyor, titriyor. 

Bu temaslar gıcıklamalar, hafif 
okşamalar ve tozlu küçük hayvan -
cıklardan müstekreh bir çığ, tırma
layıcı bir kucaklama bizi sıkıştırı -
yor ve boğuyor ... Bu iğrenç yumu
şak hücumun altında tiksintiden 
tepiniyoruz. Boğulmanın tahammül 
edilmez dakikaları .. Nihayet kurtu
luş, kabustan uyanış. Kasırga artık 
arkamızda. Yol üzerinde geç kal -
mış bir kaç kelebek .. Sonra her şey 
bitti. Kesif bir halde, yolun tüne
li altında sedeften yapılmış efsane
vi bir tiren gibi gidiyorlar. Yüzba. 
şı: 

- Bu hayvanların koleksiyonu
nu yapanlar da var .. 

Diye homurdandı. Cevap vereme
dim. Makyajımı siliyorum. 

- Talihiniz varmış. Diye devam 
etti Bu asrl muhaceret değildi. An
cak yedi dakika sürdü. 

Silinerek sordum: 
- Hakiki muhaceret ne kadar sü-

rer? 
Hollicott lakaydi ile: 
- İki günden on güne kadar." 
Diye cevap verdi. 

Maymunlar ve başka şeyler 
Nihayet ılk maymunu gördüm. Ve bir kalkan görerek durdum. Yolun 

yakında binlercesini görece- ortasında iki metre yükseklikte a-
ğimi söyliyen yüzbaşının kızması - sılmış, pırıl pırıl parlıyor. 
na rağmen otomobili durdurdum. Bunun tam ortamda, etrafı kol-
Kızarsa kızsın. Mesele ilk maymu- layan bir şey var, kara ve kıllı bir 
nu görmekte.. Ve gördüğüm ilk top içinde, iki küçük canavar göz. 
maymun çok hoşuma gitti: başı Etrafında bu şeffaf tuzağa esir 
kel, sırtmda külrengi bir kürk, kü- düşmüş kelebekler ise vızıldıyor, 
çük bir kız n dişleri gibi dişler ve bağmyorlar. 
parıldayan cevval gözler. Salınca • Şimdi bütün yolun boyunca aynı 
ğı olan bir dala takılmış, kısa bir parlak disklerin bulunduğunu hay-
ihtiyar ortasındaki suratını oyna- retle görüyorum. Evelce otomobi-
tıyor. lin kaputu bunları görmeme mani 

Ellerinden biriyle ağzını karıştı- olmuştu. Bunlar, tıbkı bir şehire 
rıyor; bir üçüncüsünü asmış salla- gelen büyükleri istikbal için sokak-
nıyor ve dordüncüsiyle de kaşını - lara asılan tezyinat kalkanları gibi 
yor. devam edip gidiyor ve ağaçlar ara-

Bizi görünce keskin bir ses çıkar- sında gümüş güneşler asılmış bir 
dı. Hazırlandı; düşen bir taş gibi zafer caddesi vücuda getiriyorlar. 
kendini koyuverdi ve kuyruğuna a- Arada sırada, kıllı bir zindancı 
sılı kaldı. !çimden onu alkışlamak uzun ayaklarını açarak, canbaz teli 
geliyor. gibi bir telden iniyor ve gene seri 

O sırada dişisi geldi ,sonradan ve sabırlı bir hareketle eski yerine, 
da nezleli dört yavru, dört küçük o parlak kilarına avdet ediyor. 
canbaz. Oyun başladı. En kabacası Sabırsızlığı yüzünden her şeye 
kuyruğunu bir dala sarmış kendini bir bahane bulan Hollicot bana ses-
aşağıya koyuveriyor, ve başı aşağı lenerek: 
durup, bekliyor. - Pollanarua'ya gecikeceğiz. 

İkincisi, bırincinin üzerine atılı- Göl üzerinde grupu seyredemezse-
yor, üçüncüsü ikincinin üstüne yu- niz yazık olur ... 
varlanıyor ve dördüncüsü kendini Dedi. 
kapıP. koyuveriyor. Hepsi de hiç Çarnaçar otomobile döndüm. Bu 
bir ses çıkarmadan hevenk gibi a- esnada, bir nevi, mazgal delikleri 
sılı kalıyorlar. olan kırmızı topraktan istihkam 

En aşağıdaki canbaz belini incel- gibi bir şeyin etrafr:ıdan dolaştım. 
terek ileriyegeriye, gidip geliyor Hollicott'u çağırarak: 
ve bütün bu salkrm bir metronom - Bu nedir? Diye sor'dum. 
gibi sallanıyor. Hollicott otomobilden indi. Ve 

Hareket gittikçe hızlanıyor, faz- hiddetle bana doğru gelerek bağır-
lalaşryor, coşkunlaşıyor ve anaları dı: 
babaları se çıkarmadan bunları - Kuzum, siz, yungle'in her ka-
seyrederek hakemlik ediyorlar. rınca yuvası karşısında böyle saat-
Sağdan sola. soldan sağa, sallanış- lerce duracak mısınız? 
lar o kadar çok sağa ve o kadar çok - Nasıl , dedim. Bu istihkamr ka-
sola yükseliyor ki hemen hemen rmcalar mı yapmış? 
bir daire çevirecekler. Bilmediğim şeyleri bana öğret -

Fakat büyükleri birdenbire bağı- tikçe gururlanan Hollicott bu gu -
rınca ortada bir şey kalmadı. Sal- rurun tesiriyle biraz yumuşayarak: 
kım kaybol uverdi. Hollicott'a sor- - Evet, diye cevap verdi. 
dum: Ve sözüne devam ederek: 

- Bu yaptıkları, şayan hayret - Ayaklarınızın altına bakacak 
doğrusu. olursanız, görürsünüz. Dedi. 

- Siz otomobile binecek misi - Garip bir alay ilerliyor bir ker -
niz? Evet mı, hayır mı? tenkeliy yakalamış sürükliyen, ce -

- Hayır , dedim. Eminim ki o· sim karıncalardan ibaret kızıl bir 
yunlarını daha bitirmediler. tabur. Karıncalar kertenkeleyi e-

Fakat, çok yazık oyun bitmiş. velce sokularak bayıltmış olmalılar 
Şimdi daha ilerideki yolun üstün- ki sağ olduğu halde - çünkü züm-
de haykırışıyorlar. Arkadaşımın rüt rengi gerdanının darabanını 
hakkı varmış. Daha epeyce may - görüyorum - kımıldamıyor. 
mun göreceğiz, bunu düşünerek Alayın önünde bir erkanı harbi-
müteselli oluyorum. ye heyeti var. En başta, bir küçük 

Otomobile doğru gelirken yol üs- dal taşıyan bir bayraktar. Hepsi ge-

Adana' (Hususi) 
- Adana'nm iktı- ~ 
sadt ve coğrafi e
hemiyeti malfım

dur. Bölgenin bu 
önemini bir kat da-
ha artıracak olan 
hava limanı inşaatı 
hararetle devam e
diyor. Adana hava 
limanında bir tel-
siz kuruldu ve iş-

~ . 

H ava limanında in§ası biten teşkilat bürosu lemiye başladı. Ve 

----------------------------------• ayrıca bir telsiz bi 1 
/ Sif ma yerine servet! 
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Nazilli ovasında ve Menderes 
havzasında sulama tesisatı 

Yeni su tesisleri : 1 

1 

1 

........................ 

Ovanın cenubunda 600.000 • 
Denizli - Sarayköy arasında 

400.000 liraya ~ıkacakhr 
t 

i 
i 

Yurdda 

l Toprak 

bayramı 
Aydın (Husu -lf 

si) - Nazilli pa-
muk fabrikaları -
nı besliyecek olan . 
pamuk ziraatini 
tam radımanlı bir 
hale sokmak için 
Mendereste su -
lama tesisatı ya -
pılmaktadır. Su -
lama idaresi, 1,5 
milyon dönüm sa 
hası olan büyük 
Menderes ovası -
nın sulama işini 

tanzim ve temin 
ile uğraşıyor. 
Çine çayı üzerin
de yaprlan etüt -
terden sonra Çiv 
rilin ışıklı gölün 
de başhyan çalış

malar daha müs -
bet netice verdi -
ğinden, idare bü
gün faaliyetini bu 
rada teksif etmiş
tir. 

Işıklı gölü bent 
haline konula -
rak Büyük Men
deres ovasının su
lama işi tamamen 
başarılmış olacak 
tır. Yakında kı-

sım kısım ihaleye 

çıkarılacağım ha. 
her aldığım bu 
bent üzerinde çok 
hararetli bir çalış-

Yurdun her tara • 
fında olduğu gibi 
Toprak Bayramı 
Trakya'da da bü -
tün köylerde kut -
lanmıştır. Köylü • 
nün bu hakiki bay 
ramında milli o
yunlar oynanmış 

ma faaliyet var- ve gösteriler yapıl 

ı 
i 

r .... 
( 

/ ması kararlaştırılan Regülatörün bu 

1 
sene ihaleye konulması kararlaştı

rılmıştır. Bu haberi duyan halk se
vinçlerini alakalı yerlere bildirmiş· 
lerdir. 

Yeni bir kanal 
mıştır. Yukarıdaki Nazilli ovasının cenup kısmını ta 
resim, bayramda . l l k l b' . 

dır. 

Bu büyük işle Trakya'lı bir köy mamıy e su ayaca o an 600 ın Jı. 

beraber , aynı za- ı kızını göstermek - 1 ra keşifli Pirlebey kanalı da müna-
tedir. __J kasaya çıkarılmıştır. manda Nazilli , 

Nazilli ovasının sulama işi bu iki 
Aydın ve Söke ovalarının sulama kanalle bitiril dikten sonra idarenin 
faaliyeti de devam etmektedir. mühendisleri şimdi Atça ve Yeni-

Büyük kanal 
10 sene evel Nazilli'nin ilerisin

de Feslek çayından başlryarak açı

lan sulama kanaliyle her sene 40.000. 
dönüme yakın bir saha sulanmakta-
dır. 

Bu kanalın 40 küsur kilometre da
ha uzatılarak N~illi ovasına akıtıl
masını temin için ihaleleri yapılmış 

ve kanal üzerinde hummalı bir çalış
ma görülmiye başlamıştır. 

Bu kanalın baş tarafında yapıl-

rüyorlar. 
Toplu olarak bir kütle halinde 

kaleden fırlıyan bütün halk da bu 
muzafferane avdeti seyretmek için 
biribirini eziyor. Zannediyorum ki, 
ötekilerden daha küçük olan bu ka
rıncalar kadınlarla çocuklardır. 

- Bu ne harikulade bir inzibat .. 
Dedim. Hollicott: 
- Bunlar ingiliz olmağa layık -

tırlar. 

Diye cevaP, verdi. 

pazar ovalarının sulma işiyle meş

gul olmağa başladıkları görülmek· 
tedir. Sene sonuna kadar bu kısım
ların da sulama işi ihale edilmiş o
lacaktır. 

Denizli'den Sarayköy nihayetine 
kadar olan büyük ovayr sulama pro 
jesi de hazırlanmış 400 bin liraya 
yapılacak olan bu kanalda münaka
saya konulmuştur. 

Açılan, açılmağa başlanan ve bir 
taraftan açılması için hazırlıklar ya 
pılan bu kanallarla Büyük Menderes 
ovası sulama davası tamamen halle
dilmiş olacak, yalnız memleketimiz
de değil dünyanın bütün pamuk mm 
takalarr:ıdan daha yüksek pamuk ran. 
dımanı veren bu toprakların verim 
kabiliyeti artırılmış bulunacaktır. 

Elde edüen kazanç : 

nasiyle bir de teş-
kilat büroları bina
sı tamamen inşa e
diJdi. 

Her millet gibi, 
biz de, beynelmilel 
temaslarda sürati 

1 artırmak ve bunun 
neticesi ilim, fen, 
kültür, sanat saha
larındaki terakki
leri almak ve yay-
mak bakımından 

ı 

çok mühim olan 
hava hatları tsisi i
şile hararetle meş
gul bulunmaktayız. 

Ankara - Adana 
hava postalan 1 ni

Adana hava limanında yeni kurulan telsiz ve telsi• 
teşkilatı binası 

san~a f~al.iyete. geçecekti. Postaların / kır hattının da işlemesini temin için 
emnıyetını temın bakrmından bütün şimdiden o hat için de hazırlıklara 
teşkilat ve tesisatın ikmali neticesine başlanmıştır
intzar zarureti görülmüştür. Maama
fih bu yaz ortasında muhakkak suret
te hava hattı işliyecektir. 

Adana hava limanındaki uçuş mey. 
danı henüz asfaltlanmamıştır, tesviye
si bitmemiştir . 

Önümüzdeki yıl Adana - Diyarba-

Memleketimiz, hava hatları cephe
sinden Asya ile Avrupa'nm en kısa yo
ludur ve uğrağrdır. Bu, coğrafi vazi
yet itibariyle bir ehemiyet taşıyor. Ve 
bunun içindir ki Adana, beynelmilel 
bir- ır-...i h.alinP. e"elmiş bulunmakta
dır .- Tangüner. 

Çankırı'da çocukların konseri 
Çankırı 

susi) 
ilk okulu 

(Hu
Güne§ 
talebe-

lerinden bir grup 

halkevinde mu -

vaffak bir konser 
verdiler. Bu kon
ser hoparlörler 
vasıtasiyle bütün 
Çankırıya yayıl 

dı. Konser çok 
güzel oldu. Gön
derdiğim resim, 
konseri veren ilk 
mektep talebele

rini ve dinleyicile
ri göstermekte -
·dir. Konser veren 

yavruların boş 

beşik, harmanda -
lı, burçak tarlası, 

sarı zeybek gibi 

tanınmış milli ha 
valar da söyledi

ler ve çok alkıt· 

landılar. 

Kırıkhan Halkevinde temsil 

Kırıkhan halkevi, temsil kolu, kahraman piyesını temsil et
miştir. Yukardaki resim, temsilde rol alan Kırıkhan halkevi 
gençlerini göstermektedir. 

tır. 1 tarlalarını sulamak için çiftçi, at 
Devletin mıntakamızdaki su siya- motör, dolap her vasıtadan istifade 

seti yalnız sulamağa münhasır de- ye çalışıyor. Ve dönüm başına 5 del 
ğildir sulama faaliyetiyle birlikte 10 liraya kadar bir masraf ödeyo 
istah çalışmaları da vardır. Bugün Buna rağmen çiftçi tarlasının mı v 
Mendrese amud olarak akan çayla- taç olduğu suyu tamamen temin et· 
rm sebebiyet verdikleri batak, taş- miş olamıyor. Devletin temin ede 
km ve tahribatın onune geçilmek ceği bedava ve bol su bural<'·l ihy3 
üzere eveıa orman ve ağaçlama lü- edecektir. Bu sahadaki ça11Ina sa 
zumu his edilmektedir. de servet ve refah getirrtekle kal 

Bu suretle milli dokuma sanayii
mizin muhtaç olduğu yüksek kalite
li pamuk ihtiyaçı tamamen temin 
edildikten başka, memleketimizin 

pamuk ihracatı da en ileri memle
ketler safında yer almış bulunacak-

Sulama davasının başarıltnasiyle mıyor. Sıtmayı da kökuıtden kuru· 
tahakkuk eden ve edecek olan refah tuyor. Bu iki taraflı b1fyük kazan 
ve servet bu işi de kendiliğinden cı maddi ve manevi tıiç bir ölçü i· 

halledecektir. Çünkü bu gün pamuk 1e ölçemeyiz. - O· BECERİK ________ tu_··_n_d_e,_.;::;g_ü_m_u~· ş:......._te_ı_ıe_r_d_e_n ___ ö_ru_ .. 1_m_u_· ş:.___;ç~i-t _r_e_s_m_i....:.y_a~p~an~a-s_k_e_r_ıe_r_:g~ib_i......:.y_ü_-_______ ____ _: __ ~---(Sonu yar) 

~--~~~~~~~~~~-=-~~~~~_L--~~-
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Ankara'da: 

A. GO'ü G. Saray' ı 4 -1 yendi 
Birinci devreyi 1 - O bitir~n Güclüler 
ikinci devrede 3 gol daha yaptılar 

Demirspor aynı neticeyi alabilecektir! 
Dün Ankara.da güzel bir spor günü yapdık. Milli küme maçlan 

münasebetiyle Ankara'ya gelen Galatasaray takımı Ankaragücüyle 
birinci maçını yaptı ve 1 - 4 yenildi. Mektepliler arasında başlıyan mü
aabakalara da devam edildi. Maarif Cemiyeti lieesi takımı Sanat mekte
bini O - 3 yendi. Mülkiye mektebi ile Gazi Terbiye Enstitüsü arasında
ki maç da 1 - 1 beraberlikle neticelendi. Bundan başka, futbol maçları 
bittikten sonra, mevsimin ilk atletizm teşvik müsabakalan yapıldı. 19 
Mayıs stadyomu dün bu heyecanlı spor hareketlerini seyre gelen bin
lerce Ankaralı ile dolu idi. Havada spor sever halkımızın alakasını artı
racak bir güzellikte idi. 

Ankaragüdi - Galatasaray m"ı 
Ankara·da Demirsporla 2-2 berabe

re kaldıktan sonra lstanbul'da Vefa
yı 1-3 yenen ve Fenerbahçe'ye 1 - 4 
yenilen Ankaragücü'nün alıttığı bir 
sahada, kuvetli tanınan Galatasaraya 
kartı alacağı netice merakla bekleni -
yordu. Bu netice, futbolu biraz bilen· 
ler arasında İstanbul takımı lehine 
görünüyordu. Fakat güçlüler. çok za
man kendilerinde görmiye alııtığımız 
güzel ve enerjik bir oyunla bütün ih
timalleri altüst ederek Galatasarayı 

mağlQp ettiler. 

Bu maçın hakemi Saim Seymener 
idi. Yan hakemleri Cahit ve Celal'le 
beraber saat 15.30 da sahaya çıktı. İ
ki tarafın lisansları tetkik edildikten 
aonra takımlar ıu tekilde yerlerini 
aldılar: 

~nkara Gücii: 
Natık - Salih, Enver - Abdül, 

Semih, lsmail - Vehap, Fikret, Ali 
Rıza, Fahri, Hamdi. 

"Galataııaray: 

pastan sonra karıısındaki oyuncuyi\ , 
geçti ve topu Ali Rı:ıa'ya verdi.. Ali 
Rıza Adnan'ı ve kaleciyi atlatarak ta
kımının ilk golünü yaptı. 

Devre aonları: 
Bu gol iki tarafı da hızlandırdı. Ga

latasaraylılar mütemadiyen sağdan in 
meğe çalıtıyorlardı. Takım Kaptanı 
Necdeti arka arkaya verdikleri pas -
larla iıletmek istiyorlar; fakat güçlü 
kaleci ve bekler cidden güzel bir o
yunla bütün bu akınları kesiyorlardı. 

35 inci dakikada Ankaragücü aley
hine bir penaltı §Üpheai oldu. Yan
hakemi, hakemin tereddüdünü izale 
etti. Bunu Galatasaray lehine bir kor· 
ner takip etti. Necdet topu güzel or· 
taladı. Buduri'nin kafa vuruşiyle top 
avuta gitti. 

Birinci devrenin son on dakikası 
Ankara takımının devam eden hü
cumluiyle ve Galjltasaray aleyhine O· 

lan iki kornerle O - 1 bitti. 

ikinci devre ve ikinci gol: 

İstanbul'da: 

Vela Atesspor'u 2 -O yendi 
~ Beşiktaş'ı İzmir'de yenen Ateşspor'un 

oyunu alaka ile takip edildi 

İzmirliler bugün Fenerle karıllaıacak 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Milli küme maçlarına bugün çok güzel 

bir havada devam edildi.Bugünkü maç lzmir'in AtCJSpor takımiyle Ve
fa arasında oynanıyordu. İstanbul birincisi Beşiktaş'ın tam kadrolu ta

kımını 2 - 1 mağlup eden bu genç takım seyircilerin nazarı dikkatini cel
bedivordu. Onun için bugün Vefa'nın oynıyacağı oyun büyük alakay• 
la bekleniyordu. 

1 Takımlar 
Atletizm müsabakaları 1 • S~at tam 17 de iki takım şöylece dl-

Mevsimin ilk yar11lar1 
dün ~ok iyi neticeler 

verdi 
Dün Ankara bölgesinin ilk atletizm 

teşvik müsabakası 19 Mayıs stadyo • 
munda yapıldı. Müsabakaya muhtelif 
kulüplere mensup bir çok atletler iş · 
tirak ettiler. Galatasaray • Ankaragü -
cü futbol maçının seyircileri de yarı
şı heyecanla takip ettiler. 

Müsabakaların ilk olufu pistin de 
henüz yumuşak bulunuşu nazarı dtk -
kate alınırsa dereceler mükemmeldi. 

Teknik neticeleri bildiriyoruz: 

l 00 metre (büyükler) 
Birinci Nuri Beden terbiyesi ensti. 

tüsünden 12 saniye 1 salise, 

İkinci Nuri Demirspordan 12 sani· 
ye 2 salise, 

zıldıler : 
Vefa: 

Azad 
Sefer Süleyman 

Abdü' Lutfi Şükrü 
Necip Hilmi Muhteşem Mehmet Garo 

İzmirliler gelecek bir arkadatlarını 
bekledikleri için sahaya ıu şekilde 10 
kiti olarak çıkm:tlardı. 

İbrahim 
Sezai Cemal 

Avni Ömer Salih 
izzet Mehmet Ali Ferit 

Hakem izzet Muhittin Apak. 
Oyuna izmirliler batladılar. Rils

girla beraber güneşe kartı oynuyor
lardı. Birinci hücum Vefanın mua
vin hattında kesildi. Yetil - beyazlı

lar Ateşsporun kalesi önüne derhal 
yerleşıiler. tık dakikalardan itibaren 
canlı ve süratli bir oyun seyrediliyor. 
lzmirlilerin çok ehemiyet vererek oy 
nadıkları, sinirli ve mütereddit olduk 
tarı görülüyor. 

Onuncu dakikada İzmirliler faiki
yeti ele almağa başladılar; fakat yir
minci dakikadan sonra Vefalılar ye
niden üstün vaziyete geçmiılerdir. 

Çok sıkıtık bir vaziyette olan iz. 
mir kalecisi çekilen tütleri bkı müt
külatla kurtarıyordu. 

Osman - Adnan, FaraJl - Ek· 
rem, Lütfi, Muaa - Necdet, Sül•J'· 
man, Buduri, Murat, Sarraf. 

Galatasaray takımı ikinci devrede 
Lutfi'yi beke, Faruk'u aağ hafa ve 
Muaa'yı aantrhafa alarak oyuna bat
ladı. İlk dakikada Muradı Güç kale
si önünde ve muhakkak gol atabile
cek bir vaziyette gördük. Fena bir 
vuruı beraberlik sayısına mlni oldu. 

Ali Rıza topa dokundu. Kaleci de yere düıtü. Gol de oldu. 

Üçüncü Muhsin Harp Okulundan 
12 saniye 3 salise. 

800 metre (büyükler) 

28 inci dakikada İzmirliler, aleyh
lerine verilen bir frikik cczuını kor
nerle kesebildiler. Vefalı Saim açığın 
attığı bir kornerden top kale önünde 
Lutfi'nin kafasına gelirken İzmirli 
müdafi Lutfi'yi eliyle itti. Hakem 
penaltı cezası verdi. Muhteıem dı 
penaltıyı çekti, ıol oldu. 

Oyuna, güneşe karşı kaleye düşen 
güçlüler batladılar ve ilk hamlede 
Galatasaray kalesi önüne kadar indi· 
ler. Ali Rıza'nm hafif bir ıütü Fa
ruk'a çarptı vo- Adnan yetiterek ilk 
gol tehlikesini atlattı. 

Bunu bir Galatasaray akını takip 
etti. Salih yerinde bir çıkıtla hücu
mu kesti. Fakat bir dakika sonra güç 
~eyhine bir korner oldu. Necdetin 
ortaladığı top Murad'ın ayağiyle a
vuta gitti. 
Maçın ilk on ctakikası karşılıklı 

akınlarla mütevazin bir tekilde geç
ti. Ankaragilcii bu esnada iki muhak
kak got fırsatı kaçırdı. Galatasaraylı
lar da Salibin Necdete lüzumsuz ye

r& çarpmasından ıonra kazandıkları 
firikikten istifade edemediler. 

Golü hası.rlıyaıı dakikalar 
12 inci dakikada güç aleyhine ikin

ci korner oldu. latanbul takımı bun
dan da istifade edemedi. 13 üncü da
kikada Sarraf'ın muhakkak bir gölünü 
de Natık'ın cesaret ve atılganlığı kur-

tardı. 

Bundan sonra AnkaragücU. . Y~~a~ 
ya,,.. ~ bumag~ a batladı, bırıbırını 

·-s agır kal .. 
kıoqııyan hücumlarla hasım,d .. ~aını 
lılnıt 1 d H4-di ken ısını tut 

ırıyor ar ı. ~ F 
lbafa mecbur edildiği anlatılan a · 
IUk'u yoracak bir ıüratle ilerliyor ve 
at1tadqlarına gol hazırlıyordu. 

ille ıol: 
insicamını kaybetmit Galatasaray 

takllbı karıııında gittikçe güzel oy
-._ia baıhyan güçlülerin bu ba~k~
•ı llihayet 22 inci dakikada ilk tesm
lll "-terdi. 

a...ıdi, aantrhaflarından aldığı bir 

Galatasaraylıların yapamadığı bu 
golü hemen bir dakika geçmeden An
karagüçlüler kazandılar. Hamdi ile 
Fahri yer değiştirerek yaptıkları bir 
pasla,ma ile Ali Rızaya topu gönder
diler. Ali Rıza plise bir tütle takımı
na ikinci golü kazandırdı. 

Maçın gü2l dakikaları 
2 inci dakikadaki.bu golden sonra, 

Galatasaraylılar baskıdan kurtuldu
lar ve hatti bir müddet oyuna bakim 
oldular. Bu üstünlük on bet dakika 
kadar sürdü. Gene beraberlik ba,ladı. 
Maçın en güzel ve heyecanlı dakika
larını bu esnada yapdık. Her iki ta
kım bütün enerjisini sarfediyordu. 
Biribirinden güzel akınlar, tütler ve 
kurtarııtar görüyorduk. Vahab'ın ıü -
tü Osman'ın elinde kalıyor. Natık Mu 
radın ayaklarından topu kapıyordu. 

Vçüncü gol: 
20 inci dakikadan sonra manzara 

gene değiıti. Güçlüler tekrar hikimi
yeti ele aldılar ve maçın ı~n~na ka
dar bu vaziyeti devam ettırdıler. 27 

inci dakikada Fahri'den aldığı pasla 
Hamdi topu üçüncü defa ağlara tak· 
tı. Hakem bu golde "ofsayt" buldu. 
Fakat bunu diğer akınlar ve tütl~r 
takip etti ve nihayet 34 üncü dakı
kada Vahabın paaiyle topu kapan Fik 
ret iki kişiden sıyrılarak üçüncü Güç 
golünü attı. 

Dördüncü gol 
Artık oyunun neticesi belli olmut

tu: AnkaragücU galipti. Fakat Gala. 
tasarayhlar da bu neticeye razı ol -
muı görünmüyorlardı. Lutfi gene i
leriye geçti. Faruk yerini aldı. For
vet hattı daima hücumda idi. Ukin 

SqaMl Bilsiler olıala taJıunı 

dört golün bahtettiği maneviyat yük
sekliği ile Güç müdafaası bu biribiri
ni takip eden hücumlardan sıyrılıyor
du. Bundan baıka ileri hat da Gala
tasaray kalesine her an tehlike yar~tı
yordu. 38 inci dakikada Fahri'nin u
zaktan çektiği ırkı bir tüt kalenin sol 
köşesini tuttu ve dördüncü defa top 
Galatasaray kalesine girdi. 

.,, .....................................• "' 

Penaltı 
Bundan sonra Ankaragüçlülerin 

kendilerini sıkmadan maçı bitirmeğe 
çahıtıkları görüldü. Galatasaraylılar 
bu durgunluktan istifade ederek ıe
ref golü peıine düıtüler . Bu fırsatı 
bir penaltı ile kazandılas ve tek gol
lerini bu suretle attılar. 

42 inci dakikada yapılan bu golü 
müteakip Güç aleyhine iki korner ol· 
du ve bu kornerlerden sonra maç 4-1 
Ankaragücü lehine bitti. 

Naaıl oynadılar? 
Dün Alıkaragücü takımı, takım ha- • 

linde, tebrike ve takdire değer bir o
yun çıkardı. Çocukları candan tebrik 
ederiz. 22 ki•i içinde en muvaffak o
yuncu Salih, Sonra Natık'tı Semih de 
her suretle yerini doldurdu. Çok ça
lışan Fahri Hamdiyi mükemmel işlet
ti. Takımda en bozuk oynıyan lama
il'di. 

Galatasaray, Günef'ten aldığı iki o
yuncu ile belki kuvetlenmişti. Fakat 
hatlar arasında ahenk yoktu. Oyun
cular biribirine ahşmamıt görünüyor
du. Osman'dan baıka iyi oynıyanı 

göremedik, diyeceğiz. Çünkü Galata- • 
saray dünkü maçta ancak onun gay
retiyle fazla ıolden kurtulmuştur. 

Hakem: 
Saim Seymener maçı çok güzel ida-

re etti. Dünkü maç, aylardan beri sı
zıltısız biten müsabakalardan biri ol • 
muştur. Kendisini ve yan hakemleri 
arkada,larını tebrik ederiz. 

Bugünkü maç: 
Bugün Galatasarar ikinci• maçını 

ıampiyonumuz Demı~spor!a ya~a~a~
tır. Demirapor, Fethı harıç, bıldı~ı
miz takımlyle sahaya çıkaca\5tır. Dun 
geç vakte kadar lakender'in bu takım 
da yer alacağı söyleniyor~u .. Fakat 
öğrendiğimize göre, bu degerlı oyun
cunun lisanı muamelesi bitirileme · 
mittir. 

Galatasaray bu maçta ne netice ~
labilecek? Bu herhalde dünkü vazı -
Yetten farklı olmıyacaktır. Bunu te
min etmesini Ankara fa!DP.iyonundan 

• . 
• • • • • • . 

Bugün•ü spor hareketleri 

Milli küme 
Demirspor . Galatasaray 

19 Mayıs Stadyomu 
Saat: 15.30. Hakem: lhsan 

Türemen 

Bölge kupası 
Ankara Galatasaray -

Gençlerbirliği 
19 Mayıs Stadyomu 

Saat: 13.45. Hakem Hüseyin 

Mektepler arası futbol 
Ziraat Enatitüıü - Konıer

vatuar 
Antrenman sahasında 

Saat : 9.30. Hakem Asım Kurt 

Gazi Liieıi - lnıaat Usta O. 
Antrenman sahasında 

Saat: 11.15. Hakem Asım Kurt 

Atletizm 
Büyük ve küçükler arasında 

19 Mayıs Stadyomunda 
Saat: 17.30 da 

Me .. epler arası atletizm 
1800 metrelik kır kotusu 
19 Mayıs Stadyomunda 

Saat: 17.30 

Bisiklet 
100 kilometrelik kotu 

Saat: 9. Akköprü süvari karako
lundan baılıyacak. 

Bisiklet ıeziai 
Saat: 10. 19 Mayıs Stadyomun
dan ba§lıyacak. 

Voleybol maçı 

Evelce 9.30 da yapılacağı 
bildirilen 

Konae"atuar - Ziraat 
Enstitüsü 

Voleybol maçı öğleden sara 
Mülkiye Mektebi salonunda ta
pılacaktır . 

Birinci Galip Demirspordan 2 daki
ka 5 saniye 2 aalise, 

Ak.ki' Ankaragücünden 2 dakika 8 
saniye, 

Üçüncü Adnan Demirspordan 2 da.. 
kika 8 saniye 8 salise. 

100X4 metre (büyükwr) 

Birinci Beden Terbiyesi enstitüsü 
49 saniye 2 aalise, 1 __ ,. 

1 ikinci Demirspor 49 saniye 3 _.ıae. 
1 Üçüncü Harbiye' İdman Yurdu 49 
saniye 6 salise. 

Diak atma 
Birinci Yusuf Harbiyeden 40 metre 

(yeni Ankara rekoru), 
İkinci Mehmet Harbiyeden 31,85 

metre, 
Üçüncü Nurettin Harbiyeden 27 .80 

metre. 
Disk finali bugün yapılacaktır. 

Gülle atma 
Birinci Yuıuf Harbiyeden 11.11 

metre, 
İkinci Ziya Harbiyeden 10.37 metre 
Üçüncü Mehmet Harbiyeden 10.25 

Oyun gene ıertteıti ve hakem, ve
falı Mahmudu dışarı çıkardı. Devre
nin bundan sonraki kısmı vefalıların 
faikiyeti ile geçti. 

lkincl devre 
İkinci devreye vefalılar rilzglrla 

beraber, büyük bir enerji ile batladı
lar. 

Top gene İzmir kalesi civarında do 
taııyor. lzmirin müdafaasının bütün 
gayreti Hilminin betinci dakikada 
kar,ıaındakileri atlatarak topu ağlara 
takmasına mani olamadı. 

Gol oldu. 
Bu netice vaziyeti apğı yukarı 

halletmi,ti. Buna rağmen wi taraf 
da gayretinden hiç bir fCY kaybet
meden oyuna devam ediyordu. Vefa-
lılar ikinci devrede daha düzgün bir 
oyun çıkarıyorlardı. 

Otuzuncu dakikada İzmirliler kor
ner vuruıundan kafa ile bir ıol ÇI• 
kardılar. Buna 44 üncü dakikada Ve
falılar mukabele etti; ve maç bu su
retle 3-1 Vefanın galibiyetiyle neti
celendi. metre. 

80 metre (küçiikler) 
Birinci Mehmet Demirspordan 

saniye 2 salise, 

Ateşspor'un bıraktığı intibi lzmir
deki Beşiktaş - Ateşspor maçı neti• 

10 
cesinin bir sürpriz olduğu teklinde
dir. 

İkinci Ferid 1 O saniye 5 salise, 
Üçüncü Suha 10 saniye 6 salise. 

1000 metre (küçükler) 

Birinci İsmail Köktürk 3 dakika 6 
saniye 3 salise, 

İkinci Remzi Ankaragücünden 3 da
:- kika 7 saniye 6 salise. 
i Üçüncü Abdülkadir Ankaragücün . 
: den 3 dakika 11 saniye. . . 
: Yükaek atlama ( kiiçiikbw) 

Birinci Mazhar 145 santim, 
İkinci Raşid 140 santim, 
Üçüncü Celil 140 santim. 

Tek adım ( kiiçükler). 
Birinci Ahmet 480 santim, 
İkinci Mazhar 478 santim, 
Üçüncü Raşit 460 santim. 

Amerikan bankasındaki 
Rayşbank mevduatına 

haciz kondu 
Nevyork, 1 a.a. - Amerika buine

si, Rayfbank'ın Federal Rezerv Bank 
daki mevduatından bir kısmına, irat 
vergisinin tediye edilmemiı olmasına 
binaen, haciz konulmasını emretmit
tir. 

bekliyor ve iatiyorus. · 
• 
"······································,. 

Gelecek haftalarda yapılacak yarıt
ları daha büyük bir seyirci kütlesinin 
takip edeceğine, daha mükemmel neti • 
celer almacağına muhakılrak nazariyle 
bakılmaktadır. 

Resmi mahfiller. bu hareketin Al
manya'ya kartı hasmane bir hareket 
olmadığını beyan etmektedirler. Ay
nı mahafil, Amerika hUJFümetinin 
Raytbank'ın Amerika piyasasına ya
tırmıı olduğu sermayelerle temin ct
miı olduğu temettülere ait vergileri 
teıbit etmek makaadiyle bu temettil
lerin miktarı hakkında sarih malOmat 
istihsaline ıenelerdenberı çahpnakta 
olduğunu hatırlatmaktadırlar. Hacls 
konulan paranın miktarı malGm dı • 
ğildir. 
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Polonya'ya veri len garanti 

Orta Avrupa ve Şark Cenubu 
J\vrupası devletlerine de verilirse .. 

İtalya ne vaziyet alacak? 
. 

lngiliz Büyük Elcisi ... dün 
sordu Kont Cianoya bunu 

Londra, 1 a.a. - Evening Standard gazetesi Çemberleyn'in be
yanatını bahiı mevzuu ederek diyor ki: 

İngiltere çok ağır bir mesuliyet deruhte ettikten sonra da Av
rupa' daki gerginlik aza]mıt olmuyor. Polonya'nın vaziyeti ve ln
giltere'nin teahhüdündeki mahiyet tavzih olunmalıdır. Ne Dan· 
zig'in ne de koridorun İngiliz garantisine tamil olmadığı tasrih 
edilmelidir. İngiltere efkarı umumiyesindeki tahavvül Danzig ve 
koridor gibi uzun zamandanberi ihtilaflı bir araziyi garanti ede
cek derecede ileri gitmemiştir. 

lnııiltere ltalyanm vnziyetini 'f'ransız mcılıfilleri ne diyorlar? 
sonlrı 

Roma, 1 a.a. - İngiliz maslahatgü
nrı Sir Noel Charles'in dün Kont Ci
ano ile yapmış olduğu ikinci bir gö • 
rüşme esnasında İngiltere hükümeti 
namına İngiltere'nin merkezi ve şar
kı cenubi Avrupa'daki şimdiki hu· 
dutları garanti etmek için diplomasi 
yoliyle yapacağı bir teşebbüs muva
cehesinde ltalya'nın hattı hareketinin 
ne olacağını sormuş olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Diğer taraftan ingiliz sefiri, bu sa· 
hah Chigi sarayına giderek kont Ci
ano'nun kalemi mahsus müdürü ile u
zun bir müHikat yapmıştır. 

Sefir, dün iki kere hariciye neza
retine giderek, Polonya istiklalinin 
garantisi hakkındaki ingiliz beyan -
namesinin metnini tevdi etmiş ve 
Kont Ciano ile göri.işmüştür. 

Si asi mahfillerde izhar edi
len kanaate göre, İngiltere ta -
rafından Polonya'ya verilen ga· 
rantinin bazı orta Avrupa ve 
Avrupa'nın cenubu şarkisinde • 
ki devletlere teşmili halinde İ
talya hükümetinin ne gibi bir 
tarzı hareket ittihaz edeceğini 
Londra hükümeti anlamak ar -
zuaundadır. 

Polonya'nın vaziyeti 

Faris, 1 a.a. - Tarihte ilk defa ola
rak tngiltere'nin Avrupa'nın şarkın • 
da kati teahhütlere giriştiği ve ilk de
fa olarak sulh zamanında müsellah 
kuvetli bir millet halini aldığı ı;iyasi 
mahfillerde söylenmektedir. 

Bu mahfiller, bu halin istisnai bir 
ehemiyeti haiz olduğunu, çünkü şim. 
diye kadar lngilterenin daima Renden 
başka hudutları temin etmekten imti
na ettiğini söylemektedirler. Stresa • 
da bile İngiltere mevcut Locarno teah. 
hütleri haricine çıkmak istemediğini 

sarahaten beyan etmiştir. 
Polonya'ya verilen teminat, İngiliz 

siyasi mahafili tarafından ileriye doğ 
ru atılmış büyük bir adım mahiyetin
dedir. 

Çünkü bu suretle İngiltere, Fran • 
sanrn emniyet siyasetini kabul etmiş 
olmaktadır. 

f'rarı.sız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 1 a.a. - B. Çcmberleyn'in 
dünkli beyanatından bahseden "Pöti 
Parizien., gazetesi diyor ki: 

"Bu beyanat, Avrupa muvazenesin. 
de yepyeni bir unsurdur. B. Çember • 
lc:yn'in noktai nazarının ehemiyeti çok 
geniştir. Emniyet seddi muvaffakiyet· 
le tesis olunmuştur. B. Beck'in Lond. 
rayı ziyareti esnasrnda, dünkü teah • 
hütlerin teferruatı, Polonyanın karşı
lıklı teahhütleri ile birlikte, tesbit o. 
lunacaktır ... 

Maten gazetesi diyor ki: 

-~ -
u~us 

Hitler diyor ki : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eğer her 

Silôhlannı 
• • 
ıstı yorsa 

hangi bir millet 

bizimkilerle ölçmek 
bu savaşa hazınz 

(Başı 1 inci sayfada) 

ri cereyan eden hadise1erin bir ta
rihçesini yapmış ve alman milleti
nin nası1 eski düşmanlanndan zü
lum gördüğünü ve esir vaziyetine 
düşürüldüğünü göstermiştir. 

Hitler, harp esnasmda yüz binlerce 
almanın silah darbesi altında değil, 
fakat Almanya'yı daha fazla zülme 
maruz kılmak maksadiyle ihdas edilen 
ablukanın tesiriyle mahvolduğunu ha
tırlatmış ve demiştir ki: 

"Harp esirleri tahliye edilmemiştir. 
Elimizden sömürgelerimiz alrndx. Ya • 
hancı memleketlerde neyimiz varsa 
müsadere edildi. Ticaret filomuz ge • 
rek kurnazlıkla gerek sadece cebren 
zaptedildi. Bundan başka Almanya şim 
diye kadar dünyada emsali görülmedik 
bir tarzda mali bakımdan soyuldu. 

!ti illetler Cemiyeti ve J' ersa)· 
Milletler Cemiyeti, evelce ilan edil

diğinin hilafrna olarak bir adalet va -
sıtası olmadı. Bilakis bu müessese bir 
millete bugüne kadar zorla kabul et -
tirilen muahedelerin en menfurunun 
garanti aleti olmuştur. 

Almanya'da bunun neticesinde ha -
sıl olan sefalet müthiş olmuştur. Al • 
manyanın bu Versay muahedesi bil -
kiimlerine göre yaptrğı silahsıilanma • 
yı diğerlerinin silahsızlanması takip 
etmedi. Büyük bir milletin elinden 
hakları -gasbedildi ve ondan her türlü 
yaşamak imlc!nları selbedildi. Versay 
diktat'ı alman milletinin omuzlarına 

yüklendiği müddetçe bu millet tedrici 
bir ölüme mahkilm bulunuyordu. 

Almanya' nın kalkınması 
Hitler, Almanyanın 30 ikincikanun 

1933 de başlıyan kalkınmasınx anlat • 
tıktan sonra demiştir ki: 

Biz lnl{ilterenin ~ine 
kurışnııyoruz 

Fakat bir ingiliz devlet adamı her 
meselenin, hatta alman milletinin ha
yat sahasına dahil bulunanın da, an
cak İngiltere ile evelden müzakere e
dilmek şartiyle halledilmesini veya 
ortaya konulmasını isterse, aynı su
retle ben de İngilterenin kendi impa
ratorluğu içinde her neyi olursa ol
sun haletmeden evel Almanya'ya mü
racaat etmesini talep edebilirim. 

Nasıl biz alrnanların Filistin'de i • 
şimiz yoksa lngiltere'nin de alman 
hayat sahasında hiç bir alakası yok -
tur. Sorarız: vatanlarının menfaatini 
müdafaa etmekten başka bir şey yap
m•yan Filistin araplarını İngilterenhı 
öldürmeğe ihtiyacı var mxdır? Biz al 
manlar orta Avrupada binlerce insanı 
öldürmedik. Meselelerimizi intizam 
ve sükOnet içinde hallettik. İngiliz 
devlet adamlarının bilmediği bir şey 
varsa o da, Hradchine şatosunun bir 
ingiliz tarafından değil, bir alman ta
rafından kurulduğudur. Keza St. Veit 
kilisesini de İngilizler değil, alman· 
Jar yapmıştır. Fransrzlar da Prag'da 
bir eser vücuda getirmiş değillerdir. 
Onlar bilmiyorlar ki İngiltere'nin he
nüz küçücük olduğu bir devirde bir 
alman imparatoru Perağ'ın bu tepe -
sinde tebaalarının ihtiramını kabul e
diyordu. Ve daha bundan bin sene e • 
vel ilk alman kıralı Prag'da oturuyor 
du. İngilizler bütiln bunları bilmez
ler ve esasen bilmelerine de lüzum 
yoktur. Bunları bizim bilmemiz kafi
dir. 

llayati menfaatler 
Bugünkü alınan milleti, bugünkü 

Almanya artık hayati menfaatlerini 
terketmek fikrinde değildir. Onlar u
fukta beliren tehlike kal'§ısmda Atıl 
kalmak istemiyorlar. Eğer müttefikler 
Av'rupa'nın haritasını, hakkı, tarihi 
tartları, mantıki ve coğrafi zaruret-

leri gözetmeksizin değigtittbildi ise -
ler, biz alınanlar o zamanlar bunama
ni olmak imktnmı bulamadığımızdan 

dır. Eğer bugUnkU Almanya'dan, bazı 
peyk devltelerin Almanya'ya taarruz 
edecek derecede kuvetlenmeaine mü -
saadekarltk bekliyorlaraa, müttefik 
devlet adamları aldanıyorlar. Bugün -

BUYUK ROMAN 

İ~imizdekl 
SEYTAN 
~ -Sabahattin Ali -3 Nisanda 

Tefrikaya baılıyoruz 

ALMANYA'DA 

35.000 tonluk 

Tirpilz zırhlısı 

denize indirildi 
(Başı 1 incı sayfada) 

ral von Trotha, demiştir ki: 
"Bu mağrur gemi, Almanya'nın şe

refini dünyaya yayacak ve · müsavi 
haklara malik milletler camiasının bir 
rüknü olan alman milletinin faaliye
tine dü§man mümanaat edene, onun 
mukavemetini kıracaktır.,, 

Amiral tirpitz zırhlısı Bismarck 
zırhlısının aynıdxr. 

Bu zırhlının boyu 241 ve genişliği 
de 36 metredir. 35 bin tonilatoluk o
lan bu geminin su çekeri 7 metre 90 
santimidir. İkiz taretler içine konul
muş 8 tane 38 lik ve 12 tane de 15 san 
timlik topla mücehhezdir. Bir de ha
va müdafaa bataryası vardır. 

Of hükumet konağı 
Trabzon, 1 a.a. - On gün evel Ak -

caabat hükümet konağının temel atma 
törenini yapan umumi müfettiş Tah • 
sin Uzer ve Trabzon valisi bugün de 
cümhuriyetin yeni bir abidesi halinde 
Of'ta yükselecek Of hükUmet konağı
nın temelini attılar. Köylerden gelen 
binlerce halk asırlardan beri ihmal e • 
dilen kasabalarında cümhuriyetin um 
,ran eliyle yükaelecek olan bu binanm 
temel atma törenini sevinç ve heye -
can içinde kutladılar, Bu münasebet • 
le vali, cümhuriyet idaresinin sayısız 
nimetlerinden ve milli Şef İnönü'nün 
en kısa zamanda türk milletine mut • 
lak surette refah ve saadet getirece ıil 
ğinden bahis bir nutuk iyrat etmiştir. 

Varşova, 1 a.a. - B. Çemberleyn'in 
beyanatı hakkında mutalealar yürü· 
ten Polonya siyasi mahfilleri bu be
yanatın İngiltere hUkümetinin ilk de
fa olarak Avrupa'nın şarkı ile garbi 
için müsavi sulh garantileri prensipi
ni kabul ve teslim etmiş olduğu ma
nasını tazammun etmekte bulundu
ğu fikrini ileri sürmektedirler. 
BUyük Britanya'nın ittihaz etmiş ol
duğu hattı hareket, İngiltere hükü -

"B. Çemberleyn'in dünkU deklaras
yonu, mübaliğasız, tngilterenin aon 
yirmi beş sene içinde harici siyasetle 
alakadar olarak yaptığı deklarasyon • 
ların en mühimidir.'' 

"Tanrı bu alman milletini, ingiliz. 
lere vey& franaızlara uygun düşen 
kanuna riayet etmiye mecbur olmak i
çin yaratmamıştır. Almanya itaatla 
mükellef değildir. Almanya bizzat 
kendi ihtiyaçlarına göre yaşıyacaktır. 
Bugün biz, diğer devletlerin veya on· 
ların devlet adamlarmm lUtuf veya 
kahrına tabi bulunmuyoruz. Eğer bu. 
gün bir ingiliz devlet adamı, bütün me 
ıeleler hususunda kendisiyle görüşme 
miz lüzumuna, binaenaleyh bu mese -
lelerin açık görü~erle halledilmesi i· 
cabettiğine ve ıbu suretle bütün mese. 
lelerin halline imkan bulunduğuna ka 
il ise, kendisine şu cevabı vermeliyim: 
tam on beş sene bunu yapmak fırsatı
na ma.Hk bulunuyordunuz. Fakat bu -
gün şuna kani olduk Jd, eğer mille~ • 
ler cemiyetinin uzun nutuklarda bı -
zim meselelerimizle meşgul olınasını 
beklemekte devam etseydik iç ve dış 
politikada muvaffakiyetsizlikten mu • 
vaffakiyetsizliğe uğrryacaktık. Belki 
de ebediyete kadar bekliyecektik .. 

kil Almanya harpten evelki Almanya -------------

metinin a!jıkça ve bir guna iphama 
mahal bırakmıyacak surette Avrupa 
tesanüdü yoluna girmiş ve bunun için 
bu hususta evelce muhafaza etmiş ol
duğu ihtirazı hareketi terketmiş ol
duğunu ispat eylemektedir. Nihayet 
1ngiltere'nin hareketi, Polonya'yı 
her şeyden evvel kendi kuvetlerine 
istinat eden ve Avrupa'nın bu kısmın 
da sulhun mukadderatı hakkında ka
rar verecek mevkide bulunan müsta
kil bir siyasi amil olarak kabul et· 
mekte oldu~u manasını ifade eder. 

İngiltere hükümetinin bu mühim 
kararını memnuniyetle selamlıyan 

Polonya'nın sırf kendi manevi ve 
maddi kuvetlerine, komşuları ile iyi 
münasebetler idame etmek temayülü· 
ne, ittifaklarına ve dostluklarına is
tinat eden müstakil harici siyaseti
ni değiştirmesi için ortada hiç bir se 
hep yoktur. 

Beck'in 1 .. ontlra ziyareti 
B. Beck'in Londra'yı ziyareti, dün 

Avam kamarasında B. Çemberlayn'in 
bahsetmiş olduğu emniyet meselesi 
hakkında İngiltere hükümeti ile ya
pılacak isti arelerin birinci merha
lesini teşkil edecektir. 
Şu ciheti de hatırlatmak muvafıktır 

iri, B. Beck, Londra'ya bundan bir ay 
evel yani Çekoslovakya vekayiinden 
evci davet edilmişti. 

Londra görUşmelerinde, emniyet 
meselesinden başka, diğer birçok me 
seleler ve bu meyanda somurge ve 
yahudi meseleleri de mevzuu bahso
lacaktır. 

MalUm olduğu veçhile B. Beck, bu 
ıon mesele hakkında Romanya'nm 
fikrini de izah ve teşrih için Roman
ya hariciye nazırı B. Gafenkodan me
saj almıştır. 

Beck'in İngiliz /il osunu ziyareti 
vazgeçti 

Varşova, 1 a.a. - Bazı ecnebi ma· 
hafil, B. Beck'in İngiltere'ye yapaca
ğı seyahatin arifesinde Portsmouth'u 
ziyaret etmesine hususi bir ehemiyet 
atfetmektedirler. Bu ziyaret, İngilte· 
re'nin henuz sulh halinde iken filo
nun kadro harici edilecek bazı gemi-

lerini Polonya'ya vermek niyetinde 
olduğu suretınde bir şayianın ortaya 
pkmasına sebebıyet vermiştir. 

Journal gazetesi diyor ki: 
Dünkü gün, cidden tarihi bir giln 

olmuştur ve böyle kalacaktır. 

I ngiltere irıfirat siyasetinden 
ııaz geçti 

Excelsior diyor ki: 
İngiltere, ananevi infirat siyasetin

den vaz geçmiştir. Hiç kimse, Al -
manyayı aşağılamak ve fena vaziyette 
bırakmak niyetinde değildir. Fakat 
yalnız Almanya'ya şeref mefhumu 
göz önünde tutularak, geçemiyeceği 

sınırlar gösterilmi~tir. 

lıcılyan gazetelerinin yaidıkları 
Milano, 1 a.a. - !talyan gazeteleri, 

B. Çemberlayn'in beyanatını, lngil • 
tere'nin her ne bahasına olursa olsun 
çenber siyasetine devama karar ver
miş olmas nın bir burhanı olarak te
Hikki etmektedir. 

Popolo di Roma diyor ki: 
İngiltere, Almanya'dan geleceği 

söylenen halbuki hakikatte hiç de 
doğru olmıyan tehditlere karşı, Po -
lonyayı himayesi altına almıştır. 

Corriere Della Sera diyor ki: 
Çemberlayn'in beyanatı, müttefik

ler bulmağa çalışan fransız - İngiliz 

diplomasisinin büyük endişelerinin 

aynası telakki olunabilir. 

Anıeriktı'da ne diyorlar? 
Wormsprings, ı a.a. - B. Ruzvelt· 

in yakınında bulunanlar, Alınanya'nın 
hakimiyetini ecnebi ırklara ve diğer 
kıtalara teşmil edebilmesi ihtimali 
karşısında bütün cihanda bir korku 
hükUm sürmekte olduğunu beyan et-

mektedirler. İngiltere ile Fransa'nın 
sarfetmekte oldukları faaliyet, bu teh 
likeye karşı bir sed vücuda getirme
ğe matuf telakki edilmektedir, 
Aynı menbada söylendiğine göre, 

istiklalinin tehlikeye maruz kalması 
takdirinde İngiltere ile Fransa'nın 
Polonya'ya yardım edeceği vadini 
mutazammın olarak B. Çemberlayn'in 
Avam kamarasında söylemiş olduğu 

sözler, muhtemel bir Avrupa harbi
nin mesuliyetlerini peşinen Alman -
ya'ya tahmil eder görünmektedir. 

B. Ruzvelt buraya gelelidenberi, 
günde iki üç defa telefonla hariciye 
nezareti ve Avrupa payıtahtları ile 
görüşmeler yapmıştır, 

Faziletli ve faziletsiz deı.:letler 
Bugün dünyada milletlerin. fazi -

letli ve faziletsiz olmak i.izere ikiye ay 
rılabileceği ark sık iddia ediliyor. Fa
ziletli milletlerin başlıca mümessille· 
ri onlarca İngilizler ve fransızlardır. 
Faziletsiz milletler de bilhassa alman
lar ve italyanlardır. Bu gibi tefrikler
de bulunmak bizce bir beşerin işi ıPe
ğildir. Böyle doğru bir farkı ancak 
tanrı yapmtya muktedird'ir. Bir ingi. 
liz devlet adamı gelip bana "tanrı fa • 
ziletli milletleri, kendilerine dünya • 
nm dörtte birini vererek mükafatlan
dxrmak ve diğerlerini de dünyanın 
her türlU nimetlerinden mahrum et • 
mek suretiyle hükmUnü vermiştir,, di
yebilir. Ancak 'unu söyliyeyim ki, İn· 
giltere üç yUz sene müddetle çok az 
faziletli bir millet olarak hareket et 
miştlr. Ancak bugündür ki ihtiyar İn 
giltere birdenbire faziletlerini hatır • 
lamıya başlamııtır. 

Bu .faziletleri tefrik etmek bun
dan yirmi sene evet hiç şüphesiz in
giliz adamları için henüz zordu. 

Bilhassa ba§kalarının malına te· 
sahüp etmek bahis mevzuu olduğu za
man ..• O zamanlar sömürge fütuhatı 
faziletle pekala tevem görülüyordu. 
Çilnkü o zamanlar en kuvetlisi o idi. 
15 sene Almanya kadere büyük bir 
tevekkülle boyun eğdi. 

Mesefoleri miizakere yolu 
ile luılletnıek 

değildir. Eğer bir devlet, büyük dev
letlerin hesabına ateşten kestaneyi çı
karmak için maşalık yapmak hevesine 
düşerse, çok dikkat etsin, parmakları
m yakmasın. 

Çek milleti 
Bizim çek milletine cidden kinimiz 

yoktur. Asırlarca beraber yaşadık. 
Eğer çek devleti alınanlara zulUm et· 
memiş ve saniyen Almanya'ya karıı 
müstakbel bir taarruza alet olmamış 
olsaydı, müstakil bir çek devletine 
hiç bir itirazımız olmazdı. Binaena
leyh böyle hareket etmekle bu devlet 
yaşamak hakkını kaybetmiştir. Ben 
de, tarihin ve coğrafi vaziyetin tek-

rar birleştireceği şeyi en makul pren
sipler dahilinde birleştirdim. Çek 
milleti, faziletli milletlerin ezdiği 

milletlerden daha geniş bir hüriyet
ten müstefit olacaktır. Bu suretle 

sulh davasına büyük bir hizmette bu
lunduğum kanaatindeyim ve bunun 
içindir ki ve bu kanaatledir ki, önü
müzdeki parti kongresine "sulh kon
gresi,, adını vermeği kararlaJtırdım. 

Zira Almanya diğer milletlere taar
ı uz etmek fikrinde değildir. 'Bizim ıs 
tediğimiz, ekonomik mUnasebetleri 
inkişaf ettirmektir. Bunu yapmağa 

hakkımrz vardır ve bu hususta ne Av
rupa ne de Avrupa harici devlet adam 
lc.rından ders almağı kabul edemem. 
Almanya bir tehdit veya ihata siyase
tine müsaade etmiyecektir. 

lngiltere ile anlaşma 
İngiltere ile günUn birinde bir an

laşma yapmıştım: deniz anlaşması. 

Bu anlaşma, iki tarafın biribirine kar 

şı asla harp etmemesi gibi beslediğim 
şiddetli ,bir arzuya dayanıyordu. Fa· 
kat bu arzu karşılıklı olmak gerektir. 
Mademki bu arzu İngiltere'de bugün 
mevcut ğeğildir, mezkur anlatmanı:ı 
prtları da ortadan kalkmıı demektir. 
Almanya böyle bir cereyanı sükunet· 
le karşılıyacaktır. Kendimizden emin-

zim silahlarımızla hakikaten ölçmek 
istiyorsa, bu savaşa her an hazırız. 

A.lmanyanın doıtları 
Dostlarımız da aynen bizim gibi a

zimkar bulunuyor. Ve bilhassa en sı
kı dostluk bağlariyle biribirimize bağ 
lı bulunduğumuz ve herhalde ve her 
istikbalde beraber yilrilyecek olduğu
muz devlet de bÔyle düşünüyor. Ber
lin - Roma mihveri dünyada mevcut
ların en tabiisidir. Bu mihver adalete 
müıtenid ve aynı ideale hizmet eden 
bir siyasi anlaşmadır. Oyle zannediyo 
rum ki dünya pek yakında faJi&t İtal
ya ile nosyooal sosyalist Almanya a
rasında mevcut fikir ve kanaat birli
ğinin demokrat büyük Britanya'yı 

St. lin'in bolşevik Rusyaya bağlıyan 

münasebetlerden daha derin olduğu
nu takdir edecektir. 

ispanya harbı 
Milteakiben Hitler lspanya'nın bol

geviklikten kurtarılmıf olmasına tel
mih ederek kızılların silah ve harp 
levazımı müteahhitliğini yapmıt olan 
ların naaxl çabukça ıiyasi kanaat ve 
dÜJÜncelerini değiştirmiı oldukları
nı müşahede eylemi§tir. 

Hitler, İspanya'nın bolşeviklikten 
kurtarılmasına genç alınanların da 
iştirak etmi§ olmasından dolayı be
yanı memnuniyet etmiş, bu münase
betle bolşevikliğe şiddetle hücum e
derek milletlerin ancak komilniıtlik 
dünyadan kalkarsa aralarında anlaşa
bileceklerini bildirmiftir. 

Hitler, nasyonal ıosyaliıt Almanya 
nın almanlara verebilecek en büyük 
saadeti milyonlarca almana temin ey
lediğini, onları büyük Almanya'nın 

içine ald :ğmx söyledikten sonra söz
lerini göyle bitirmiştir: 
"- Almanlara bu ıaadeti temin e

derken diğer taraftan da aynı saadeti 
orta Avrupa'ya, sulhu tanin etmek 
suretiyle temin eyledik. Bu ıulh iler
de Almanya'nın kudretiyle koruna -
caktır, öyle bir kudret ki bundan böy 
le dünyada hiç bir kuvet tarafından 
kmlamıyacaktır. Andlarımızdan biri 
de itte budur.,, 

Hiıler dönüyor 

Hatta biz nasyonal sosyalistler ik
tidarı elimize aldığnruz vakit bile, 
meseleleri müzakere yolu ile hallet· 
meğe çalııtım ve her mesele için sarih 
tekliflerde bulundum. Fakat bütün 
bu teklifler muttariden reddedildi. 
Her milletin kendisi için mukaddes 
menfaatleri vardır. Çünkü bu menfa
atler onun kendi hayat şekilleri ve 
meşru haklariyle yekvUcuttur. 

niz, eminiz çünkü kuve~liyiz, kuvct
liyiz çünkü birleşikiz ve memleketin 
imarına çalışmak istiyoruz, o derece 
eminiz ki dünyada hiç bir kuvet öyle 
cümlelerle elimizden silahlarımızı 

bıraktırmıya muvaffak olamaz. Ve e
ğer herhangi bir millet silahlarını bi-

Hitler nutkunu söyledikten ıon
ra Rathavsplatz'dan limana dönmüt 
ve maiyeti ile birlikte "Robert ley" 
vapuruna binmiştir. Vapur saat 19.30 
da Wilhelmshaven'den hareket et
miştir. 

2 - ~ - 1939 

Yeni Meclis 
• 
ııe 

başlarken 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bugünkü meclis, milletimizin 
manevi varhğınm hakiki bir hüla
saıııdır. Gelecek yıllarda gittikçe te
kamül edecek olan bu sistem içinde 
türk milleti kendi kendisini idare 
edebilecek kudreti daha ziyade ik • 
tisap edecektir. Bir milletin böyle 
bir kudretle mÜ<"ehhez olmaaı mad
di ve manevi kuvetlerin en büyÜğü
dür. Bunun yıkılmak, ölmek Ye her
hımgi bir tehlikeye maruz kalmak 
ihtimal pek azdır. Türk milleti -
nin yüksek karakterinde ve temiz 
kanında bu kabiliyet ezelden beri 
mevcuttur. Artık timdi bu yeni mec
lisle tamamiyle inkişaf yollarına 
girmi§ bulunmaktayız. Yeni meclis, 
türk inkılabının kurduğu prenaiple4 

ı·in, ciddi tecrübesinin bir mahsulü
dür. Yeni meclisin faaliyete geçme
si tarihi, türk inkılabının mühim fa
sıllarından birini teıkil edecektir. 

Yeni meclis, türk milletine haı o
lan büyük vakar ve basiretle bu in
tihap devresi içinde kendi tarihi ••
zifeaini ifa edeceğini ve medeniyet 
yollarında cümhuriyet devri ile bat· 
lıyan ileri hamlelerine bir kat daha 
hız vereceğini ümit eder ve muvaf
fakiyetler dileriz. 

N ecibali Küçüluı 

İstanbul' da 

Silihdarağada yeni 
bir elektrik tesisinin 

temeli allldı 
(Başı ı ıncı sayfada) 

kasında tesiıi .kararlaştırılan 25 bin 
kilovat takatında cereyan temin ede -
cek yeni kazan dairesinin temel atma 
merasimi <bugün Nafia Vekili Ali Çe -
tinkaya tarafından yapxlmıştır. Mera. 
simde vali, elektrik işleri mildilril, 
fabrika müciür ve mühendisleri ve da
vetliler bulunmuşlardır. 

Saat 10 da Nafia Vekili vali ile be. 
raber fabrikaya .gelmiJ ve doğruca in
şaat yerine giderek yeni dairenin 
kurulacağı sahayı tetkik etmif fahri • 
ka mühendislerinden planlar üzerinde 
izahat almıştır. Bundan sonra temele 
konulacak hatıra klğıdı Ali Çetinkaya 
vali ve elektrik idaresi mildilrll tara .. 
f rndan imzalanarak bir kavanoza ko • 
nulmuştur. 

Ali Çetinkaya cümhuriyet hüktlme
tinin türk milletine temin ettiği mu • 
vaffakiyetlerden biri olan elektrik Jİr 
ketinin de miltneştirilmesinden eonra 
yapılan bu inşaatın millet ve İstanbul 
halkı için hayırlı olması temennisiyle 
ilk harcı temele koymuştur. Bundan 
sonra Silihdarağa fabrikası gezilmiı 
vekil mildilrden, milh,cndislerden iza
hat almıştır. Ali Çetinkaya lSfteden 
sonra Metro hanına gelerek 17 ye ka
dar orada çalışını' ve bu ak§8M Anka.
raya hareket etmiştir. 

Mart ayında lzmir'e 

gelen ecnebi gemileri 
ızmir, 1 a.a. - Mart 1939 ayı için

de İzmir limanına 43.279 ton hacmin
de yüz on sekiz tilrk, 6.510 ton hacmin 
de altı alman, 3.037 ton hacminde bir 
amerikan, 5.669 ton hacminde d8rt fe
lemenk, 30.486 ton hacminde on bir 
İngiliz, 2-444 ton hacminde Uç iaveç, 
20.748 ton hacminde on altı italyan, 
518 ton hacminde Uç romen, 2.893 ton 
hacminde iki yugoslav, 5.317 ton hac· 
minde on yunan ve 410 ton hacminde 
iki panama gemisi gelmiş ve gitmiştir. 

Ankara Borsası 
1 Niıan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Millno 
Cenevre 
Amıterdam 
Beri in 
Brilkıel 
Ati na 
Sof ya 
Mıdrid 
Varıova 
Budapeıte 
BUkreı 
Belırad 
Yokahama 
Stokholm 
Moıkova 

Açılı• P Kapanış P. 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.4350 
67.24 
50.8025 
21.31 
1.0825 
1.56 

14.12 
23.9025 
24.9675 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5550 
23.9025 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.4350 
67.24 
50.8025 
21.31 
1.0825 
1.56 

14.12 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5550 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Tilrk borcu I. 
1933 Tilrk borcu II 
1933 Türk borcu 111 
1933 ikramiyeli Ergani 20.- 20.-



H i K A y E 

Üç sene 
Çinceden çeviren: MuhaJJere OZERDIM 

U·LKU 
iAt:KEVL.ERJ DERGiSi 

OlkU'niln 13 üncü cildinin 74 -
üncü sayısı çıkmıştır: 

Milli Şcf'in lstanbul Onivcr-
• Gölün suları bir kaptaki koyu yc-ı du: sitclilcrinc ve bütün vatandaşla-

11! §arap gibi hareket etmiyor. Rüz- - Çay içelim mi? ra hitabeleriylc başhyan bu sa-
gar tatlı, sihir kar ve kuvetsiz esiyor; Pang gülerek ona bakıyordu. O: yıdaki yazılar sırasiylc fUnlar-
ara sıra bir kaç dalı sallıyor ve son- - Hem ben bugün çaya bir misafir dır: 
ra tekrar tenbel tenbel uyuyor ... Göl davet ettim. Kim olduğunu tahmin et Nutuktan dersler_ M.Fuad Köp· 
•öğütleri, suların kokusu ve rüzgarın bakalım? rülü -. Ojcnik Problemleri -
esişi ile mestolmuş. Söğüt yaprakları Pang oturarak: Porf. Dr. Şevket Aziz Kansu - . 
a~aıında ağustos böceklerinin aarhoş - Tahmin ediyorum!. dedi. Ortazaman Türk • İslam dünya-
rUyaıarı içinde mütemadiyen çıkar - Oıing güldü, gülüşü berrak ve dal • sında yaşanan hayata dair _ 
dıkları sesler, kısa vızıltılardı .. Uy- gah idi: f A M (Al d k Pro . . ez manca an çeT: 

uda aayıklıyan insanlara benziyor - - Tahmin ediyorsun demek! Dün gö- Cemal Köprülü) _ . Böyle de-
lardr. tün kenarında Lin'e tesadüf ettim!. mişti bir gün aşkın çobanı (şiir) 

Pang göle yakın verandada uzun Pang titredi. Ayağa kalktı. _ Sıtkı Akozan - . Nisan balığı 
ıezlongda uzanmış uyumıya çalışı - - Gölün kenarında mı? adeti nereden geliyor? - Ziya-
}'or, kalbinin içinde bazan bir ağır- - Evet. göliln kenarında .. Sen ge • ettin Fahri _ • Halkevlerimiz ve 
lık ve sıkıntının hazan da bir tatlılık mid ile konuşurken ben sahilde idim. memleket sporu - Nüzhet Ab-
ve nıülayimliğin karıştığını hisscdi - Onun yalnızca çay masasında çay iç • bas _ . İki kızkardeş ve bir de-
Yordu. tiğini gördüm. Bizim de burada oldu- likanh (1-II) - Nahid Sırrı - . 
Verandanın kenarına üç büyük ha- ğumuzu söyledim. Bugün öğleden Viyana, Etnografya mektebine 

sır sandalye, aralarına hasır keten sonra bize gelecek .. Doktoru görmek göre ekzogamik müessesesının 
küçük bir masa konuyor. İnce kene - için buraya gelmişti. mahiyeti - Ziyaettin Fahri - . 
•irden itlenmiş beyaz çiçekli bir ma- - Lin benimle burada? diye Pang Satuk Burga Han menkıbesi ve 
il Örtüsü örtülüyor. Üstüne 3 fincan inledi. tarihi_ M. F. Grenard (fransız-
bir kaç benekli tabak... Bir vazoda - Seyahat ederken trende hastalan. cadan çev: Oıman Turan) - . 
lcırınızı bir gül konuyor.. mış. İstirahat için gelmiş. Burada ol - Milli edebiyat devri §İir sahasın-

Bunlarr:ı hepsini Ching uyumadan duğumuzu bilmiyormuş, dün beni gö. da Aıık Tarzı tesirleri 1. - Fev-
biraz evci yapmıştı. O hakikaten iyi rünce çok hayret etti. ziye Abdullah - . 
'Ve düşünceli bir zevce idi!.. Biz de hasta olan Lin'i teselli etme- NOTLAR ve İKTİBASLAR 

Pang bunları düşünerek gUiümsü- liyiz deg· il mi? 
" d Şeyh Sadi'nin Abaka ile görüş-.rOr ve esniyor. Karısı şimdi yukar a Pana sükunetle elini masaya götü • 
·· · ı • mesi (Şercf eddin Yaltkaya) -og e uykusunu uyuyor! .• Yeşil bir ka- rerek küçülr bir gümüc kaşık aldı. A- · b ·a. 'S Dede Korkut kitabındakı azı 
•enin içinde duran bir demet "Hai laycı bi reda ile: notlar ve motiflere dair (Abdül-
tang" a be-;ıziyor. Gidip onu uyandır. - Hastalanmıc .. Mademki ona alil. 

o 'S kadir lnan). tnamak için kendini zor tutuyor. uze- ka gösteriyorsun, bugün onu davet et-
. k AYIN HABERLERİ: rıne bir kimono alarak bahçeye çı ı • memeliydin .. 

Y Mebus seçimi - . Dünya için-or. - Sen çok garip bir adamsın Pang .. 
Bu gölün manzarası.. Bu kokulu Lin senin iyi arkadaşın değil miydi? de Türkiye. 

esrarlı hava .. Bu his. Oç ıene evelki Çaya gcleceğindc-n hiç de memnun HALKEVLERl POST ASI: 
bir yaz gününü andırıyordu. görünmüyorsun. Düşün ki eğer o ol • Halkevleri çalışmalarına toplu 

O gün de böyle sıkmtılr, kasvetli masaydı seninle tanıtmıyacaktım .. Uç bir bakış - . Bir Halkevi çalış-
idi. O gün evde idi. Öğleden sonra sene evclki böyle bir .günü hatırlıyor ma programı - • Halkevlerinde 
alaca karanlığa kadar dalgın uyu- musun 1 müzik esasları-. Halkevlcri neş-
nıuştu. Güneş battıgı zaman arkadaşı Böyle söyliyerek Ching saf bir gü- riyatı. 
Lin gelmişti. Onu gemi ile birlikte ıu,1e Pang'rn yanına oturdu. Pang e. FİKİR HAY ATI: 
gezmeleri için çağırıyordu.. Lin kar lindcki gümüt kaşıkla oynıyarak de - Bir okuyucunun notları (Bir 
gibi beyaz keten bezinden bir panto - vam etti: yıldönümü - Sanata dair - lki 
lon, ve kar gibi beyaz açık yakalı bir - Fakat Ching sen de bilirsin ki tarih kitabı - Nekroloji - Yüz 
gömlek giymitti. Kızıl bulutlar, üze - hasta olan bir adam hasta olmıyan bir karası) ..• 
rinde renkli akisler yapıyordu. Beyaz kadından daha kuvetlidir. Lin benim BİBLİYOGRAFYA: 
bir nilüfer çiçeği gibi güzel ve cazip- en iyi arkadaşım olduğu halde onun Peyami Safa "Türk lnkılabı-
ti. Ve Pang gülerek"- Senin mutla • bugiln çaya geleceğinden memnun d~ na bakışlar" (Z. F.) _ Mustafa 
ka bir randevun var değil mi? Fakat ğilim 1 Nihad Özön "Namık Kemal ve 
niçin beni de sürüklüyorsun?,, Ching Pang'a bakarak güldü: ibret Gazetesi - Hayrettin Ka-

Lin gülerek onu şezlongun Uatün • - Ben senin yerinde olsam arkada. ran "Kara Mehmet" (F. A.). 
den çekti. "Sen iyi tahmin ettin .• Fa- şrmın veya rakibimin benim saadeti • •••••••••••••••illi 
kat bu genç ku diğerleri gi.bi değildir min havaaı i~mc gclmeaini iaterim. (). 
İki ki'i gitmek istemez, bunun için na saadetimizi gör derdim .. Chin.g bu· 
ben seni dütündüm. Haydi gözleri-:ıl nu aöyliyerek döndü ve kocuının diz.. 
aç! .. ,, terinin üatüne oturdu. Pang onu ha • 

Pang elbiselerini degiştirdi. Ayak • fifçc okşuyordu .. Yüzü bitap ve yor • 
kabılarını giydi. Ve Lin ile birlikte gun görünüyordu. 
çııktı ve onu da alarak aokağın köşe - _ Ching, dürüst bir adamın yüksek 
•İndeki dondurmacıya girdi. ve temiz aşkiyle istihza ederek onu 

Pang oturduktan biraz ao:ıra batını mahvetmek istemem. Seni nuıl &evdi
kaldırıp ona bakmıya cesaret etti. Ya. ğini bilirsin. Ve onun nasıl bir suku
ıkasında yeşil yuvarlak bir iğne bulu- tu hayale uğrıyacağmı da tahmin e -
nan beyaz ve şık bir elbise giymişti. dersin. Senin temiz kalbin bizim saa
Gülümıcmek istiycn küçücük kırmm detimizi meydana getirdi. Senin iyi 
dudakları parlıyordu. Simsiyah iri kalbin onun teessür ve kederferini gi
ıgôzleri, yükselemiyen ve kabaramıyan derdi. Bu iki ahvali ruhiye sende acı
büyük, ıiyah denizleri andırıyordu. ma hislerini uyandırdı. Fakat ne de 
Göz bebekleri aemanrn içinde UÇUf&n olH sen tam manuiyle kadınsın. Ben 
eiyah yıldızlarını hareket ettiriyor. dan kurtulamazsın_ 
du 1 .. Daha fazla balanıya cesaret ede- Ching'in yüzü kıpkırmızı oldu. Sil-
medi. Gözlerini yere indirdi. Fakat kCinetle kalktı: 
parlak ıiyah gözlerinin hayali gözle • - Pang bana karıı haksızlık etme. 
rinin önünden ayrılmıyordu .. Nihayet Onu davet ettiğim zaman bunu dilfiln
dondurmacıdan çıktılar. Gemiye bin - memiştim .. 
diler. Gölün üzerinde ay yükseliyor • Pang onu kendisine çekti: 
du. Bir saat sonra evlerine döndüler. - Ben biliyorum. Lin'i de biraz ol-
0 gece beyaz, yeşil, kırmızı hulyalı sun düşünmüştüm. O samimi bir arka. 
idi.. daıımdır. Aynı zamanda iyi bir raki -

Lin ona haber gönderdi. Bu sene bimdir. Ben onu severim. Fakat senin 
gene gelecekti. tsmi Ching idi. Pa:.g yerinde olsaydım davet etmezdim!. 
§ocuk gibi seviniyordu. Gene onu gor - Peki sen onun yerinde olsaydın 
mek, onun tatlı.sesini dinlemek ona ne yapardın? 
büyük bir sevinç veriyordu. - Gelmezdim. Hiç olmazsa bugün 

Böylece aylar geçti. Pang ve Ching- gelmezdim. 
in dostluğu gittikçe ilerliyordu. Fa • Merdiven yanındaki telefon zili çal-
kat Lin ile olan arkadllfhgı bozulın~ş dı. Pang saata baktı. 
tu. Biribirinin kalbini incitmitlerdı.. - Tam çay zamanı .. Bu muhakkak 
Bütün bunlara sebep Chin.g idi. Lin'dir. Haydi git. 

Pang'la Ching'in arkadaşlığı yavaf Ching kızararak gUldü: 
ya~ sevgiye munkalip oldu. Ve 'niha - Hayır sen git. 
Yet bu biribirini çok seven insanlar Pang başını salhyarak güldü: 
~sut bir balayı geçirdiler. Pang bu- - O senin davetlin, ben bakamam. 
günlerde müteessir görünüyordu. O • Telefon zili uzun zaman çaldı dur-
n~la iyi olan arkadaşlığını hatırladı. du. Bir müddet sonra gene çalmıya 
Şımdi Lin'b nerede olduğunu bilmi - başladı. Pang gülerek oturuyor kımıl
yord~. ?na bir düğün davetiyesi gön. damıyordu. Nihayet Ching kalkıp git-
dermıttı. Acaba alabilmiş mi idi?.. ti. 

Çok haf"( d" - Sı'z Ching misiniz? ı ayak sesleri mer ıven • 
d~n a~sctti.. Pang hemen başını çevir. _ Evet. Niçin gelmiyorsunuz. Panıg 
d~: Chıng yeni ay gibi güzel ve narin ve ben sizi bekliyoruz. 
vucu.dunu eyınjş merdiven parmaklığı _Ya? ... Bugün hava hakikaten gil
üzerındeki ~ülleri diızcltiyordu. Be _ zel.. Gölün suları, gemi, hemen hemen 
yaz ve ş~~ b~r elbıse giymişti. üç sene evelki bir gün.. Hatırlıyor 

Pang Ohıng,, diye se.lendi. O ha • musunuz? 
fifçe batını kaldırdı, Yakasında yetil, Chin&' Pang'a bakara.le gülümeedi: 
yuvarlak bir iğne vardı. Gülümsemek _ Evet, Pang ile timdi konufUYor-
istiycn küçi.ıcük kırmızı dudakları duk. Hem üzerimde üç sene evellri el
parlıyordu. Bu ışıklı gözler, berrak, bise var. 
dalgalı, derin, büyük, siyah denizlere _ Gene ye'il yuvarlak ifneyi lafı -
benziyordu. Pang donup kalmıştı. yor musunuz? 
Ching kırlangıçlar gibi sokularak ya. - ...... ! ! 
nına otu:du. "Sen de azacık uyudun _ Pang nasıl? 

' A.e 1 k d d b da Konu..nak ister mu. ~gı ı yu arı an biraz daha se. - O a ura .. r---
rin değil mit' .. Ve Pang'ın ce._p ver- mieiniz? 
mesini beklemeden rUzgar gibi koşa. _Hayır. Oıv. 
rak çay masasının yanma gitti ve sof* gelmiyeccğim.. 

Kadastro ve ölçü postalan 
arttırılıyor 

Tapu ve kadutro umum mildürlü
IilğU, kadastro ve ölçü postalarının 55 
şe ibHiğına karar vermiştir. 

Gümrük Vekaleti bir tarife 
mütehassısı getirtiyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti tari
fe iflerinin tanzimi için yabancı mem
leketlerden bir mütehassıs getirtme
ğe lrarar vermiftir. 

Elektrik teslsah yaphnla<ak 
Ankara Irmak Meyva ağaçları Fi 

danhğı Direktörlüğünden : 
Keşif bedeli (5655) liradan ibaret 

bulu-:ıan Irmak fidanlığında yaptınla • 
cak elektrik tesisatı iti 12. 4. 939 çar. 
,amba günü saat 15 de vilayet Nafıa 
binasında Nafıa müdürlüğü odasmda 
içtima edecek fidanlık komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere açık ekailtmc
ye konmuıtur. 

İstekliler ( 424) lira 13 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mek • 
tubu, ticaret odası vesi.kasiyle Nafia 
müdürlüğünden bu işe girebilecekle -
rine dair alacakları fenni ehliyet vesi. 
kasiyle birlikte komisyo':la gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve ,artnamc her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
(1099) 11100 

MİLLETLER ARA S 1 

Köy kongreleri 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-6-

Köylerden şehirlere taşınma meselesi, sebepleri 

ve çareleri. Köy çiftçi okulları, Bölge ziraat, 

mektepleri, bunların Profesörleri. 
Köy yaşayışını güzc . .. ştirme toplan

tılarında müzakere ve tetkik mevzuu 
olmak üzere ortaya konan ve bütün 
dünyayı yakından ilgilendiren kC>y 
dertleri arasında bir de - köylerden 
şehirlere taşınma - meselesi vardır. 
1935 temmuzunda Brüksel şehriyle 

Lüksemburg - Dikirhş kasabalarında 

toplanan milletler arası köy yaşayışım 
güzelleştirme kongresinin en mühim 
işleri arasında bu mevzu da yer almış
tı. 

Verilen raporlara göre: 
Köy - şehir muhacirliği gerek tam 

endüstri ve gerek yarım endüstri ha -
yatma girmiş memleketlerin tarihinde 
daima yeri otan bir harekettir ve bu 
hadiseleri ispat için istatistiklere bak
mağa lüzum yoktur. Bu muhacirliğin 
sebepleri, bir çok sosyoloğlar tarafın
dan aranmış ve tetkik edumiştır. Bu 
sebeplerin en mühimleri şunlardır: 

Çiftçi topraktan ümıt ettıgi verimi 
alamayınca, şehirde belki daha ~s>k sa
a:lc:t bulacağı ümidiyle köyü bırakır. 
Daha kolay bir yaşayış dileği, daha ha
fif ve daha az ezici bir iş bulmak ümi
di ,daha çok kazanç, daha büyük kon -
for, daha çeşitli eğlence ve zevklere 
kavuşmak arzuları ile köylerden şehit 
lere muhacirlik devam eder durur. 
Tarlalarını bırakıp şehire akan bütün 
köylüler bu .şekilde saadetlere kavuşa
caklarını hayallerinde büyüterek ve 
canlandırarak giderler. 

Bu akını durdumıaık ve önüne geç -
mek isteniliyorsa, köy muhitlerini da
ha sevimli şekillere sokmak ve bu mu
hitlerde mesut olmak imkanlarını ço -
ğaltmak lazımdır. Çünkü saadet mad -
di prtlara ve manevi muhitlere bağlı
dır. 

Çiftçilik dediğimiz mesleğin ekono
mik görünütü, üzerinde durduğumuz 
metelede de esas mahiyettedir ve bu
nun için biraz derinden tetkik etmek 
lazımdır. Çiftçilikte "buhran" hüküm 
sürdüğü zamanlar, toprağı ilk bırakan
lar, tekıniık cihetinden zayıf olanlarla 
daha az müsait vaziıyette bulunanlar· 
dır, çünkü toprak artrk kendilerini 
beslememektedir. Köyden şehire ve sa
naı merkezine doğru dki olan bu mu
t.a. er.etin niapeti oralardaki iş bulma 
im:C5.nlarının azlığına veya çokluğuna 
göre değişir. 

Bundan başka köyden şehire akan 
muhacirliğin sebebi yalnız çiftçilik 
buhranı değildir, çif~ilerin tehire 
d,, 'malarına tesir ed"n bir sobcp daha 
vardır ki o da çiftçiliğin makinclefme
sidir buna endüstri ücretleriyle tarım 
ücre~leri arasında.ki mühim farkı da i
live etmelidir. 

Bir de Belçika gibi nüfus kesafeti 
y üksck olan memleketlerde, köy ÇO -

cı.klarına ve tarla amelesine köyde i -
şin az gelmesi ve çalışacak saha bulu -
namaması meeeleai vardır. 

Bu ilk sebeplerin zararlı tesirlerini 
önlemek için: 

llk tedbir olarak teknik köy heyet
leri ve ajanları tefkilitı vücuda geti -
rilmeli ve bunlar vaaıtasiyle köylünün 
te~ r.ik bilgisi çoğaltılmalı ve derinleş
tirımelidir, çünkü tıopraktan köylünün 
uzaklaşmasına sebep olan bir çok hal -
!erde en başlı rol, bu teknik çiftçi bil
.,.inlerini nazhgı ve teşkilAtsızlığıdır. 
b İlk okuldan sonraki dersleri takip 
eden çiftçi çocuklarının sayısı azdır. 
Okuyabilenler için de zaman kısadır, 
mevzu çok geniştir. Tccriıbelere daya
narak söyliyebiliriz ki genç çiftçiler 
köy çiftçi okullarını ve hatta bölge zi
raat mekteplerini bitirdikten sonra bi
le noksan olarak yetişmektedirler, 
çünkü bölge ziraat okullarında müte
hassıs profesörler yoktur ve çocuklar 
da çok küçük yaşta buralara alınmak -
maktadır. 

Ehemiyetli olarak temenni edilebi -
lir ki bölge ziraat mektebine kabul ya
şı 16 dan başlamalı ve kış aylarında ya
pılmakta olan iki etilt devresi üçe çı -
karılmalı, bu mekteplere mütehass1& 
profesörler göndermeli, bunlar okut -
ma aaatleri drşmda, tıolıuın ve gıda 
maddeleriyle gübre işlerini tefti! et -
meli ve her mahsul için ekilecek tarla
ları kontrol eylcmilidir. O tekilde 
bunlar, devlet agronom muavinleri gi
bi cahşmahdırlar. 

Çiftçilik bilıgileri okubnasını geniş. 
letmek ve daha çok köy çocuğunu o -
kutabilrnek için bu profesörler, her 
fırsatta köy umumi efkarını beslemeli 
ve onun üzerinde itlcmetidirlcr, çünkü 
bu işte en mlihim müşküller, ana ba· 
banın anlamamazhğından ziyade ka -
yıtsızııklarından ileri gelme<ktedir. 

Bir de genç çiftçileri yakından ilgi -

lendirmiyeıı kuru mevzulu derin naza
riyelerle bu çocukları uğraştırmamalı, 
yaz derslerine daha ziyade ehemiyet 
vererek, bölge ziraat mektepleri için 
mecburi turlar ve gezmeler tatbik o· 
lunmalı. 

Bıı mekteplerde öğretmenlik yapa -
cakların yetiştirme tarzları da ayrıca 
mühimdir, bunlar, mesleğini hakkiyle 
scvcıbilecek hususi pedagoji bakımın
dan daha ihtimamla yetiştirilmiş ol -
malıdır. 

Bir kısım mcmleketleroe toprağın 

kira ile çiftçiye verilmesi ve bu kira
ların aylık miktarılarının yüksek ol -
ması da köylünün köyden kaçması se
bepleri arasındadır. Kira bedelinin 
yüksek talebinde kiracının mahkeme · 
ye müracaatını temin eden memleket
ler vardır. Resmi kurumların arttırma 
ile kiralanan topraklarındaki yüksek 
kira bedelleri de hususi şahısların ken
di topraklarına yüksek kira istemele· 
rinc sebep olmaktadır. Bundan dolayı 
resmi kurumlar kendi topraklarını ki
raya verirken o toprağın gelirine uyan 
normal bir kira tespit etmeli ve bu ki
ra üzerine istekliler arasında çekmeli. 
Bu suretle toprak kiralarının yüksel. 
mesine mani olmalıdır. Bu şekilde 
belki resmi kurumların gelirleri azala
caktır, fakat her hangi bir müessesenin 
çiftçinin zararına olarak zenginleme. -
si ahlak mefhumlarına uymıyacak bır 
§eydir. İhale usullerinin fenalığından 
dolayı çiftçiler fazla para vermeğe 
mecbur edilmemelidir. 

Köyden şehire taşınma sebepleri a -
rası.:vıa gösterilen, ziraatin makineleş
mesi ilk bakışta mühim amillerden gö
rünürse de, bunun, köylünün köyde 
kalmasına da tesiri olabilir, çünkü ma
kineleşmr sayesinde köy çalıtmaları 
kolaylaşacak, köy yaşayışının zorluk -
tarı arasındaki farklar azalacaktır. 

Bütün bu sayıln tedbirler, köy mu
hacirliği üzerine başlı bafına ve doğru 
dan doğruya tesir edecek mahiyette 
olmayrp, toprağa sadık kalacak köylü
lerin kalitelerini düzeltmcğe yarıya -
cak fCylerdir. Devletçe idare olunan 
ziraat kurumlarının sayısını çoğalta -
rak köy çocuklarını buralarda çalıştı -
rrp tehire yığılmaktan korumak kabil
dir. 

Devlet ziraat kurumlarının aayıaını 
ç_oğaltmak i~in de, mevcut fahsi çift -
tikler iıkiye bölünüp birisi istimlak o
lunabilir ve çiftlik binaları da hektar 
bqına iki frank gibi kü~ük bir vergi 
ile temin edilebilir, mesela iki milyon 
hektar ekilmiş topraktan senede dört 
milyon frank vergi toplanırsa bunlar
la her sene en az yüz çiftlik vücuda 
getirilebilir. Devletçe kendi toprakla
rının yanı başında yapılacak tesislerle 
arazisi kıymetlenecek olan çiftlik sa· 
bipleri istimlak bedelini yüzde 25 - 35 
derecesinde almağa da razı olurlar, 
çünkü geri kalan toprakları kiraya 
verdiği takdirde yüzde 25 fazla kira 
temin etmiı olacaktır. (Bu tedbirin 
t~knik itibariyle kolayca taha'·kuk et· 
tirilebilcceği mütehassısları tarafın -
dan kabul olunmuştur.) 
Toprağın çiftçiyi ve ailesini besle -

mesi lazımdır. Ancak bu takdirde köy 
ocagında refah ve saadet görülür, ço -
cukların gelecek günleri temin edilir . 
Memleketin hayati ihtiyacı ve sosyal 
istikrarın temeli olan kesif köylü ımı
Iı ancak bu esaslı prtla korunabilir. 
Bunun için memleketi idare edenler 
nüfusun en faal kıamına yapma yolu 
temin edecek olan tedbirler almakta 
tereddüt göstermemelidirler. 

Ziraat mesleğinin ekonomik tarafı 

köy muhacirliğindc dikkatimizi çeki -
yorsa, ayni vaziyet, köylü ahlak saha
ıında da mühim bir yer tutar. Çünkü 
genç ncelin temayülleriyle çiftlikte 
yaşadığı hayat şartları arasında bir 
muvazene bozukluğu vardır. Sanayi 
merkezleriyle tehirlerde yafayış tarzı 
ı_."ıat ve huzura ve zevke doğru ilerle
diği halde, köyler bu yolu ta.kip ede -
memişlcrdir. Şehirlerde sekiz saatlik 
çalışma ile sinema, dansig, radyo, elek
trik ve gaz, konfor ve eğlence varken 
tarlada yazın 12 - 16 saat çalıtma var -
dır, uzun kıt geceleri biribirinin aynı
dır ve bu saatler petrol limbalarının 
aarı ışığında geçe ' ·onfor yoktur, bu 
f8rtlar altında birçok genç köylüler 
gözlerini tehire çeviriyorlar, çünkü ne 
mektepte, ne de çalıştığı çiftliıklerde 
onlara kır hayatı güzel gösterilerek 
sevdirilmemittir. 

Köy yaşay11mı güzelleştirmek ve 
süslemek lazımdır, çiftçilerin mesken
leri dahl\ konforlu olmalı, yeni köy ya
pıları estetik ve konfor göz &ıilnde 

1 ANDAÇJ 
NOBETÇIECZANELR 

Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya eczaneler;i 
Pertembc : Eae ve Çankaya eczanelcrı 
Cuma : Sebat ve Yeni5ehir eczaneler 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE 1MDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek içın 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521 ), - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı a
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirlicami civarı: (2645-
1050-1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
-3259). - Yeniııehir. Havuzbaıı Bizim 
takıi: (2333). - Çankm caddesi, Ulus 
takıiıi: (1291) . - İstanbul t ... \ aiıri: (3997) 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankrya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulus "&. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikn.~n'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçioren'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 2J,30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı M . na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeni,chir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. :. n Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazanna 7.30 9.4S 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus mevdanıyle İstasyon ara11nda her 

beş dakikıı.da bir ıefer olup tren zaman
ları seferler daha ınktır. 

§ Ulus mevdanıyle Yeni şehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasmda saat 8 den 
20 ve kndar vasati her beş dakikada: sa
at ıo den 21 e kadar her on dakikada: sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun
ta:ı:aman seferler vardır. 

§ Aksamları Utu!I meydanından saat 2l de
ki son St" ferlerle bunların Ulus meyd:t
nına ,ı;;,,;; .. ıeri sinemaların dağıhı saati
ne tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta ıaat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren aaatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19,15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ıembe, Cumartesi, 
Toros sürat.) 

Samsun hattı : Herrin 9.35 (Kayse-
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Olyarba1nr hattı : Her gün 9.55 
Zonguldak hattı : Her gün 15.00 

KÜtÜK DIŞ HABERLER 
\ 

X Berlin - Yüzbaşı fon Moreau, 
dün yeni bir tayyareyi tecrübe eder
ken yere düşerek ölmüştür. 

Fon Moreau, Berlin - Tokyo ve 
Berlfn - Nevyork hava seferlerini ya
pan Conder tayyaresinin müretteba -
tından idi. 

X Var.ıova, - Polonya ticaret na
zırı Roman İtalyan hükümetinin da. 
veti üzerine Roma•ya gitmiştir. 

X Berut - Alyom gazetesinin yaz
dığına göre, Amman hUkümeti Am
man tabiiyetinde olmıyan bütün arap 
ların memleketten çıkarılmasına ka
rar vermittir. Bunlar son hidiseleri 
çıkarmıı olmakla ittiham ediliyorlar. 

X Burgos - lngiltere'nin tıpan. 
ya yeni büyük elçisi Sir Pcteraon 
Burgos'a gelmiştir. 

tutularak yapıln.alıdır. Gençlerde de 
ml:. pte k(;y ve topra· sevgisi aşılan
malı, köy yaşayış•nın zevkleri ö~retil
me ~idir. 

Köyde, her evde çiçek yetiştirmek, 
köy evini h<'ş bir tarzda dötcmek, nü
mune olabilecek evleri ve çiftlikleri 
gezdirip göstermek lazm .iır, fakat asıl 
ziraat orta mekteplerinde ve agrono -
mik enstitUlerde kır yaşayışını süsle -
mek hakkında bilgiler verilmeli, köylü 
sevimli bir muhit hazırlama vasıta ve 
çarelerini öğrenmelidir. Bu mekteple -
rin öğretmen ve profesörlerine bu it • 
ler için ayrıca direktifler verilmeli • 
dir. 
Bazı memleketlerde hayvan ahırları

nın islilu için tahsisat kabul edildiği 
halde, köylü evleri için hiç bir şey dü
'ünülmemittir. Ziraat vekaletlerinin 
gezici okulları ile çiftçi ev işleri mü
esseselerinin çok faydalı hizmetleri 
dokunmaktadır. Bunlara ilave olarak 
köylüyü sıkı surette toprağa bağhya
cak propaganda ile daha yakından il
gilenecek ziraat gençlikleri cemiyet -
le;i kurulmalıdır. Eğer bu kurumlar, 
değerli ve bilgili heyetler tarafından 
idare edilirse, 'teknik bakımından kıy -
metli ve kuvetli köylülerin yetişmesi 
ve ayni zamanda devirlerinin sosyal 
itlerinde vukuf sahibi, hayatm güzel
liklerine kalbi açık köylülerin çoğal -
maaı mümkün olacaktır. Bu suretle 
milJetlerin iyi i.det, iyi çarşına ve iyi 
ekonomi gibi en sağlam köy fazilet ve 
zihniyetleri uzun müddet muhafaza e· 
dilir. 

Matbuat U. Mad. 
Naci KlCIMAN 
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Enstitüler 

Motör ve saire tesisat. 
Aydın Belediye Reisliğinden ı 

1 - Aydın belediye elektrik san
tralına ilaveten konulacak 240 - 250 
beygir ta.katında bir motör ile jenara
tör, alternatör, tevzi tablo.u ve bun
'larm teferruatı ve montajlan 22 ma
yıs 939 pazartesi günü saat lS de be
lodiye daimi encümeninde iıhale edil
mek üzere yeniden kapalı zarf usuİiy 

Abdullah Nezihi F1rath hakkında 

at onda Kastamonu sulh hukuk mah
kemesine gelmediği veya bir vekil 
göndermediği surette hakkında gıyap 
kararı verileceği ve davetiyenin de 
bir nüshası da mahkeme divanhane
sine yapıştırıldığı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 1124 
Elbise yaphralacak • le eksiltmeye konmuştur . 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji 
İşleri. Umum Müdürlüğünden : 

Hali hazır vazifesinden ayrılma -
sında mahzur olmadığı Ziraat Veka _ 
letince bildirilmesi üzerine münhal 
•bulunan Klimatoloji şubesi 2 inci sı
nıf asistanlığına 20 lira asli maaşla 
naklen tayini 14. 2. 939 günü icra e -
dilmiş olan Manavgat kazası ziraat 
fen memuru Abdullah Nezihi Fıratlı. 
nın 3 gün zarfrnda umum müdürlüğü
tnüze müracaatla yeni vazifesine baş -
lamadtğı takdirde kaydı terkin edile . 
ceği ilan olunur. (1116) 11137 

Milli Müdafaa B .. 

30 adet elbise dolabı 
yaplmlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
ınisyonundan : 

1 - Tahmin edile:ı fiyatı 1800 lira 
olan 30 adet elbise dolabı açık eksilt
nıeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 13S liradır. Şart
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir 

3 - İhalesi 8 nisan 939 cumartesi 
gii.:ıü saat on birdedir 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle. 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki belgelerle ve ilk teminat
ları ile birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte M. M. V. Sa. Al. Ko. nunda 

Ankara Asliye Mahkemesi ikin
ci Hukuk Dairesinden : 

Ankara'da Aydın oteli sokağında 
taksi mahallinde 1111 numaralı otom.o 
bilde şoför iken halen nerede olduğu 
belli olmryan Ali Pekinceye: 

Ankara'da bisiklet ve oto acentası 

Rafet Yetiş tarafın.dan Şükrüye Uyu
mazla beraber aleyhinize açılan istih
kak davasının duruşması için tayin o
lunan 29. 3. 939 çarşamba saat 9 da 
mahkemede bulunmanız hakkında çı
karılan davetiye ikametgahınızın 

meçhuliyetinden bahisle bila tebliğ 
iade edilmiŞ ve bu husustaki duruşma 
da 24. 4. 939 pazartesi saat 10 na talik 
olunmuştur. 

O gün ve saatte mabıkemeye gelme
niz veya vekil göndermeniz lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
hukuk usulü muhakemeleri kanunu-
nun 143 üncü maddesi mucibince ilan 
olunur. (1164) 11157 

iç işler Bakanhğı 

Memur ahnacak 
Dahiliye Vekfiletinden : 

Vekalet dairelerinde münhal 20 - 14 
liralrk vazifelere müsabaka ile memur 
alınacaktır. 

hazır bulunmaları. (l0
3
l) 

11031 
Lise mezunu ve askerliğini ifa et-

----,------------· miş ve memurin kanunundaki evaaf 
ve şeraiti haiz ve makine ile yazı ya-

Jandarma 

Gazi Terbiye Enstitüsünden : 

1 - Gazi Terbiye enstitüsü kız ta
lebesi için 60 taıkım tayyör yaptırıla
caktır. Kumaş, malzeme işçilik dahil 
her takımın muhammen bedeli 24 lira, 
ilk teminat 108 liradır. 

2 - İhale açık eksiltme ile 17. 4. 939 
pazartesi günü saat 14 de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde satın 
alma komisyonunda yapılacaıktır. 

3 - Nümune ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin enstitü direktörlüğüne 

müracaatları. (1152) 11160 

Ankara Belediyesi 

Araba lôstiği alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri de-mir arabaları 
tekerlekleri için alınacak olan 99 met 
re lastik on be§ gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (510) liradır 
3 - Muvakkat teminat (38,25) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 7-4-939 cuma günü sa
at (10.30) da belediye encümenine 
'müracaatları. (1011) 11006 

.Vilôyetler 

Muhtelif inşaat 

münakasası 
Kütahya Vilayetinden : 

Yapdaca.k iş: 
Arka çantası alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir metresine dört yüz altmış 

kuruş kıymet bi~ılen vasıf ve örneği
ne uygun (1368) arka çantası pazar -
lıkla 2-4-939 pazartesi günü saat on -
da satın alınacaktır. 

zabilenler 6 nisan perşembe günü ni
hayetine kadar istida ile ve vesaiki 
ile birlikte ve 7 nisan 939 cuma günü 
saat ıs te müsabakaya girebilmek ü
zere vekalete müracaatları. {1135) 

11129 
1 - Kütahya vilayeti merkezi:ıdeki 

memleket hastanesinde yaptırılacak 

bahçe duvarı, bekçi kulübesi, ahır ve 
, kömür deposu inşaatıdır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiye-:ılerin 472 liralık ilk teminat 
vezne makbuz veya banka mektubu ve 
şartnamede yazılı vesikalarla tam vak. 
tinde komisyonda bulunmalar:. 

(1139) 11132 

Mahkemeler. 

Ankara Valiliği 

Mu~telif inıaal ve tamirat 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i!j: Etimes
ğut sihat merkezine yaptırılacak garaj, 
mutfak ve çamaşırhane bina ve tesi • 
satının tahmini keşif bedeli 7247 lira 
OS kuruş, muvakkat teminat 543,35 1i -
radır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
vilayet sihat müdürlüğünde görülür. 

3 - Eksiltme 8-nisan-1939 cumar -
Ankara 3. cii Sulh Hukuk Ha- tesi günil saat 11 de vilayet sihat mü-

kimliğinden ı 

Posta işleri odacılarından Sıtkı 
Tanrıcınm vefatı üzerine terekesine 
nıahkemece el konmuş olduğundan 
kefaleti hasebile alacaklı olanlar da 
dahil olduğu halde bilcümle alacak
lı ve borçl ularm ve :o:nirasçının vesai
ki resmiyeleriyle beraber bir ay zar· 
fında Ankara 3 i1 ... cü sulh hukuk malı 
kemesine müracaatları ve alacakları
nı vaktiyle kayıdettirmiyenlerin mi
rasçıya ne şahsen ve ne de t~re~eye 
izafeten takip edemiyeceklerı luzu · I 
nıu ilan olunur. 1114 

Kastamonu Sulh Hukuk Mahke-

dürlüğünde toplanan komisyonca ya -
pılır. (1049) 11040 

.. 
Levazım Amirliği 

442.700 kilo un 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği. Satln 

Alma Komisyonundan : 

1 - Manisa ihtiyacı 442.700 kilo un 
tnesi.nden : kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Kastamonu fort acentasr Yirmibeş 2 - Tahmin bedeli 48697 lira olup 
oğlu Mustafanın !neboluda otoıno- muvakkat teminatı 3653 liradır. 
bilci çıtır oğlu Salim aleyhine açtığı 3 - Eksiltmeıi 714/939 cuma günü 
75 lira alacak davasınm muhakeme - saat 11 dedir. 
•inde davalr Salim namına çıkarılan 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
davetiyesi ikametgahının meçhul ol · me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
duğu meşruhatile iade edilmiş bina- cü maddelerinde istenilen belgelerile 
ena1eyh il~nen tebliğat icrasına karar birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
Verilmiş olduğundan muhakemenin bı bir saat veline kadar teminat ve teklif 
rakr!dığı 24-4-939 carşamba günü sa-1 mektuplanru Manisa tüm satm alma 

~ komisyonuna vermeleri (960) 10966 

Un almacak 
Ankara Le\'azım Amirliği. Satın Alma Komi.ıyonundan : 

Miktarı Muh. B. tık T. Eksiltme 
kl · Tarihi Gün Cinsı f Kilo Li K. L. K. Şe 1 saat 

Un 73000 1277S oo 958 13 !{. zarf 20-4-939 Perşembe 10 
ı - 938 • 939 senesi hudut birliği ihtiyacı için mukaveleye bağlanan 

120000 kilo unun bu kerre mukavelesi feshi dolayısiyle bakiye kalan yu-

k 
· · ·· t rı'len saatte yeniden kapalı zarfla arda yazılı mıkdar unun hızasında gos e 

eksiltmeye konulduğu. ~ . . . 
ı - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ahkamı dahılınde tanzım edecek
. k · · · 1 h ı' teklı"f mektuplarını noksanlerı mu tazı belgeler ve ılk temınat arını av . . 

sızca mühürlü zarfla birlikte makbuz mukabilinde en geç Artvın postanesı 
saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel Artvinde çar§ı 
içinde garnizon K. binasında Hd. Sa. Al. Ko. na gönderilmiş olmaları la

zımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. 
3 - Bu eksiltmeye dair §artname ekıiltme gün ve &aatine kadar komis-

yondan parasız olarak talep edilir ve gönderilir. .(1170) '11155 

2 - Bedeli keşfi (14994) lira (16) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (1124) lira 
·css) kuruştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve 14. nisan. 939 cuma günü saat ıs 
de daimi encümen huzurunda yapıla • 
caktır. 

5 - Bu işlere ait evrak şunlardır: 
A - Proje, 
B - Keşifname, 
C - Fe:ıni ve hususi şartname, 
D - Eksiltme şartnamesidir. 
lstiyenler bu evrakı her gün vila -

yet daimi encümen kaleminde görebi. 
lirler. 

6 - Taliplerin (2490) numaralı i-
halat kanunu ahkamına uygun olarak 
ta-:ızim edecekleri teklif mektuplarını 
14. 4. 939 cuma günü saat 14 de kadar 
vilayet makamına vermiş bulunmaları 
ve teklif mektuplan içine bonservis. 
leri ile muvakkat teminatlarını ve ti. 
caret odası vesikasını ve ihale günün. 
den taakal bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürlüğfüıe tasdik ettirecekleri mü. 
teahhitlik ehliyet vesikalarını koyma .. 
!arı şarttır. 

Mezkur gün saat 14 den sonra ve • 
rilecek mektuplann ve postada vaki 
olacak gecikmelerin kabul olunmıya -
cağı ilan olunur. (1092) 11095 

Bina inşaatı 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde yapıla
cak kırk dokuz bin lira keşif bedelli 
hususi idare muhaseQJe binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. İhale bedelinin yirmi bin 
altmıış Uç lirası 938 ve on yedi bin altı 
yüz ıeksen lirası 939 mali yılı içinde 
ve bakiyesi de 940 mali yılı bütçesinin 
tasdikinde verilmek üzere eksiltmesi 
17. 4. 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü aaat on birde Zonguldak vilaye
ti daimi encümeninde yapılacaktır· 
Eksiltme şartnamesi ve buna mütefer
ri diğer evrak Zonguldak vilayeti da
imi encümen kaleminde ve nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat üç bin altı yüz yetmiş beş lira
dır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
ihale gününden aekiz gün evel bir di
lekçe ne vilayete müracaat edip mez
kCtr makamdan alacakları müteahhit
lik ehliyet vesikası ile mümasil bina 
i9leri yaptıklarına dair vesaik ve tica
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve
sika ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektuplarını yukarıdaki 
günde ihale saatinden bir saat evetine 
kadar vilayet daimi encümeni reisliği 
ne vermeleı i ilan olunur. 

(2158/1173) 11156 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti 

29360 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
A) Fennt şartname 
B) Keşif name 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Planlar 
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın 

Belediyesinden görebilirler ve para
sız alabilirler. 

S - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için 2202 liralıik muvakkat teminat 
makbuzlarını, 1939 senetıine ait tica
ret odası vesikası ve eksiltme tarihin
den en çok bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürlüğünden usulü dairesinde a
hnmış ehliyeti fenniye vesikası ile 
birlikte teklif mektuplarına lef etme
leri icabeder. 

6.- Tesisatın ikmal müddeti ihale 
tarihinden itibaren on beş aydır. 

7 - Teklif mektuplarının ihale gün 
ve saatinden bir saat eveline kadar 
Aydın belediye reisliğine (makbuz 
mukabilinde) tevdii lazımdır. 

(Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez.) (1174) 11158 

Mezbaha yaptınlacok 
Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Mez
baha binası inşası. 

2 - Muıhammen bedeli : 28023 lira· 
dır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Nafıa itleri genel şartnamesi 
C) Mukavele projesi 
D) Keşif ve keşif hulasasl, proje

ler, tahlili fiyat, nafıa işleri fenni 
ıJ3.rtnameeinden ibarettir. 

4 - İstekliler bu evrakı Tekirdağ 
belediyesinde görebilirler veya 140 
kuruş mukabilinde alahilirler. 

S - Eksiltme 20. 4. 939 perşembe 

günü" saat 15 de Tekirdağ belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2102 
lira muvakkat teminat vermeleri ve 
bu sene ticaret odasında k,ayıtlı olduk 
larına dair vesika ile beraber ihale gü
nünden sekiz gün evel vilayete müra
caatla en az 15.000 liralık bir inşaatı 

yapmış olduğuna ve bu iş.i de yapabi
leceğine dair vesika almaları şarttır· 

8 - Teklif mektuplarının 5 inci 
maddede yazılı ihale günü ve saatin
den nihayet bir saat eveline kadar Te-

kirdağ belediye reisliğine getirilerek 
makbuz mukabilinde verilmi§ olması 
lazımdır. Posta ile gönderilecek taah-

hütlü mektuplar da ihale saatinden 
bir saat evel gelmi' olması ve zarfla
rın mühür mumu ile iyice kapatılnı~ 
bulunması meşruttur. 

~stada olan gecikmeler kabul ~ 
lunmaz. (2170/1172) 11159 

Kapah zarf usulile eksiltme ilinı 
Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Kay
seri de yeniden yapılacak olan hükü
met konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuş.tur. 

3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira 
ve 939 senesine »ari olmak üzere 90 
bin liralık hava1C1>i nU.betinde it yap
tırılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A) Silsilei fiyat 
B) Fenni ve hususi şartname 
C) Rayiç 

D) İhzarat fiyat cetveli 
E) Mukavele, projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
F) Yapı işleri umumi fenni şartna

mesi, tose ve kargir inşaat tesviyei 
turabiye fenni şartnamesi 

5 - İstekliler: Bu evrakı Kayseri 
naha müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Muvakkat teminat: (7030) 1i 
radır. 

7 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 14 dedir. 

8 - Eksiltme Nafıa müdürlüğünde 
kapalı zarfla yapdacaktır. Talip olan
ların mezkQr müdürlüğe müracaatları 
ilan <>lunur. 11161 

Zayi - 11-6-939 tarihinde Balıke
sir Kültür direktörlüğünden aldıfım 
ve Marmara ilk okulundan mezun ol
duğuma dair olan vesikayı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Mehmet Argun 1121 

T. 
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c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbars •z Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 ,, 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 ,, 
120 .. 40 .. 4.800 •• 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Muhtelif eşya ahnacak 
Bolu Orta Orman Okulu Direk törlüğünden : 

1 - Okul için aşağıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri, teminatla

rı yazılı altı partide eşya ve saire ayrı ayrı ve açık eksiltme ile ihalesi yapı

lacaktır. 

2 - İhale yeri okul direktörlüğüdür. 

3-!hale günü 4 nisan 1939 salı günü sa.at 15 de okul direktörlüğünde top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Bu işlere girmek istjyenler her parti hizalarındaki ilk teminatlarını 
nisan 939 pazarteı.i günü akşamına kadar okuldan alacakları resmt bir tezke 

re ile Bolu Orman mesul muhasipliğinin Ziraat bankasındaki hesabına yatı· 
rılacaktır, (Komisyon teminat almryacaktır.). 

5 - Taliplerin ellerinde ticaret odası vesikaları olması şarttır. 

6-Bu i§lere ait şartname ve nümuneleri görmek istiyenler her gün öğle
den evel okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

Muhammen Fİ. İlk teminat Tutarı 

Parti Cinsi miktarı Lira kuruli Lira kuruli Lira kuruı 

1 Yerli patiska 140 eni lSOO M. 70 70 so lOSO. 00 

2 Yatakltk keten bez 110 eni 300 M. 65 15 00 19S. 00 

3 Sakarya pamuğa. 600 K. 50 22 50 300. 00 

4 Battaniye Hereke 60 A. 14 00 63 00 840. 00 
5 Talebe karyolası 60 A. 13 00 58 00 780. 00 
6 Talebe yatak do1abı 60 A. 12 00 720. 00 

Talebe den sırası 50 A. 8 00 400. 00 
Talebe oturma sırası 100 A. 4 00 114 00 400. 00 

(989) 10982 4685. 00 

Satıhk ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muhammen bedeli Muvakkat temi. 

Lira Kuruş Lira kuruş 
Ahşap hane Duatepe 582 3S 10 00 1 00 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure
tiyle satılacaktır. İhalesi 6.4.939 perşembe günü saat lS de yapılacaktır. Ta
liplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1038) 

11056 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -1 Umumt HeYet toplantısı ~ - -
~ Kızılay Ankara Merkezi Başkanlığından: ---
~ ~erkezimiz Umumi Meclisi 8. Nisan. 1939 Cümartesi gü-~ 
=: nu saat 15 te Kızılay Genel Merkezi içtima salonunda yıllık=: 
::t~~l~n~.ıs.~ yap:'caktır. Merkezimizde kayıtlı 1938 yılı teah-=: 
5hudunu odemıt azaların toplantıya gelmeleri rica olunur. = - -- -§ Görülecek işler § -------------------

-
1 - 1939 Mali yılı büdceainin tetkik ve kabulü 
2 - Onbet zattan mürekkep Ankara Merkez heyetinden=: 

bet zatın kura i)e ihracı ve yerlerine reyi hafi ile yeni§ 
bet aza intihabı. = 

3 - Kızılay menfaa:tine ait teklifatı müzakere = -4 - Umumi merkez toplantısına altı murahhas intihabı _ --== 1075 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni kulu) 50 
Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 

Çeşit 50 72,5 

Nakliyat münakasası 
Toprak Mahsulleri Olisi Ankara Subesinden : 

Ankara Silo.suna ta§radan gelecek' buğday vagonlarınm 
tahliyesiyle gönderilecek buğdayların tahmil ve değirmen
lere verilecek olanların da nakliyesi 1. Nisan. 939 tarihin
den itibaren bir sene müddetle eksiltmiye konulmuştur. 

ihalesi 22. Nisan. 939 tarihine müsadif pazaratesi günü 
icra edileceğinden şartnameyi görmek istiyen taliplerin An
kara Silosunda şubemiz şefliğine müracaatları ilin olunur. 

• • 

l l l il l l il il 

DlŞ TABiBi 

Daniyal Tuna 
Kooperatif yanında Ali Nazmi 

apartmanındaki yeni muayene
hane.sinde hastalarını kabul eder. 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 1551 numaralı bisiklet plakası
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu -

nu~ Y.Z. E. 1~1 
lsmail Ergönenç 

111 

-

•• ,.. ;·, -:.· •• , : \ • I'. , '-{ ..... p :r: 
:\'. ~· ~.· ~·=. ,. .. : ;' 1;'' ... _,,...,. •. 

. ~ s ·;·::. /:: ~ . :. ;/ ,~\ :_~ ; 1 

İnşaat yaptıranlara 

marka 

z 
satışa yeni çıkıyor. Her husus

ta piyasadaki mozayrklara faik 
ucuz, haJis mermerden ve çok 
beyazdır. Ayrıca her türlü tabii 
renkleri de vardır. Nümunelerini 
görmeden mozayık almayınız. 
Toptan satış yeri: Y abanabatlı 
apartmanı No: 6 HÜSEYiN 
ORAK Ti: 2078 perakende satış 
yeri Tuğlacı HASAN BALDU-
DAK Ti: 1446 1118 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6343 

• İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kulu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 

Çe§it 100 145 

ÇİFTLİK LOKANTASINI 
Sabık tefi Bay Osman Sencer 

Tu an lokan ası 
Namı altrnda bugünden itibaren büyük bir teşkilatla 
açtığını sayın müşterilerine saygılariyle bildirir 1092 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Altıncı Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 

ü ük kramiye: 200.000 Liradır, 
Bundan baska 40. 000, 25. 000, 20. 000 
15. 000 1O.000 liralık ikramiyelerle 
( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 

mükafat vardır 
DiKKAT: '· 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü akşamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır .. 

!=================================• 

YENi Si EMALA 
HALK 

sus 
Bu Gün Bu Gece 

Senenin en muazzam tarihi filmi 

TAÇLI CANAVAR 
Baş Rollerde: 

HARRY BAUR - PIERRE 
RENOIR - SUZY PRYM 

Büyük bir muvaffakiyetle temsil 
edilen bu tarihi eser Rus Çarlığı
nın en kanlı, en zalim hükümdarı-
nın hayatını tasvir etmektedir. 

Bu Gece 21 den itibaren 
2 film birden 

1 - NAMUS DÜŞMANI 
Baş Rollerde: John Barrymore -

Louise Campbell 

2 - CEHENNEM ATLILARI 
Gündüz matinelerinde son 

defa olarak 

YAŞASIN AŞK 

Bu Gün Bu Gece 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
eden Türkçe sözlü Arapça şarkılı 

Yaşasın aşk• 
Baş Rollerde: Arap diyarının ses 

·kıralı ve Aşkın Göz yaşları filmi
nin kahramanı AB DUL VEHAP 
ve beraberinde billur sesli dilber 
yıldız LEYLA MURAD 

Seanslar : 10 ve 12 de Ucuz Halk Seanslar: 9.30 - 12.30 da ucuz ma- Seanslar: 9 - 12 de ucuz matineler. 
Matineleri 14.45 - 16.45 - 18.45 - 21 tineler. 15 - 18 - 21 de normal 14.30 - 17.30 da Normal seanslar. 

de Normal seanslar. seanslar Telefon: 3589 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 

~======================================================================& 


