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ltalya Fransa ile gö .. şmek istiyor! 
ROMA KONUSMALARINIM TEK MÜSBfl TARAFI SUDUR 

ltalya lngilterenin Fransadan 
ayrtlamıyacağını anlamışhr 

ÇEMBERLEYN DEMİŞTİR Ki: 
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İngiltere 
karşısında 

F ransa'ya · yapı lan 
katiyen hareketsiz 

bir tehdit 
kalmıyaccık 

Roma 
mültıkatına 

dair 
F. R. ATAY I 

Roma mülakatından bahseden 1 
gazeteler şu iki nokta üstünde 
müttefiktirler: mülakat, umumi 
ve müspet bir neticeye varma -
dostluK hı\vası ı~'ıuue ııreY<ıiı 2\r 
miştir. 

Zaten ha ka türlü olmak ihti
Jtıali de yoktu. İngiliz Ba§vekili 
Mösyö Hitler'i ziyarete gittiği 
'Vakit, Avrupa bir harp tehlikesi 
karşısında idi. Eğer harp olursa, 
Fransa bu harbi tek başına kar
şılamak niyetinde değildi. Çeko
slovakya ise, büyük devletler iş
tirak etmeksizin, alman istila
sına karşı koyamazdı. Roma mü
lakatı, gerçi İtalyan. fransız ger
ginliği sırasında vukubulmuştur; 
fakat bu gerginlik onun ne ae
bep, ne de vesilesi olmuştur. Bil
akis Fransa kendi müttefikinden 
Roma' da bu mesele ile meşgul 
olmamasını rica etmiştir. 

Roma, 14 a.a. - Saat 11.50 de B. Mu 
solini ve Kont Ciano, İngiliz başveki
linin hareket edel:eği istasyona gelmiş 
ve orada bulunan yüksek devlet ricali 
tarafından karşılanmıştır. Muzika ve 
sancak ile bir Grönadiyen bölüğü se
lam resmini ifa etmiştir. B. Çember
leyn'i hamil otomobil, Villa Madama
dan istasyona kadar dört kilometrelik 
yolu üç sıra üzerine dizili asker ara
sından geçerek katetmiş ve halk tara
fından şiddetle alkışlanmıştır. 

B. Çemberleyn'in otomobili, on iki
ye birkaç dakika kala istasyona var
mıştır. İngiliz Başvekilinin yanında 
B. İngram yer alını:;; bulunuyordu. B. 
Çemberleyn, şapkasını çıkararak hal
k1:;,.,...lamlam111_: ve muzlknnrn çaldı •r 
uoae ırave rnc hınif· mar.şmıır na 

mel eri arasında otomobilden inerek B· 
Musolini ile beraber Kıral salonuna 
girmiştir. İki başvekil, istasyon pero
nuna çıktıkları zaman da şiddetli al
kışlarla karşılanmıştır. B. Çemberle
yn, İtalyan ricalinin eller ini sıkmış, 
ingiliz kolonisinin hep bir ağızdan te
rennüm ettikleri '"God save the king .. 
i dinlemiş ve yaşa sesleri arasında va
gona binmiştir. Orada bir dakika B. 
Musolini ile beraber kalmış, .iki baş
vekil el sıkışmış ve saat 12.5 de tren, 
hareket etmiştir. Muzika bir kere daha 
ingiliz marşını çalmış ve Mus~l~n~ 
faşist usulü selam vererek misafırını 
uğurlamıştır. 

llulifahs Ce11eııre yolumla 
Roma, 14 a.a. - İngiltere Hariciye 

nazırı Lord Halifaks dün gece İngil
tere elçiliğinde verilen ziyafeti müte
akip Cenevre'ye hareket etmiştir. 

B. Masigli Etnografya 
müzesinden çıkıyor 

Fransız büyük elçisi 

Masigli la ürk'ün 
tabulu ön ··n e eğildi 

Fransa Büyük Elçisi B. M~sigli, 
anında müsteşar B. de Monıcault, 

~tnşcmiliter general Voirin ve büyük 
- ..... , ı.ı:. .. :\.: D n - 15• ın9pp 'Q\duğu 

halde dün sabah Etnografya müzesi
ne giderek Atatürk'ün tabutu önün
de hürmetle eğilmiş ve bronz bir çe
lenk vazetmiştir. 

••• 
Başvekilimiz Fransız. 

büyük elçisini kabul etti 
Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi 

B. Masigli dün saat 11 de Başvekale
te gelmiş ve B. Celal Bayar tarafın
dan kabul edilerek bir müddet görüş
müştür. 

Umumi bir Akdeniz muvaze -
nesi meselesinin yanında bir de 
Akdeniz' de İngilizlerle İtalyan -
ların karşılıklı vaziyetleri mese
lesi vardır. Asıl mühimmi ve şü- Dün 
mullüsü şüphesiz birincısidir. İ
talya bu hususta, ve bılhassa 
Fransa'yı alakadar eden taleple-

Roma'dan •anki Roma'ya 
gitmemiş gibi ayrılan 

Lord Halifaks bu sabah Milano'ya 
gelmiş ve orada şehri bir müddet gez
dikten sonra Cenevre'ye doğru yoluna 
devam etmiştir. • 

rini yalnız söylemekle kalmıştır. 
Çemberlayn ise bu meselelerde 
İngiltere'nin hiç bir tavassutta 
bulunamıyacağı cevabını vermiş 
ve buna, İngiltere ile Fransa ara
sındaki bağların söz götürmez 
ehemiyetini ilave etmiştir. 

Fakat bir de İspanya işi var. 
Roma mülakatının bittiği günün 
sabahı Londra telsizlerinin ver
diği bir haber, Londra'yı Liz
hon' a bağlıyan hava postasının, 
ilk defa, Franko İspanyası top -
rakları üstünden işlemiş olduğu
nu bildirmekte idi. İtalya, esasen 
birkaç hafta içinde Franko'nun 
zaferi ile biteceğine şüphe olmı -
Yan iç harpten sonra, İtalyan kı -
lalarının vatanlarına döneceğini 
teyit etmiştir. 

Öyle temenni ediliyordu ki Mü
nih toplantısını takip eden dört
ler müzakereleri ile, Avrupa kı
tasmın buhranlarını yatıştırmak 
İmkanı hasıl olsun. Fakat yeni 
tavizlerin hacmi, en sağlam mü
zakere masalarını cökertecek 
kadar büyümijştür. Mihverin bir 
Ucu Avrupa şarkına doğru, diğer 
Ucu Akdeniz garbine doğru kıv
rılnuştır. Çemberlayn'in ameli 
•ulh'u günü gününe sulh, yani 
bir zaman kazanma politikası 
haline girmiştir. 

( Sonu J. üncü sayfada) 

B. Çember/ayn 

Paris'le 
doğrudan doğruya 

müzakere 
Kont Ciano'nun gazetesi 

bu fikri ileri sürüyor 
Roma, 14 a.a. - Ciano'nun gazete

si olan Telegrafo'nun yazdığı bir ma
kaleden çıkan mana şudur: 

İtalya Fransa'ya karşı olan talep
leri hakkında ingiliz - italyan görüş
melerinden hatta bir tavassut vazi -
yetinde dahi btediğini almadığın -
dan, Paris ile doğrudan doğruya mü
zakerelere girişmek niyetini beslemi
ye başlamış gibidir. 

Gazete yazısına şöyle devam edi -
yor: 

1935 kanunusanisinde, Habeş ışıne 
başlamak için, İtalya 1919 danberi 
Fransa ile arasında muallakta bulu -
nan meseleler için yapılan anlaşmala
rı kabul etmiştir. Fakat, sureti umu
miyede Fransa, teahhütlerine riayet 
etmemiş ve zecri tedbirlerle bir ol -
Qıuştur. Bundan dolayıdır ki, tasdik 

(Sonu 8 inci sayfada) 

R. llone Cenl•ııre yolumla 
Paris, 14 a.a. - Fransız Hariciye na

zırı B. Bone Lord Halifaks'a mülaki 
olmak üzere bugün saat 10 da Cenev
re'ye hareket etmiştir. 

ltalya'<la luıyal sukutu 
Roma, 14 a.a. - Havas: 
İngiliz tavassutunu ümit.,.eden İtal

(Sonu 8 inci sayfada) 

Kont· Ciano 
Avlanmak· üzere 

Belgrad'a 
gidiyor 

Belgrad, 14 a.a. - İyi malümat a
lan mahafilde beyan olunduğuna gö
re, İtalya Hariciye Nazırı Kont Cia
no, bir av partisinde bulunmak üze
re Belje'ye gelecektir. İtalya Harici
ye nazırı iki gün avlandıktan sonra 
Belgrad'a gidecektir. Kont Ciano, bu 
suretle Stoyadinoviç'in geçen yaz 
Venedik'e yapmış olduğu hususi zi -
yareti gene hususi olarak iade etmiş 
olacaktır. Yeni bir anlaşma veya mu
ahede akti bahis mevzuu değildir. 
Diğer bazı ecnebi devlet adamları

nın da Belgrad'r ziyaret edeceklerine 
dair dolaşan rivayetler doğru değil -
dir. 

Ekselans Sultan Ahmet Han 

Afgan büyük elçisi 

Sultan Ahmet Han 

ıehrimizden ayrıldı 
Moskova Büyük Elçiliğine tayin 

edildiğini yazdığımız Afganistan Bü
yük Elçisi Ekselans Sultan Ahmet 
Han, yeni vazifesine başlamak üzere 
dün şehrimizden ayrılmıştır. 

Ekselans Büyük Elçiyi Ankara du
rağında Hariciye Vekilimiz ve Ba _ 
yan Şükrü Saraçoğlu, kordiplomatik, 
Hariciye Vekaleti ileri gelenleri u _ 
kurlamıştır. , 

Dost ve müttefik memleketin bü -
yük elçisi ile yaptıgımız bir konu~ -
ma 7 inci sayfamızdadrr. 

Katalonya' da hükümetçiler 
cephelerde geri çekiliyor 

Hükumet Valônsiya'ya gidiyor 

iki kolordu Taragona 
hükumetçiler 1500 

Paris, 14 a.a. -
İspanyada harp sa
hasından gelen ha
berlerde, hükümet
çi İspanya kuvet -
!erinin Tortoza ile 
Tarragone arasın -
daki bütün cephe -
<le ricat etmekte ol 
duğu bildirilmek -
tedir. 

Katalonya hükü
meti, bütün işleri 
merkezi hükümete 
devretmiştir. Baş -
vekil Negrin ve 

MiL 

. .. .. 
üzerıne yuruyor 

esir verdiler 

Hariciye Nazırı De 0 :sc:- 100 

lvayo müstesna ol- ı.:::::::_J~~~~~~~M~agıj;~o~,ka~a.~~~ mak üzere hükü -
met Valansiya'ya 
gitmiye hazırlanı -
yor. Başvekil ile /apanya'da dünkü vaziyeti gösterir harita 
Hariciye Nazın Franko kuvetlerine 
karşı müdafaayı idame ettirmek üzere 
Barselona'da kalacaklardır. 

Nas)·onalistlerin ::af eri 
Burgos, 14 a.a. - Franko umumi 

karargahının bir tebliğinde, Katalon -
(Sonu 8 inci sayfada) 

çarpışma 

29 kiıi yaralandı 
Şam, 14 a.a. - Müfrit muhalefet 

partisi dün akşam ve bu sabah mütead
dit tezahürler tertip etmiştir. Dün ak
şamki, tezahürde talebeler arasında 
çarpışma olmuştur. Bir talebe yaralan
mıştır. Bu sabahki çarpışmalarda ise. 
yaralı miktarı 20 kişidir. Mektepler bir 
gün için tatil edilmiştir. 

Barselona'da kalan BCl§vekil 
Negrin 

ANKARA HUKUK FAKÜL TESi TALEBE 

CEMİYETİNİN GÜZEL BiR TEŞEBBÜSÜ 

Talebe pansiyonu dün 
saat onbeşte açıl ı 

Dünkü a~ılış töreninden bir intiba 

(Bu husustaki tafsilat 8 inci sayfamızda dır) 
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. 
insan ve kültür : 

ULUS 

Mektep talebeleri ve 

temsili mü abakalar 

Halkevinde 

Harp ve Ekonomiye 

15 - 1 - 1939 -------- D 
Polis Enstitüsünde dünkü koni erans 

Avdet yollarında 
lngiliz Başvekili Bay Chnmberlain, şemsiyesini unutmamağa husu

si bir itina sarfederek Londra'ya avdet etmektedir. Bu esnada, Maca
ristan anti - komintcrn paktına iltihak etmiş; lspanya'da da, mücadele, 
şiddetin en yüksek ölçüsüne çıkmış bulunuyor. 

Dünkü sayımızda şubat ayı içinde 
Ankara'ya gelmesi beklenen Atina 
muhtelitine çıkarılacak Ankara takı -
mına mektepli sporcuların davet edil -
mesinin doğru olacağllU yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre, Ankara bölge
si futbol ajanlığı bu düşüncemizi naza
rı dikkate almış ve bölge reisliği va -
sıtasiyle beden terbiyesi umum mü
dürlüğü nezdinde lazım gelen teşeb
büsleri yapmıştır. 

dair bir kont erans Deha ve dahinin psikolojisi 

Jngiliz matbuatının son neşriyatı, her hangi bir optimizme pay ayır
mamakta ve dostane seyahatlerle Avrupa işlerinin halledilemiyeceği 
kanaatini izhar etmektedir. Fransız matbuatı, Roma neticesi karşısın
daki sevincini gizlememektedir. Roma gazeteleri, ziyaretin çok güzel 
ve samimi geçtiğini tebarüz ettirmektedir. Berlin'de ise, siyasi mah
filler, Roma görüşmelerinin menfi geçmiş sayılamıyacaklarmı, zira ve 
netice itibariyle, iki dost devlet Başvekilinin bir kere açıkça birbirleri
nin fikirlerini öğrenmiş olduklarını ikincisi de ltalya'nın haksız hiç bir 
talepte bulunmadığının meydana çıkını olduğunu ileri sürmektedir. 

Dün saat on beşte Halkevinde Yük
sek Ziraat Enstitüsü iktısat şubesi şe
fi doktor Şeref Nuri "Harp ve ekono
mi., mevzulu çok aiaka uyandırıcı bir 
konferans vermiştir. 

Dr. Fahri Ecevit bu mevzu 
üzerinde bir konuşma yaptı 

Konferansçı harp ve ekonomi mü
nasebetleri arasında büyük bir rabıta
nın mevcudiyetini ileri sUrerek ilk, 
orta çağlardaki harplerle, bilhassa u
mumi harbin ekonomi ve sosyal hayat 
üzerine yapmış oldukları tesirleri an
latmış ve bu meyanda iktısadi teşeb

büslerle, iktısadi organizasyonla, ik
tısad politikasiyle harbin sevk ve ida
resi arasındaki hakiki bağlılığın 1914 
harbinden sonra başladığını muhtelif 
misallerle tahlile çalışmıştır. 

Atatürk dahinin şaheser örneğidir 

Görülüyor ki, dört merkezin matbuatı, aynı hadiseyi, ayrı bir miza
cın adesesiyle tetkik etmekte fakat buna rağmen, söyliyccek pek çok 
söz bulamamaktadır. 

Böyle olmakla beraber, okuyabildiğimiz haberler nrasmda iki tane
si dikkate şayandır. Bunlardan birisi, lngiliz - ltalyan anlaşmasının 
ruhuna sadık kalacağına, ltnlya Başvekilinin, namusu üzerine söz ver
mesidir. Ve bunu, Chambcrlain'in mesela talebi üzerine değil de ken
diliğinden yapmasıdır. Noktalann ikincisi, Chamberlain'in, İnğiliz -
Fransız menfaat birliği hakkında en küçlık bir şüpheye yer bırakmıya
cak izahatı muhatabına vermiş olması ve buna, lngiltere ile Fransa a
rasındaki bu görüş birliğinin her hangi bir mukavele ve taahhüde lü
zum bırakmıyacak kadar sıkı ve kuvetli bulunduğunu ilave eylemesi
dir. Bu iki noktanın ehemiyeti şundadır ki, Roma'da, her hangi bira
meli neticeye varılmış olsun olmasın, iki Başvekilin birbirleriyle ger
çekten açık konuşmuş oldukları, bu iki noktadan anlaşılmaktadır. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
keyfiyeti Maarif Vekaletine arz ve 
mektepli sporcuların temsili müsaba -
kalara iştiraklerine müsaade edilmesi
ni rica edeceğini bildirmiştir. 

Gene öğrendiğimize göre, beden 
terbiyesi umum müdürlüğü, bölgeler 
arasında yapılacak olan muhtelit ta -
kımlar müsabakalarında bir tarafta, 
oynamasına müsaade edilmiş, mektep 
talebeleri bulunduğu takdirde iki ta -
rafın da bölgesi dahilindeki mektep -
!erde bulunan futbolcuları muhtelite 
davet edebilmesini münasip görmek -
tedir, Bu müsaade, yalmz mıntakala
rın temsili müsabakalarına hasroluna
cak ve talebeleriQ müsabakalara işti -
rakleri şekli bir talimatnameye bağla
nacaktır. 

Polis Enstitüsünde cumartesi günleri saat 15 te verilen konfe • 
ranslara dün de devam edilmiştir. Dünkü konferansı doktor Pro
fesör Fahri Ecevit vermiş ve "Dehanın Psikolojisi" mevzuu etra· 
fında heyecanlı ve o nispette istifadeli bir konuşma yapmıştır. 
Dehanın şaheser tipini Atatürk'ün §ahsında bulan ve türle mille
tinin tarih boyunca dilhi yetiştirmekte yekta bir millet olduğunu 
tebarüz ettiren hatip çok alkı,Ianmı§tır. 

İktisat Vekaletinin 

proğramı 
İkusat Vekaleti, Vekalet umum 

müdürlüklerine ve vekalete bağlı mü
esseselere verdiği bir emirle şimdiye 

kadar yapılan ve yapılması programa 
bağlı bulunan işler hakkında geniş 
malumat istemiştir. Bu mallırnat top· 
landıktan sonra, yeni bir çalışma prog
ramı hazırlanacaktır. 

Teşvikisanayi kanunu 

tôdil edilecek 
Haber aldığ ~ göre, teşviki sa-

nayi kanununda slı ve geniş mik -
yasta tadiller ya ıak için İkt1sat Ve
kilcti alakadar rclcrince hüırhk\a 
ra başlanmı tır. B.ı suretle ~nayici -
terimize, son mı. ele vergısı kanu -
niyle ve iptidai ~-Jdeler ~uafiyet~ ve 
tenzilatlı listele le temın edilen 
menfaatler ve ko lıklann sahası ge -
nişletilmiş olacal t r. 

Telgraflar vaktinde 

tevzi olunacak 
Bazı yerlerde 

zamanı geçtikten 
u yapdmadıgı ve 
kadar tclgrafanele 
laşılmıştır. Daha 
yaç üzerine çekil 
kansızlık müstesn 
günleriyle, geceler 
nin açık bulunduğ 
gibi derhal sahipl 
kararlaşmıştu. 

cenin muayyen bir 
'.'lra telgraf tevzia
grafların sabaha 
e alıkonulduğu an 
ade, acil bir ihti
telgrafların, im -

olmak üzere tatil 
>.T.T. merkezleri
müddetçe geldiği 
'.'le tevzi edilmesi 

Cenup demiryo larile yapılan 
yeni mukavele 

Nafia Vekaleti 
yolları türk anonin 
yeni ve hususi bir 
dilmiştir. Bu husus 
le 1933 yılında yap 
on dokuzuncu mad 
rasırun tatbikından 

tadır. İtilfıfnameye 

gün işletmekte o 
Nusaybin, Derbesiy 
lus (Karkamış) lin 
üzerinde normal 

olarak yeniden yap 
niden satın almaca 
teharrik edevat te\ 
tinde sayılacaktır. 

Cenup de.mir -
şirketi arasında 

afname imza c
::i!af name şirket
n itilfıfnamenin 

inin birinci f ık

:>aret bulunmak
e şirketin bu

ğu Çobanbey -
Mardin, Cirab

hattı, kısımları 

etmeye mahsus 

ak inşaat ile ye-

nuharrik ve mü
ve ilave mahiye-

Burhan BELGE 

Uludağ'da kar 1.55 
metreyi buldu 

Diın şehrimizde hava kapalı geç
miş, riız:gar garpten saniyede beş met
re hızla esmiştir. En yiıksck ısı 7 dere
ce olarak kaydedilmiştir. Yurdda ha
va, Orta Anadolunun şark kısmiyle 

cenup Anadolusunda ve Karadeniz kı
yrlarında yagışlı; doğu Anadoluda a
çık; diğer bölgelerde bulutlu geçmiş
tir. Yirmi dört saat içindeki yağışla· 
rın kare metreye bıraktıkları su mik
tarı Dursunbey'de 32, Balıkesir'de 31, 
Uluclag'da 26, Akhi ar'da 18, Bursada 
ve Cl mlik.t l 1.at.a .. ı-ı v Yaln~ •..ı-
13, Kütahya'da 10, Muğla'da ve Çorlu'-
da 9, Bergama'da 8, Geliboluda 7, İ~
mit'te 6, diğer yağışlı yerlerde 1-5 kı
logram arasındadır. 

Karla örtülü bulunan doğu ve orta 
Anadolu bölgelerinde karın toprak tl
zerindeki kalınlığı Kars'da 2, Erzu
rum'da 5, Van'da 10, Bolu'da 12, Ulu
dağda bir metre 55 santimetredir. 

Rüzgarlar doğu Anadohıda şimal
den saniyede bir, diğer bölgelerde en 
çok garpten 7 metre hızla esmiştir. 

En dil ilk ısılar sıfırın altında Sivas 
ve Kayseride on, Van'da on bir, Erzu
rum'da 19, Kars'da 23 derecedir. 

En yüksek ısılar da Çanakkale ve 
Balıkesir'de ıs, tzmir'dc 16, Adana'da 
ı 7, Bodrum' da 18, Antalya' da 19 dere
cedir. 

Beden T. Umum Müdürlüğü 

isliıare heyetinin toplanhsı 

Bir hafta evci ikincikanunun 16 
sında toplanacağını haber verdiğimiz 
beden terbiyesi umum müdürlüğü 

merkez istişare heyetinin ilk içtimaını 
bir gün sonraya bırakarak ayın 17 in
ci sah günü yapması kararlaştırılmış 

ve alakalılara bildirilmiştir. 

Gen(lerbirliğinin yeni reisi 
Ankara Gençlerbirligi Spor kulü -

büniın normal kongresinde idare heye
ti reisligine ittifakla seçilen Cümhuri
yet Merkez Bankası Muhasebat umum 
müdürü B. Abidin Eker'in bu vazife
yi kabul ettiği haber verilmektedir. 

Gençlerbirliği, yeni vaziyetler kar
şısında icap eden bütün tedbirleri ala
rak mesaisine devam edecektir. Anka-
ramızın bu en eski spor teşekkülüne 
çalışmalarında muvaffakiyetler dile -

Çağrı 
X Maliye encümeni 16. 1. 939 pazar

tesi günli umumi heyet içtirnaından 

sonra toplanacaktır. 
X Memurin kanunu muvakkat en

cümeni 16. 1. 939 pazartesi günü saat 
17 de toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni 16. l. 939 pa
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni 16-
1-1939 pazartesi gilnü 17 da toplana -
caktır. 

Aleni teşekkür 

Konferansçı "Milli müdafaa ekono
misi", "harp ekonomisi" ve ''ekonomik 
harbin,. mahiyetlerini, karakterlerini 
anlattıktan sonra asıl konferansının 

mevzuu olan ve Milli Müdafaa vekale
tinde kurulması memleketin hayatı
yeti namına zaruri olan milli müdafaa 
ekonomi organizasyonuna temas eyle
miştir. Konferansçıya göre kurulacak 
olan f;?u te kiJat harp ve seferberlik 
planları yanında ayrıca iktısadi sefer
berlik planına da şiddetle lüzum var
dır. 

Çünkü bu organizasyon memleket
teki ham madde istihsalatını, harp i
çin ehemiyetli olan endüstri malzeme
sini temin edecek, tağdiye işlerini em· 
niyet altına alacak, harp esnasında a
lım ve satım münasebetlerindeki fi
yat teşekküllerini tanzim edecek ve 
nihayet memleketteki harp sanayiini 
doğrudan doğruya veya bilvasıta ala
kadar edecek işletmeleri kontrolu al
tında tutacak ve nakliyat işlerini ida
re edecektir. 
Konferansçı bu teşkilatı tablolar ü

zerinde izah eyledikten sonra konfe
ransını şu sözlerle bitirmiştir: 
"Artık, miıstakbel harpte çarpışacak 
olan kuvetler sadece ordular değil, 
milletlerdir. İstikbalin harbi milletle· 
rin bütün varlıklariyle çarpıştıkları 
bir harp, topyekun harp olacaktır. 

Artık bir harp cephesi mevzuu ba
his değildir, çünkü bütün bir memle
ket, bütün bir ülke düşman karşısında 
bir cephedir . ., 

u,!!11.:ı VAL ~ı .... ı:",;ı,,. vıu•: .... L:I ~' 
Maarif vekaleti yeni bir teşkilat 

kanun projesi hazırlamaktadır. Mev
cut Maarif Vekaleti teşkilatının bu -
günkü ihtiyaçları kar ılamamakta ol
ması projenin hazırlanmasında en 
başta göz önüne alınan noktalardan bi
ri olarak bulunmaktadır. 

Enstitü profesörleri başta olduğu 

halde şehrimizin birçok münevverle -
ri, enstitii ve kollej talebeleri tarafın
dan aHika ile takip edilmiş olan kon
feransn tamamını koyamamış olmak
tan teessür duyuyor ve okuyucuları -
mıza etraflı bir hulasasını veriyoruz: 

J)iilıi kimdir? 
"Dahi adam "mutasavver" bir mef

hum, bir faraziye degildir, bir reali
tedir. Dahi deyince derhal onun için
den yetiştigi, ortasında yaşadığı, ve 
talihini değiştirdiği cemiyeti de dü
şünmek Hizımgeliyor. Onun için deha 
evelemirde bir sosyete realitesi gibi 
gözükmektedir. Cemiyet olmayınca 
dahi yetişemiyeceğine nazaran jeni 
ile sosyete :uasnda bir ilgi bulunma
dığını düşünmek muhaldir. Şu halde 
bu iki fikir evelcmirde biribirini da
vet edecek, daha doğrusu ikisi birlik
te göz önüne getirilecek demektir. 
Mamafih velev ki biribirinin sebebi, 
neticesi ve icabı olsun herhangi bir 
fikri ötekinden tecrit ederek mütalea 
etmek de kabildir. Onun için dehayı 
cemiyetten tecrit suretiyle saf bir 
psiko-fizyolojik hadise gibi göz önü
ne almakta bir mahzur yoktur. 

Bianenaleyh cemiyetle alakası tes
bit edilmiyen ve bu suretle, mücerret 
bırakılan bir realite, yarattığı neti -
celer bakımından tahlil edilemez, ka· 
naatine saplanarak jeni - sosyete kom
binezonunu mutlaka beraber tetkik 
zaruridir ihramından kurtulmak da 
kabildir. Hatta böyle yaparsak bir 
fayda da temin etmiş oluruz: Vakıa 
-9-üıu•lc:.pAA.,.. ha ... ~~~· :-•or u., .. 
sosyetenin standard or!1eklerıne .ben
zemediği için onu tecrıt ederek ınce
lemekte hiç bir mahzur yoktur. 

Her insan sosyeteden bir şeyler a
lır, ona bir şeyler verir. Ve ken~inde 
sosyal müdahalelerden hariç hır de 
hayattar mevcudiyet vardır. J?.ahide 
bu kaliteler çok vasfi ve çok mubrem 

r....................................................... . ld wı 'rin deha 
' bır surette mevcut o ugu :1 

1 
i ile sosyetenin münasebetini tahlile Bugünkü Spor ı girişmezden. ve dat:i sosyeteden ne 
i alıyor, ona neler verıyor, ~unun kem-

• : mi ve keyfi ölçüsünü tayın etmezden 
ı hareketleri ! evci, dahide kendinden olan ~e ~ar-
ı i dır üzerindeki intaşın mahıyetı ve 
i ! kudreti nedir? Bunu tahlil etmek pek 
i l"UTHOL ! muvafık olur. 

i i İçtimai zemin üzerinde boy atan 

i
• Bf'mirı-por - GaJata~aray : büyük adam hiç şüphe yok ki bu ze-

Kalp sektesinden ölen, zevcim Sil- l\luhaf IZ!!İicii saha:mda ii mine kendinde mevcut bir takım kıy-
merbank veznedarların dan V chbi ._, 

d d w ı aat: ] 4, de i metlerle birlikte düşmüştür. Tohum-
Nagan'ın ölümü dolayısiyle uy ugu- i i daki kıymetler ona nereden geldi? 

Kontrplftk nizamnanu~sinin muz acıyı telgraf ve ~ektup~a1 ~J'la- i Kayak i Bunların içinde kendinden ~e izah 
l "k , l 1 · şan ve cenazesinde bu unma u un- f : edilemez bir tarzda - Spontanemant -

tat n i İ) ı nt·ticc t•r \.'t•rt ı da bulunan dostlarımızla merhumun ! ! mevcut olanları var mıdır? Yoksa 

Kontrplakların normlarını tesbit cenazesinde bizzat bulunan ve göster- i Halkevi kayakçıları saat 7 ! hepsini biyolojik zaruretler mi temin 
etmek, damgalamak ve saire gıbi hu- dikleri yüksek şefkat hisleriyle bizi :J de Halkevi önünden hare· J etmicıtir? Bunları uzun uzun araştır-

h '"k bt d k tr 1Ak 1nı'nııettar bırakan Sümerbank umum l ı< suslarını u me ra c en on P a ketle Ayaşbeline gidecek er. mada bizi hedefe yaklaştıracak unsur 
nizamnamesinin tatbikı ile bu ticaret müdürü Sayın Nurullah Sümcr'le di- K b l .. .. .. i 

1 
d 

· l Jd d"ld' g~ er banka mensuplarına alenen tcşek- i ar u unmazsa yuruyuş ya- • ı ar var ır... A • • • •• 

sahasında müsbet netıce ere e e ı ı- i pılacaktır. : Hatip burada, dahının . bıyoloJık 
ği alakalılar tarafından yapılan tetkik- kür ederim. \ ..) bagajını dolduran değerlerın kısmen 
terden anlaşılmıştır. Zevcesi: Remziye Nagan , ...................... _ ............... ..... 

A ile B arasında bir kavga, bir 
gürültü çıkar. Farzedin ki A hakli, 
B haksızd1t. Fakat B daba yavuz 
dav ramp şu iddiada bulunur: 

- A turklüğc hakaret etti! 
Buna benzer bir takım meseleler 

mahkemelere İlıtikal etmiş, bu mu
hakemelerden birçoı:unda bu lıaka-
ret iddialarmm varit olmadığı da 
görülmüştür. 

A11ıcrilw'tfo Mr .wmgm 1ıe 

<'shi IJir /ıifah·e ! 

yinini rica eder; fakat her defasın
da da şu cevabı aln".mış : 

- Geç kaldınız; şimdi birisini 
tayin ettik! 

dayanamamış: 

- Nasıl tayin edersiniz be bira
der, demiş, adamı daha on dakika 
önce kendi elimle boğ·durn ve ölür 
ölmez de koştum, buraya geldim. 

Nevyork'tnki deliye de : 
- Ha o haber mi? onu çoktan 

öğrendik! deselerdi, o da böyle 

bir cevap verirdi. 

veraset yoliyle kendisine intikal et
miş olduğunu söylemiş ve kendisinin 
bilhassa ırki ve ailevi verasetle meş -
gul olacağını iİave etmiştir. B. Ecevit 
demiştir ki: 
"Şaheser tip olarak aldığımız Ata

türk'te ırki veraset hiç şüphe yok ki 
pek zengindir. Onun türk olduğunu 
söylemek bile bu kaziyeyi ispat için 
kafi gelmez mi? Türk; tarihinin bü
tün seyrinde büyük çapta adamlar ye
tiştirmiş ırkların başında gelir. Eıı 
büyük cihangirleri tilrk yetiştirdi de
memek için tarihe karşı kör, hakikat 
önünde nankör olmak iktiza eder. Si
yasi ve içtimat zaferler tarihinde Ati-
15.'nın, Cengiz'in, Timur'un kurucu 
Orhan'la, Fatih Mehmet'in ve büyük 
Selim'in adlarını destanlandıran bir 
milletin büyük adamlar, çok büyük 
dahiler yetiştirmeğe elverişli bir ana
maya ihtiva ettiği nasıl reddolunabi
lir? Hangi millet tarihinde bu kadar 
yığınlaşmış dahi gösterebilir? İddia
yı darlaştırarak şöyle bir aforizm de 
yapabilirim: Atatürk kadar büyük 
olmak için evela türk doğmak 15.zım
dır .. Bu itibarla ve sade siyasi atılış
lar, içtimai kuruşlar sahasında değil, 
sanat ufuklarında da büyük adam si
luetleri belirten türk ırkı; içinden bir 
Atatürk yetiştirmek için hiç bir şeyi 
noksan olmıyan asil bir ırktır. De -
mek oluyor ki Atatürk'ün yetişmesin
de, bu büyük dehanın fışkırmasında 
ırkt veraset amilleri eksiksiz mevcut-
tur.,, 

Bundan sonra hatip dehanın daha 
darl-ıv ususilc~ bi.v iik f~ 
yet'iştiren mırıetın taşıdıgı cev erı ay-
dınlatmıya uğraşmıştır. Doktor Ece
vit bütün bu izahlara rağmen dehanın 
tekevvününden bir sır bulunduğunu 
söylemiş ve bu sırn çöz.mek için tet~
ke ailenin biyolojisinden başlamak ı: 
cap ettiğini ilave etm~ştir. ~ile ~~~~tı 
yatındaki tahavvüllerın takıp cttıgı ıs-

tikametin dışardan içeri doğru ~~ y~k 
sa içerden dışarı doğru mu mues~ır 

olduğunu araştıran hatip bunun bile 
henüz halledilmemiş olduğunu söyle -
miştir. 

Bundan sonra Profesör bütün dıt 
ve iç şartlann aynı olduğu bir aileden 
doğan iki çocuğun biribirine zıd iki di
maği fonksiyon man~umesine ~ahip o
labileceğini kaydetmış ve dehanın bu 
sahada bir sır taşıdığını tekrarladık -
tan sonra, dış şartların hangi cephe
lerden müessir olduğu üzerinde ruhi
yatçı Vilyam Ceyms:~ görüşu:ıü iı:ah 
etmiş Vilyam Ceyms m bu ne~ı. s~ber 
leri birer çakıl taşına benzettıgını, ha
dise çakıllarına çarpan ambiyolojik ta
lihin aynı ana ve babadan ayrı kabili • 
yette iki ma?sul verdiğin_i s~ylemi.~tir. 
Prağmatik fılosofun bclkı bıraz m~
lağa yaptığını ve fakat bunda hakıkat
ten bir şemme bulunduğunu izah eden 
hatip tohum verasetiyle cedlerden biz
lere. bizlerden ahlafa birçok kıymet
ler indiğini anlatarak sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

"Tohumdaki evsafın hiç deiilse 
kısmen değişmesi ve yetişecek mah -
sullerin korunma veya tahrip edilmesi 
keyfiyeti de bir cemiyet işidir. 
Bunu inkar edemeyiz. Fakat dehanın 
tohumda verasetle müdehhar olan kıy
metlerle veya cemiyetin: tohum ve 
intaş üzerine yaptığı tesirlerle alaka
sı da isbat edilemez. Bir kısım bünye
vi ve marazi tesirlerin vücudunu tas -
dik, veya cemiyetin bu tesirlerin inki
şafında amil olacağını kabul, dehanın 

Yeni yapılacak 

fia Vekaletince kal 

itibaren elli yılda ' 

aat bitirilip Na -
edildigi tarihten 

elli müsavi tak -

sitte amorti edileceıtt r. 

Dünyanın bütün dİ//erinde, bütün 
lügatlerinde "turk/ıık,, ve "şeref,, gi
bi iki ikiz kelimeden daha yüksek 
anlamda hiç bir söz bilir misiniz? 
Bu böyle olduğu halde haksız yere, 
iftira kabilinden, uydurma kabilin

den herhangi bir kimsenin türklügü, 
türkliiğün şerefini tahkir ettiğini 
söylemek de başlı bapna bir saygı
sız/ık, mukaddes bir mefhum karşı
smda bir nevi hakaret değil midir? 

Dünkü Ulus. yazıyordu: bir 
Nevyork gazetesi bir havadis mü
aabakası açmış ve kazanana 20 li
ra vereceğini vadetmiı. Bunu du
yan sivri akıllı işaizlerden birisi de 
bu mükafatı kazanabilmek için bir 
apartımanı ateşlemiş ve hemen ga
zeteye telefonla müracaat ederek 
bu haberi vermiı ve ilave etmiı: 

Açlık, zaruret, işsizlik adamca
ğızın canına tak ettiği için bir gün 
ağır haata olan bir kalem mümey
yizinin evine uğrayıp zavallıyı ya
tağında tartaklamıı; galiba boğa
zına dokunmuı; sözün kıaaaı esa
aen gelmekte olan ölümü bir an e
vet getirtmiş. 

Maamafi, amerikalı serseri, böy

le bir cevabı da bekleme.den, yan
gını kendi eliyle tutuşturduğunu 

pe~inden söylemiştir. 

da zikrettiğimiz şartlara tebaan mev -
cut veya madCım olabileceğine delil 

değildir." 

Fahri Ecevit bundan sonra basit 
rnanasiyle dehanın yüksek bir dimağ 

fonksiyonu olarak kabul edilmesi 
mümkün olsa dahi bununla anatomik 
cihaza tesir eden determine şartların 

münasebetinin katiyen izah olunamı
yacağını söylemiştir. Bundan sonra <la 
biyolojik ve fizik amillerin verdiği 
mahsul üzerine sosyetenin birçok veç
helerden müessir olduğunu, dahilerde 

Hava taarruılanndan korunma 
nizamnameleri 

Hava saldırımlarından pasif korun
ma hakkındaki kanunun muhtelif mad
delerinin tatbik şekli hakkında hazır -
lanmış olan nizamname projesi Devlet 
Şurasınca tetkika b şlanmıştır. Bu 
projeler arasında ışık söndürme ve ka· 
rartma, yangın söndürme ve gaz te
mizleme, hava taarruzlarına karşı ko -
runma, haber alma, teknik işleri tan -
zim ve neşriyat projeleri de vardır. 

Turklüğü tahkire yeltenen bir 
kimseye verilecek cezaların en :ığırı-
111 bile hafif buluruz. I•~akat böyle bir 

iddiayı uyduranların da bir nevi suç 
işlediklerini .unutmamalıyız. - T. 1. 

- Açtığınız haber verme müaa
bakasına böylece girmiş ve vadedi
len yirmi lira mükafatı kazanmıt 
bulunuyorum! 

Bu haber, bize eski bir osmanlı 
hikayesini hatırlattı. Hani adamın 
biri uzun zaman açıkta kaldığı i
çin her münhal vukuunda bir dai
reye baıvurur, açığa kendisinin ta-

Herif, bu hüneri itledikten aon
ra hemen onun memur olduğu dai
renin müdürüne kopnuş ve söze 
başlamıı : 

- Efendim dairenizin falan kıs
mında mümeyyiz olan ve bir müd
detten beri haata yatan filan efen
di aizlere ömür vefat etti. Ondan 
münhal kalan rnümcyyizliğe tayi
nimi zatı alinizden rica ederim. 

Fakat bu aefer de aynı cevap: 

Jfo:mlım)"'m muıılu•cle ! 

Bir gazete, "İngiltere ile Porte
kiz arasında 1377 &ene$inde akte

dilen karıılıkk yardım muahedeai 

hala bozulmamıştır,, diye hayret c-

.. ıyor. 
Gerçekten bu hayret yerinde

dir! Çünkü neredeyse aarımız tari
he "muahedelere kıymet verilmi
yen asır,, diye geçecektir. 

rnhl enerjinin tamamen hür ve müsta
kil bir surette çizilmiş bulunduğunu, 
ve fakat ayrıca sosyal yetiştirme şart-

( Sonu 10. uncu sayfada) 

Re 
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Roma'da a~ık fikir tealisi 
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I Diplomatlar araaındaki gÖl"ÜJme
I erden şonra neşredilen rea.ıni tebliğ. 
erden - _._ 

Almanya' daki Amerikan vaf andaslar1 _, 
Hollanda' da Alman 

konsolosanelerine tecavüz nı mana Çı.H.annıya çalıtmak, 
b \Uuruna ha.lletmeğe benzer. Fakat 
r-: defa R:oma götüpnelerin·den &on
l ~redılen kısa tebliğde bir cilm-
e, eksikliğiyle nazan dikkati celp 
~bnektedir. Bu da daima her tebliğ-
i .Y~r alan "fikir mutabakatı cüm-
e&ıdır G"" .. 1 il bir- • oruşme er esnasında ''tam 

du}ikir mutabakatı'' nın mevcut ol -
teb~~nu kay~ebniyen pek az resmi 
'1 ~~ De§rcdılmi§tir. Roma tebliğin. 

Almanya ile Amerika arasında 

yahudileri yüzünden 
edilen notalar 

Amerikan 
teati 

Meğer ·kurşun 
değil sabanla 
taş atılmış ! 

e oyle bir cümle yoktur. Hazırlan
lna11 • • f ıçın epeyce uzun bir zamana ih-

Berlin, 14 a.a.- D.N.B. bildiriyor: Almanya'daki Amerikan 
vatandaşlarına yapılan muamele hakkında Amerika Birleşik dev
letleri ve Almanya hükümetleri arasında bir nota teatisi vukua 
gelmi,tir. 

Lahey, 14 a.a. - Lahey ve Amstcr
dam'da alman konsolosanelerine kar
şı yapıldıgı iddia edilen tecavüzler 
hakkında hükümetçe girişilmiş olan 

l~~aç &österilen bu ktsa tebliğde "ha
~ azırm en mühim meseleleriyle iki 
ıc·:•ratol'!luk münasebetlerinin tet-

.~ ,,edildiği kaydedildikten sonra gö 
~elerin "açık bir fikir teatisi,, il~ 

ıcelendiği ilave edilmektedir. 

İlk notayı, 14 kanunuecel tarihin- \ 
de Amerika birleşik devletleri vermiş 
ve Almanya'daki amerikan vatandaşla
rına, ırk ve din farkı gözetilmeksizin, 
her hangi bir müsavatsızlık muamelesi 

tahkikatın ilk neticesi hakkında Hol~ 

Munkaçevo hôdisesİnİ landa matbuat bürosunun bir tebliğin 

tahkik eden komisyon 
de Lahey'de alınan elçiliğine karşı 
yapılan tecavüzün bitişik binadan vu
ku bulduğu ve atılan şeyin bir kur -
şundan ziyade bir taş olması muhte
mel bulunduğu ve esasen epey zaman
dır bu mahallede sapanla birçok cam

"ff r-i ali hazırm en mühim meselele-
Yapılouyacağı hakkında Almanya'nın B d t 14 M ca . sı u apeş e, a.a. - a r aJan 
teminat vermesini istemiştir. Amerika 

f ''ar-asında Fransız - İtalyan ihtila -
~ da gÖrü§üldüğüne §Üphe yok-

.. ·Gerçi Fransa bu meselenin bir 
iorü .. - k"I . -y.ue mevzuu tef ı ebnesıne mu-
•~:ı:dı. Fakat Fransa'nın itirazmı, bu 
cuınıenin ifade ettiği dar manada al
lbanıalıdır. Fransa, İtalya ile kendi a. 
~&anıdaki ihtilafta Çemberleyn'in ha
l enı rolünü ifa ebnesine, Fransa' dan 
;•lya'ya teklif götürüp, ltaly~~an 

l'anaa'ya teklif getinneaine razı ol
bıantrfhr. Yoksa İtalya ile Fransa a -
t'aaındaki münasebetlerin görü,m.e 
~~zuu dı§mda bırakılması akla ge-
ır it değildir. 

d Bununla beraber, İngiliz devlet a-
anılarınm, bu noktada Fransa'yı 

~encide edecek herhangi hareketten 
~çındıklnrı da iıtikardır. Havas a
Jansı tarafından verilen bir haberde 
deniliyor ki: 

J ' 1
Fransa'ya kar§ı olan İtalyan ta

.eplerinin gÖrü§ülmesinde Cibuti'nin 
1&rni bile geçmemiştir. Eu.sen Fran&a. 
ha.kkındaki İtalyan talepleri, İtalyan 
11•zırları tarafından anlatılırken, in
aili2 nazırları yalnız dinlemek ve bu 
bıeselelerin İtalya ve Fransa'yı ali.
k•dar ettiğini, Jngiltere'nin ite karıt
~ıya hakkı olmadığını bildirmekle 
1lctifa etmişlenlir.,, 

Bu, Roma görüımelerinin afağı 
)'lıkarı, doğru bir hikayesi oba ge
l'ektir. Esasen bu İtalyan - Fransız 
ihtilafma ~arıı İngiliz devlet adanı· 
Londı-.. ' da ıken ba§lam~tı. \,eıriber
leyıı, Roma ziyaretinin 11§ahsi temas
~-",, sibileainden ibaret olduğunu ve 

et-hangi bir meselenin halline çalıt
lbanın bahis mevzuu bile olmıyaca
tını avam kamaraımda söylediği nu. 
tukta tebarüz ettirmiıti. ltalya ile 
Fransa arasındaki ihtilaf hararetlen
dikçe bu ihtiraz da arttı. Çemberleyn 
Franaa'nm hassasiyetini korumak 
boktasına o derece ehemiyet vermit
tir ki Fransa'nın gıyabında ispanya 
llleselesi Üzerinde de İtalya ile müza
kereye giri§ltlekten çekiruniıtir. İ&
Panya meselesi hakkında deniliyor 
ki: "lngiliz nazırları, bu meselede de 
F'ranko'ya muhariplik hakkı veril
htesi bahsindeki İtalyan beyanatını 
daha ziyade dinlemi§lerdir.'' 

hükümeti, kendisinin ırk ve din bakı -
mmdan vatanda§lan arasında bir fark 
gözetmediğini ve bu sebepten Ameri
kanın kendisi ile münasebette bulun -
duğu memleketlere de amerikan va -
tandaşlan arasında fark gözetmesine 
müsaade eyliyemiyeceğini bildirmiştir. 

A lnıany<ı' rıın ceı·'1bı 
Alman hükümcti, 30. 12 tarihinde 

Yerdiği cevapta ezcümle demiştir ki: 
Amerika hükümetinin, kendi haki

miyeti altındaki arazide tedbirler al. -: 
mak için istediği politik prensiplerı ı 
lan etmek hakkma maliktir. Fakat A
merika hükümetinin, başka memleket
lere, bu memleketler arazisinde tatbik 
edilecek tedbirler iç.in kendi politik 
prensiplerini zorla kabul ettir.miye 
hakkı yoktur. Bunun için bir tek isti~ 
na vardır, o da, bu prensiplerin umu -
miyetle kabul edilmiş enternasyonal 
hukuk prensipi olması ve yahut 
muhtelif memleketlerle yapılmış an
laşmalarda yer almış bulunmasıdır. 
Halbuki, bir devletin, ırk ve din bakı
mından yabancı memleketler tebaaları 
arasında fark gözetmekten tevakki et
mesi Hizım geldiğini emreden hiç bir 
enternasyonal hukuk kaidesi mevcut 
değildir. Alman hükümeti, bazı vazi -
yetlerde fark gözetmiş olan ilk hükü
met değildir. Maamafih, hiç bir kimse
ye, yabancı devlet tebaası haysiyetiy
le farklı muamele rapılmanuşhr. Eğer 
na· tar.kıt ·oır· riıuaineı'e-y~frfı~ 1ntr;ııı~ 
sırf, aynı kategorilere tabi alman te -
baası hakkında da aynı tedbirlerin tat
bik edilmi! olmasmdan dolayıdır. 

Yabancı tebaası ue alman 
tebaa.n 

Fakat, alman hükümeti, hüsnüniye 
tini göstermek için, yabancı. tebaasına 
alman tahaasına yaptığından daha iyi 
muamele icrası için daima hukuki im -
kanlar aranuştır. Bundan başka, Al
manya hariciyesi, Amerika birleşik 

devletleri büyük elçisine, alman hilkü
metinin iki hüklimet arasında münakit 
mukaveleler mucibince amerikan teba
asının hukukuna hürmet edeceğini ge
rek tahriren, gerek şifahen müteaddit 
defa bildirmiştir. Amerika büyük elçi-

bildiriyor: 

Munkaçevo meseleı;ini tahkike me- tarın kırılmış olduğundan şikayet e-
mur Macar - Çeko·&lovak komisyonu, dilegeldiği bildirilmektedir. 
faaliyetini dün akşam bitirmiş bulun- Amsterdam'da da taarruza uğrıyan 
maktadır. İmzalanan zabıt suretleri alman konsolosanesi binası olmayıp 
iki hükümete tebliğ edilmiştir. 1 kançıların hususi evidir. 

Komünizme karşı mücadele 

Müselles murabba olurken 

Macaristan devleti antikomintern pakta 
girince milletler cemiyetinden ~ıkacak mı! 

Budapeşte, 14 a.a. - Macar ajansının istihbarına göre, Maca
ristan'ın antikomintem pakta iltihak etmiş o1ması Macaristan'ın 
Milletler Cemiyeti ile olan münasebatı üzerinde hiç bir veçhile 
müessir olamaz. Macaristan'ın Milletler Cemiyetinde kalıp kal
maması meselesi büsbütÜ'n ba,ka bakımlardan mütalea edilmek 
lazımdır. 

Berlin, 14 a.a. - Bu .sabahki alman eseri olduğunu kaydeyledikt\n sonra 
gazeteleri, başlıca Macaristan'ın anti- fransız halk cephesi tarafından Bar.se
komintem paktına girişi ile meşgul ol- lon makamatma yapılan askeri yardı -
maktadır. ma ve keza aynı sahada Duff Cooper, 

"Berliner Börsen Saıytung" diyor Eden ve Cantcrlıury erkanı gibi in~iliz 
ki: demokratlarının manevi müzaheret -

"Macaristanın antikomintem pak- terine ipret ediyor ve diyor ki: 
tına iltihakı öyle ümid ederiz ki, bü - "Binlerce misaller arasında aldı
tün dünyanın nazan dikkatini başka ğımız bu bir kaç vakıa açıkça isbat e
........... ı .. tc,.tlcrin··dc l•~nv•"nm akibcti- der ki, bol evikliğe faal bir tarzda ce-_._ 
n e ugramamasmr ı::.ııyen aevıcucr .ua- bcu:et vcıcn vcyct uu ıaaııyetı tasvıp ey 
sında aktcdilmiş olan bu paktın ehemi- liyen ve nihayet bolşevikliğe kaqı mü 
yeti üzerine celbedecektir. Macaristan cadelede bulunmak istemiyen bir _ 
b~ ~hada esasen acı tecrübeler geçir· çok unsurlan havi gcnit bir cephe 
mıştır. Ancak komünist enterı:aı;yona· mevcuttur. Komünistliğin bu patron 
linin kendine hedef olarak seçtiği mertı veya hamileri arasında en mühim rolü 
l_eketlerin yapabildikleri bütün fena oynıyan keyfiyet, otoriter devletlere 
tecrübeler kendilerine büyük demok - karşı ittihaz olunan hattı harekettir. 
rasi diyen memleketleri Sovyctler bir- Halbuki bu otoriter devletlerin siya -
!iği ile sıkı münasebetler idame et- seti, medeniyet dünyası ve mi11etlerin 
mekten meneylemektedir." mukaddes haklarını komünist enter _ 

Amerika'nm SovyetJer Birliği le - nasyonalinin ihtiliilci temayüllerine 
hindeki hareketine, İspanya harbına karşı korumaktır. Antikomintern dev_ 
telmih eden bu gazete, amerikaca it- , l~tle?nin cephesi Macaristan'ın da il
tihaz olunan bu hattı hareketin daha tihakıyle bir az daha genişlemi~ olu
ziyade enternasyonal yahudiliğin bir yor. 

bir açlık mevsimi ol
maktan kurtardı. Du
man tütmiyen ocakla
rının başında uzun ay
lar geçirmiye mecbur 
vatandaşlara uzatılan 

yiyecek habbesi onla
rın fersiz gözlerinde 

minnet ve şükran kat
rcleri halinde okunu
yor. 

ğıtmıştır. Bayramda 
da giyecek eşya tevzi 
etmiye hazırlanmıştır, 

Yukanya koyduğu -
muz resimler yiyecek 

İngiliz nazırları, Fransa ile İngil
tere arasmdaki münasebetleri koru
lllıya çalıştıkları gibi, İtalyan devlet 
•damları da Almanya ile İtalya ara
•ındaki münasebetleri korumrya hu-
1\lsİ bir itina göstermişlerdir. Bu gö
l"Üfmeler esnasında İtalyan devlet a
damları, Roma'da alman büyiik elçi
ıini birkaç defa kabul ederek kendi
sine görüşülen meselelerin mahiyeti 
hakkında malumat vermişlerdir. Bu 
da Londra'nın Paris'i düıündüğü ka
dar Roma'nm da Berlin'i düşündüğü. 
tıü anlabnaktadır. 

liği, bu bahta hiç bir müsbet vaka ile - D 
ri sürememiştir. Eğer bu gibi vakalar Ü Ü N o l E R 

Topkapı Fıkaraper

vcrlcr Cemiyeti geçim 
güçlüğü çeken 150 ai
leye yardım elini u
zattı. İyi kalbli insan
ların mütevazi yar
dımlariyle yaşayan bu 
hayir mücssesesının 

yardıma muhtaç biça
relere uzanan şefkat 

ve insanlık kolu 150 
aileye sevinç göz yaş
ları döktürdü. Düş

künler ve fakirler için 
felaketli haberler ge
tiren kışı, onlar için 

Hayir müessesesi, 
150 yoksul ailenin ki-

lerine fasulya, pirinç, 

makarna ve şeker da-

dağıtılırken ve ihtiyar 

bir nine verilen yiye
cek eşyasını kucağına 
yerleştirirken alın _ 
mıştır. Haline dikkat 

ediniz: Bunda iyilik 

yapmak, şefkatli ol
mak hislerinin bütün 
bir mükafatı okunmu
yor mu? 

Hülasa Roma görüşmeleri büyiik 
devletler arasındaki münasebetlerde 
bir değişiklik husule getirmit değil
dir. İngiltere ile Fransa arasındaki 
tesanüt sağlamlığını muhafaza etti
ği gibi, Berlin - Roma mihveri de ku· 
'\'etin-den bir şey kaybetmemiıtir. Ro. 
tna - Berlin mihverine resmen iıtirak 
~hneğe karar VCTen Macaristan.'ın bu 
kararını Roma görüımelerinin &onu
lla doğru ilan etmesi de manidardır. 
ltalyan • İngiliz dostluğu namına ya
Pılmı, bir tezahür olarak Roma zi
Yaretinin muvaffakiyetinden tüphe 
~dilemez. Fakat o kadar. Diğer u.ha· 
larda her §Cyi olduğu yerde bırak· 
!tlaktadır. Yalnız İngiliz nazırlarının 
bir nokta üzerinde ısrar ettikleri an
lafılıyor: aradaki ihtilafların sulh 
Yolu ile hallinde. Bu nokta da tebliğ
de şu yoldn ifade edilmektedir: 

"Görüşmeler esnasında ltalya ve 
llüyük Britanya'nın müeasir surette 
sulhun idamesini istihdaf eyliyen po
litikaya devam azmi bir kere daha 
lllÜsahede edilmiştir.,, 

halyan gazetelerinin netriyatiyle 
tezat teşkil eden bu ifade yeni bir 
muamma değil de İtalyan siyaseti
nin aamimi izahı iae, bu sulh müjdesi 
bütün Akdeniz devletlerini sevindi
tecektir. 

A. Ş. ESMER 

ileri sürülürse alman hükiimeti bunla-
rı tetkika ve muahedeler ahkamına gö-
re bir hal tarzına bağlamıya hazırdır. 

Görüşme yoluylu hal 
Amerika Birleşik Devletleri hükü

meti, 11 kanunusani tarihli cevabi no
tasında, prensip itibariyle kendi nok
tai nazannı idameetmek, fakat Alman 
ya'nın ezcümle 18. 12. 1923 tarihli ti
caret ve dostluk ve konsolosluk mua
hedesi gibi iki hükümet arasında mün
akit rçıuahedeler mucibince amerikan 
tebaasına verilen hukuka hürmetkar 
bulunması· teminatından dolayı da 
memnuniyetini bildirmiştir. Amerikan 
hükümeti, bazı hadiseleri müzakere 
tarikiyle halle amade bulunmaktadır. 

Memel'de 

Yeni direktuarın 

teıkili vazUesi 
Memel, 14 a.a. - Umumi vali Gailu

is, yeni direktuann teşkiline Memel 
alınanlarının şefi Meumanın mutemed 
adamı Bertuleiti memur etmiştir. Ber

tuleit, alman partisi namzedleri ile te
mas etmek üezere sekiz gün mühlet is
temiştir. Bu müh.Ietin sonunda, yeni 
direktuar listesini Litvanya hüküme
tine verecektir. 

B. Bertuleit, 38 yaşındadır. Kendisi 
1935 senesinde Kaunas divanı harbı 
tarafından 12 sene hapse mahkum e
dilmişti. 1938 şubatı affı umumisi Ü· 
zerine hapisten çıkm!ftır. 

Okumak 'Roma 
Kıymetli romancımız Reıat Nuri Gü.ntekin, fıkralarından birinde l k 

bir kitapçı dükkanındaki müşahedesinden bahsederek küçük yaşta alı- mü a atına 
nan okuma itityadının hayatta oynadığı ehemiyetli rolü anlatıyor ve ço-
cuklaruı, her <istediklerini okumakta serbest bırakılmalarını tavsiye J 
~~ aah 

Pedagoglar arasında birçoklarının bu fikri z.ararlı bularak tenkit 
edeceklerinden §Üphe etmiyorum. Fakat hôdiseleri muayyen bir cephe- (Ba~r J inci sayfada) 
den mütalea ederek ister istemez mahdut zaviyeli bir görüşün müdala- Bazı fransız gazeteleri İtalya 
asını üz;ederine alanlardan ziyade, hayatı kuş bakışı ve biitün tez;ahür- ile Fransa arasında d~grudan 
leriyle kavrıyanların kanaatlerine daha büyük bir emniyetle itimat ede- doğruya görüşmelere başlanmak 
biliriz;. Arkadaşımız da bu ikinci :zümreye mensup olanlardandır. ihtimalini ileri sürmektedirler. 

Okumak hevesi, en küçük yaıtan edinilmediği takdirde sonradan v~ Ne dereceye kadar müspet bir 
zo~aki olarak yerleşmesi pe~ kola': ~lmıyan bir iti,yattır. Onun için, ço- ne~ic.eye varacağı İtalyan talep. 
cugun okumak hususundalıı hevesım kırmak değil, bilakis teşvik etme- ler.ının ne dereceye kadar tad"l 
liyiz. Ama neyi okumak? diye bir prensip suali ortaya atacak olanlara, e~ıle~ileceği şartına bağlı ise d~ 
"heves ettiğini,, cevabını tereddütsüz verebiliriz. Gerçi, zevki ve görgü- hır rıvayet olarak bile buhr ~ 
BÜ teşekkü! etmemiş ~i~ ~ocuğa ve hattii.~ence, okumalarında rehberlik mn şiddc;t~ni h~fifletecek işare~
etmek, do~runun v~ ıyının yolunu ona !ostermiye çalışmak faydalıdır. lerden h~~ı~ bu ımkan, diğeri de 
Fakat bu ış, ancak ıkna yoluyla yapıldıgı takdirde faydalı olabilir. Zor- Roma mulakatını sonuna kadar 
lamak, ondaki okuma hevesini kökünden baltalamak gibi bir reaksiyon sarmakta devam ettiği temin 

0 
• 

doğurursa küçük bir zarar korkusiy~e büyük bir hayrı koğmu§ olacağı- lunan samimiyet havasıdır. Çem
mıza §Üphe etmiyelim. . ~e~layn Roma' da Bertesgaden 

Ekrem König 
bulunamadı 

Fransız milli emniyeti 
bu sahtakan arıyor! 

Paris, 14 a.a. - Havas bildiriyor: 
Fransa'da tevkif cdildigi bildirilen 

ve bilahare tekzip edilen tayyare ka
çakçılığı ile alakadar türk vatandaşı 
Ekrem König hakkında fransız milli 
emniyeti aşağıdaki tavzihi neşretmek
tedir: 

Türk hükümetinin talebi üzerine 
milli emniyet cınai polis servislerinin 
Ekrem König'i aradıkları dogrudur. 
Fakat bu kaçakçı hala bulunamamış
tır. Çarşamba günü neşredilen tekzip, 
malfım olduğu üzere, adli polisin meç
hulü bulunan Ekrem Hamdi isminde 
bir adama ait bulunuyordu. Fakat bi
lahara Ekrem Hamdi ile Ekrem Kö
nig'in hakikatte aynı adam olduğu 
anlaşılmıştır. 

Fakat kanlı, bıçaklı cın~et romanları da okusun mu? Yalnız; bun- ultımatomuna benzer bir red ve
dan zevk alıyorsa bırakın okusun. Böyle kıymetsiz romanları okumıya Y~ kabul teklifi ile değil, sulh te
sarfedeceği zamanlar bo§a harcanmıı sayılmamalıdır. Hatta, çocuk bu ~~natı i~e karşılaşmıştır. Belki de 
yüzden meselci korku, macera hevesi gibi bir takım z;ararlı itiyatlar edi- boyle hır karşılanma ihtimali e

necek bile olsa, bunların yanında kaz.anacağı büyük ve e§siz nimetin, velce tesbit olunmaksızın, son Üniversite talebesi 
okuma itiyadının yüzü suyu hürmetine bunu bile göze almalıyız;. Oku- s~yahatini yapmazdı. Roma mü -ı 
~u~ça zevki ~e~ditiği~den. t~§ek.küt ederek, faydalı ve _kı:metu eserler •~katının~ vukubulmazdan ön~e- Avrupa seyahatine çıktı 
ıntıhap etmesını, hatta harıcın hıç yardımı olmaksız.ın, ınsıyaki bir şe- kı tah~ınlerden başka netıce . 
kilde elde edecektir. v~rmemış olması da böyle bir İstanbul, 14 (Telefonla) - Ünıver-

hazırlığa hamlolunabilir. site sömestr tatili bugün başladı. 40 En bÜJ'Ük ve korkulacak tehlike okuma hevesinin mevcut olmayışı
dır. Tabiatın biz;e bahşettiği bu güz.el istidattan mahrum olan çocukları
mız;a onu auni surette aşılamak için hiç bir te§vikten geri durmamalıyız.. 
Çocuğun okumasına mani olmak, fakat bu adeta bir cinayettir. 

Yaşar NABi 

Herhalde Münih sonrası devri k.işilik bir talebe grup~ bu tat ilden is-
devam ed. . R • tıfade ederek yarın bır Avrupa seya

ıyor. oma, umuma va- h · k k T 1 ı l · · · · 
zi et bakı d b" d"' .. atıne çı aca ur. a e JC erımız yınnı 

Y mm an ır onum gün sürecek olan bu seyahatlerinde 
noktası olmamıttır. Romanya, Polonya, A 'manya ve Ma-

F. R. AT AY. caristan'a ,ı:ideceklerdir. 
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ULUS Sineması TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 

POS T ALARI Bir sandık kurdu Biner liralık üç 

"Kayık,, kayboldu 
Pek yakında göstereceği filmlerin isimlerini sayın müşterilerine 

takdim eder 

Türkiye Radyuı;u - JUıkara Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kcs./120 K.-. 

Mümin. kahraman portakal 
sandığını niçin koltuklamış ? 

Milano'da çok garip bir hadise olmuş, 
üç bin lira sulara karışıp gitmiştir. 

- TÜRKÇE FiLMLER- T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 K.-. 
T. A. Q. 19,74 m, 15195 Kes./ 20 K•· 

Bir türlü saded'e gelemiyen bir suçlu 

Hartini adında MiUinolu seyyar bir 
tüccar, bir motosikletle gezerken 
cüzdanını düşürmüş. İçinde 8.000 li
ra varmış. 

Zambak 
Aşk ve zevk filmi 

Yeniçeri Hasan 
Topkapı saraylarında 

padiiiah eglenceleri 

Şam isyanı 
Casus Miralay Lavrens'

in sergüzeştleri 

Cemile Hurmalıkta 
Lübnan'da çevrilen 

şarkılı film 

Denizaltı D- I. 
İskajerak harbınm iç yüzü 

Keşif Alayı 
Kırım harbinin büyük 

filmi 

(TÜRKİYE SAATİYLE ) 

An hara 
PAZAR 15. l. 939 

12.30 Mu•dk (hafif muzik - Pl) 

Mahkeme odasına işinin başından 
kalkıp gelSiği anlaşılıyordu. Kolla·
rından kolçaklarını bile çıkarmağa 
vakıt bulamamıştı. 

mektebe götürüp getirmektir. 

Cüzdanı bir sokakta 4 - 5 yaşların
da üç çocuk oynarken bulmuşlar. Cüz
danın içinden bir kaç parça kağıt çı-
kararak: . 

---lSTATILAHLARI---

13.00 Saat ajans ve mcteoroloJİ haberler! 
13.10 'l'urk muzigi (saz eserleri ve :;ar.ki" 

lar) • Okuyan: Semahat Ozdenscs 
Çalanlar: Fahire Fersan - Rc:fil 
l• c:rsan, Basri Üfler. - Sandık meselesiyle alfikası var 

mı bu hikayelerin? 
Mümin, biraz düşündü: 

- Gelin kayık yapalım, suda yüz
dürelim demişler. 

200.000 metre filmden e1li sesli makine ile çekilen bu film 1936 
olim~i~adl~~ında1: itibaren tam iki buçuk sene çalışarak çıkarılmış 
ve butun dunya sınemaları altı aydanberi durmadan göstermişlerdir. 

14.00 Konuşma (ev kadını saati) 
14.15 - 1430 Muzik (hafif muzık - Pl). 
17.30 Program. - Her gün, dedi, dükkanımın kapı

sının önünden bir portakal sandığı sır 
oluyor. Ne oluyor, kim alıyor, ne za -
man alıyor bu cihetlerini bir türlü an
hyamadım, öğrenemedim. Hoş san • 
dıklar boştur, ama ne olursa olsun bu
gün boşunu götüren, yarın da dolusu
na göz dikebilir, değil mi ya efendim. 

- Yok efendim, dedi, hani şöyle 
mukaddime kabilinden arzediyordum. 

.. Meğer demin son dediğim ihtar, he
nuz son değilmiş. Ha, sonra size Mü • 
min'in soyadım söylcmeği unuttum, 
mühimdir: Kahraman .... 

Mümin Kahraman güç bela sadede 
sokuldu: 

Renkli renkli kağıtları kayık yapa
rak başlamışlar kanalın sularında yüz 
dürmeğe. Kayıkların bazılarını sular 
almış götürmüş, Fakat cüzdanın için
de kağıt çok olduğundan, kaybolduk
ça cüzdandan çıkarıp çıkarıp kayık 
yapmışlar. 

Şafağa Dönüş 
Danielle Darrieux 

Yeni insanlar 
Harry Baur 

-SALON FlLMLERl-

Düşes Petrovna 
Charles Boyer 

Claudette Colbert 

Kral Aşkı 

Altın Harbı 
Tamamen renkli 

Berri Çavuş 
Hans Albert 

17.35 ~uzık. (danslı pazar çayı) .. 
18.30 Saat aJans haberleri ve rneteoroloJ~ 
18.40 Konuşma (çocuk saatı) 
18.55 Turk müzigi. Pe:;rc:v, şarkı, seıııJI 

ve taksım. - 1. Emin aga: Suzi~ 
pe§rev - 2. Hacı Arif: Suzinak :;ar· 
kı - Çekme elem ve - 3. Rahmi: su· 
zinak şarkı - Bir sıhn taralı 
nagınei sazımdaki tesir • .+. 
Cevdet Ça&la: Viyola taksimi • > 
Kazım: Kürdili hicezkir prkı - Bit 
goru;ıte çeşmı mestınle esır • 6. os· 
ınan Nihad: Hica;.ı;k5.r şarkı • Ellere 
uzaktan - 7. Kemal Emin: Mahut 
şarkı - İki göziım seni - 8. Mahur 
halk türklısu - Giyer fistanı • 9. Ni• 
kolakı: Mahur saz semaisi - 10. Rab· 
mi: M iıstear şarkı - Gel ey saki şa· 
rabı • 11. Mustafa Nafiz: Hiızatı' 
~arkı - Göyniım nice bir sen - 1.ı. 
Huzam halk turkusu - Ata binesilll 
- 13. Cevdet Kozan: Taksim. 1-4. 
Zeki Arif: Dilkeşi haveran. Şarkı • 
Açıldı bahçede giıller - ıs. Lemi: 

Davacının zaten kıvırcık olan saçla
rı asabiyetiyle biraz daha dikleşmiş, 
gc.zleri büyümüştü. Kapının önünden 
sistemli bir surette kanatlanan porta
kal sandıkları hikayesi, konuşurken 
Rüstem'i büsbütün heyecanlandın -
yordu. 

- O gün izin almıştım, dedi. Ve ge
ne sadetten fırlayıverdi. Kaşla göz a
rasında niçin, kimden ne kadar zaman 
için izin aldığını anlattı. 

- Bendderesine doğru gidiyordum. 
İki gün evet saatimi saatciye tamire 
vermiştim de onu almak için ... Elim
de de saatin zinciri vardı. Şöyle çevi
riyordum. (Mümin Kahraman elinde 
sanki zincir hala varmış gibi onu na
sıl çevirdiğini işaretle anlattı.) Bir a
ralık nasıl olduysa oldu zincir elim -
den kaydı. Nereye gittiğini göreme -
dim; ama yolun kenarındaki dıvarın 
üstüne gittiğinden şüphelendim. Ora
da taşlar vardı. Boyumdan yüksek ol
duğu için taşların arasına bakamıyor
dum. Ne yapsam, diye düşündüm, bir 
de baktım ki orada bir dükkanın önün
de eski bir sandık duruyor. Hoş yeni 
de olsa ne işime yarar ya ... Çünkü san
dığı tekrar yerine koymak için almış
t!4ll· •• 

Çocuklar böyle aynıya dursunlar, 
tüccar bir yerde motordan inmiş, pa
ra lazım olmuş, cüzdanını aramış, 

yok. Tekrar motosiklete atlamış, gel
diği yerden geriye dönmüş, ve yol
larda arayarak, sorar. k çocukların 
yanına kadar gelmiş. 

Sokak Kadınları 
Dita Parlo 

Albert Prejan 

Dünya Değişiyor 
Paul Muni 

Margaret Lindsay 

Fernand Gravey 

Habil ve Kabil 
Clark G ıble 

Marion lJavis 

Yasamak Zevktir 
İrenne Dunne 

Douglaı> Fairbank J. 

Uzak Yol 
Emil Yanings 

Mahşerden Sonra 
Emil Yanings 

- Nihayet, diye sözüne devam etti 
Rüstem, bir arkadaşım "ben bu san -
dıklara kimin musallat olduğunu öğ
renirim" dedi. 

Bir de bakmış ki, binlikler, beş yüz 
lükler, suların üstünde pupa· yelken 
gidiyor, çocuklarda sevinç içinde çır
pınıp duruyorlar. 

Damgalı Kadınlar 
Bette Davis 

Rossaly Lang 

Kadril 
Gaby Morlay 
Sacha Guitry 

Emil Zola'mn hayatı 
Paul Muni 

- Nasıl öğrenirsin, diye sordum. 
Cevap vermedi. Yalnız: 

- Sen, dedi, yarın gene dükkanın 
önüne bir sandık bırak. Ben sandık 
kurdunu yakalıyacağım kulağından ... 
Ötesine karı ,.ma sen .... 
Dediği gibi yaptım. Ertesi sabah 

portakallarını boşalttığım bir sandığı 
dükkanın önüne, her zamanki yerine 
bıraktım. Bizim ahbaba da: 

- Bıraktım dediğini ... Diye haber 
verdim. 

Ondan sonrasını biliyorsunuz. Ni
yazi günlerdenberi sandıklarımı aşı -
ran çocuğu suçüstü yakalamış. Şahit
lerim, ispatlarım var. 

Mahkeme odasına Mümin çağırıldı. 
Mümin 18-20 yaşlarında, sarışın, mah
cup bir çocuktur. Ellerini, misafire 
kahve verdikt sonra geri geri çeki -
lip bekliyen b r gelinlik kız gibi göbe
ğinin üstünde ·avuşturdu; boynunu 
bir yana eğdi. } alinde: 

- Acaba be buraya niçin getirdi
ler, der gibi b m!l.na okunuyordu. nu 
merakı samin olsa bile uzun sürme -
di. Hakim: 

- Mümin, ledi, bak sen Rüstem'in 
sandıklarım a ormuşsun. Suç üstün
de yakalamışl r Doğru mu bu? 

Böyle bir s alin cevabı "evet" veya 
"hayır" olabili eğil mi? Aldım veya 
almadım .•. Ne zer? Mümin, eğer fır
sat verilseydi 18 yıllık hayatının acı, 
tatlı hatıraları nakletmeden, nere -
lerde, kimleril" yanında, ne kadar ça -
hşıp sonra ne zden ayrıldığını an -
}atmadan ve h h sürdüğü şu kadar 
yıllık namuslu h 1yatm inandırıcı ve -
sikalannı sayı1 ökmeden asıl vakaya 
geçmek niyetiı de görünmüyordu. 

Kendisine, b il teferruatın lüzumsuz 
olduğu bir kaç kere ihtar olundu. En 
son ihtardan s a Mümin: 

- Peki efen ım o halde hülasaten 
arzedeyim, dem e razı oldu .. 

- Ben, dedi ugüne kadar polis, 
mahkeme nedir lmem, görmemişim
dir, işim düşme ştir. Esasen bende -
niz halen filan a renin, feşmekan şu
besinde silici b 1 nmaktayım. Vazi -
fem de şube r::ıu :lürünün çocuğunu 

EZ 

- Sandığı dıvarın dibine koyar, üs
tüne çıkar, saatimin zincirini ararım. 

Sonra tekrar getirir, dükkanın önüne 
bırakırım. 

Sandığı o niyetle aldım. Zaten çok 
da kıymetsiz bir şeydi. Hoş kıymetli 
de olsa ne yapacaktım, niyetim hırsız
lık yapmak değildi ki... 

Mümin Kahraman hep boynu bükük 
konuşuyordu. Şu cümlede sesini de 
titretti: 

- Sonra MI.kim ~~Y. bUtün beni ta. 
nıyanlara sorun~umın :ın uman-nı 

bugüne ka dar bir hırs ızlığını görmüş, 

duymuşlar mıdır? 

Belki de Kahraman doğru söylüyor
du. Çünkü sözlerinden ve hareketle -
rinden bu sanatın daha ilk basamakla
rında olduğu pek güzel anlaşılıyor. 

Sonra bir acemilik daha yaptı. İfa
desini verdikten sonraki sükuttan is-
tifade ederek safiyane sordu: 

- Şimdi ben gideyim mi efendim, 
beraat mi ettim yani. ... 

Sandık kurdu Kah.rman'ın beraat et-
mediğinin farkındasınız tabii. 'Gelecek 
duruşmada sandığı koltuğunda yaka -
lıyan Niyazi dinlenecek .. - KEZEGE 

Yeni n ul hir ahm kacak<·ılı«ı ,.. ... e 

İtalyan gümrük memurları, italya -
isviçre hududunda bir kaçakçı otomo
bili yakalamışlardır. Otomobilin için
den 35.000 altın kalem ucu çıkarılmış! 
tır. Altın kaçakçılığının ne türlü şe
killeri varmış meğer! 

Adamcağız soluk soluğa yetişmiş, 
bir taraftan çocuklar ağlarken o su
yun üstiindeki kayıkları toplamağa 

başlamış. Oturup ~antadaki paraları 
bir saymış, tam üç bin lira ortada 
yok. Üç tane kayık kanalın sularına 
karışıp gitmiş. Ne kadar aradı ise de 
bir türlü bulamamış. 

Fransa' da 
bir kesi kbaş 

hadisesi 
Geçen ayın ortalarında idi. Bir 

fransız köyünde Maryus adında alt
mışlık bir ihtiyar, başı vücudundan 
ayrı olarak bulunmuştu. 

O zaman yapılan tahkikat, zavallı 

ihtiyarın, başını acıkmış olan köpeği 
yemiş kanaatini verdi. Fakat köyde 
jandarmalar boş durmamış, tahkika
tı derinleştirmeğe başlamışlardı. Köy
de ileri gelenlerin, bilhassa maktul 
'fü.\.iY.8,[,ın ko~larının fikirleri soru-, ,, U•* -J •-~~-

var köylerde yapabilecek bir cani bu
lunup bulunmıyacağr araştırılırken, 
ihtiyarın komşularından ibirsi, ortaya 
çıkmış, jandarma kumandanınna de
miş ki: 

- Efendim geçen ayın on birinci 
günü akşamı idi. Ben evimin kapısı
na gelince birisi " kim o? " diye 
seslendi. Ben hiç sesimi çıkarmadan 
evime girdim. Fakat sesi tanır gibi 
oldum. Lörü'ntin sesine o kadar ben
ziyordu ki... 

Bunun üzerine, Löru denen adam 
çağırılmış. Jandarma kumandanı sor
muş: 

- Sen geçen ayın on birinci, yani 
pazar gecesi nerede idin? 

- Şey efendim, ben mi? Ben o ak
şam şeyde idim .... 

Diye kızarıp bozarmağa, başlamış. 
Tabi ne o akşam nerede olduğunu 

söyliyebilmiş ne de ağızından bir ke
lime çıkmış. Adamı ne kadar sıkıştır
dılarsa da bir türlü söyletememişler. 

Fakat ihtiyar adamın kopmuş başı, 

BA 1 K 
- Muayyen hiç bir hastalığı yok ama çok yor

gun, zayıflıyor. Hakikaten eriyormu§ gibi bir hali 
var. Hekimler bir şeyi olmadığını söylüyorlar. Zan
nedersem daussıla çekiyor. 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 
Ç~vır~n . Na:subı l:Jaydaı 
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tetekkür etmek lazımdır. iki genç kız biribirine ba
kıyorlar. ille günkü gibi gene çekingendirler. 

- Oh 1 Anna, fakat bu te§ekküre değmez ki .. 
Piya Manika değitrnemiştir. Yürek biçimindeki 

güzel yü:r.ü her zamanki kadar güzeldir; teni o yal
dızlı tazcligini muhafaza ebnittir; gülümsediği za
man dişleri kar gibidir. Hele o, açık renk saçlarının 
parıltılariyle koyu renk gözleri arasın·daki tezat ... 
Anna on haset ettiğini bir kere daha anlıyor; o· 
nunla alakasını belli etmek istiyormu§ gibi: 

- Ya ı:ıiz? Diyor, siz ne alemdesiniz, Piya? 
- Ben mi? Yeni bir §ey yok. Çok mcşgulüın . 

Akşamları biraz da figüranlık etmeğe çalışıyorwn. 

Bilirsiniz, paraya çok ihtiyacnnız var. Annemin sı-
hati hiç iyi değil. · 

- Sahih mi? Buna cidden üzüldüm. 

Anna, hiç acaip bulmadığı halde batını sallıya-
rak: 

- Acaip şey! Diyor. 
Ve ilave ediyor: 
- Babanız nasıl? 
- Zavallı çok çalışıyor. Bir çok müracaatlal"da 

bulunmak lazım. Bugünkü günde gazetelere maka
le vermek güç şey. Bir kere gördü ama size karşı 
pek ziyade sempatisi var. 

Esmer adamın hareketli çehresini ve parlak ze-
kasını hatırlıyan Anna heyecana kapılarak: 

- Sempati mütekabildir, diyor. 
P.iya sükunetle anlatıyor: 
- Siz beni sevmezsiniz neden acaba? Size hiç 

bir kötülük ebnedim, Anna. Daha doğrusu bilerek 
kötülük etmedim. Mektubunuzu alınca §U eski hi
kayenin tamamiyle unutulmuş olduğunu düşün

düın. Fakat, görüyorum ki böyle değilmİ§ . Bana ha
li- dargınsınız. 

Sıkıcı bir izahtan kaçınmak istiyen Anna bu id
diaya ister istemez itiraz ediyor: 

- Hayır, dargın değilim. 

- Öyle, öyle. Margörit'i sevdiğiniz gibi beni 
sevmiyorsunuz. 

Hayır, Anna onu, muhakkak ki, Cretl'i sevdiği 
gibi sevmiyo~. Cretl başka idi, müstesna idi, bir tek
ti. Anna cevap veremiyor. iki genç kız bir an biribi
rinin yüzlerine bakıyorlar, ve sonra, ikisi birden 
başlarını Öte tarafa çeviriyorlar. Tam odadan çıka
caih sırada Anna duruyor, ve: 

Çılgın Bakire 
Victor Francen 

Sisler Arasında 
Gean Gabin 

Michel Morgan 

Vatan Kurtaran 
Arslan 

Tekmil renkli 

Kadınlar Hapishanesi 
Viviane Romance 

Asya'da kopan fırtına 
Conrad W eidt 

Hayakova 

Kaplan Kıraliçe 
Kathrin Hepburn 

Gary Grat 

Yolcular 
Mari Glori 

Aşktan daha kuvetli 
Lida Barova 

Mathias Wieman 

Dün Geceki Kadın 
Willy Fritsch 
Marika Rok 

Huseyni şarkı - Zaman olup - 16. 
Halk tlırküsü - Ey serenler seren
ler • 17. Andon: Hüseyni saz &emai• 
si - Okuyanlar: Mustafa Çaglar, Mu· 
zeyyen Senar. Çalanlar: Vecihe• 
Cevdet Çağla, Ru5cn Kam, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 

20.00 Spor - Anadolu ajansı spor servisi. 
20.10 Türk muziği (ince saz - Ferahnak 

faslı). 
21.00 Saat, ajans haberleri. 

- ŞARKILI VE DANSLI FİLMLER -
21.10 Muzık (Riyaseticiımhur bandosu: 

Şef lhsan Künc;er) 1. Bryk Al • 
'.furk zafer - Marş - 2. Weber - Re· 
cit et Polonaise - Klarinetler konse· 
ri - 3. J. Strauss - La Chauve souri• 
- uvertur - 4 • J. j. Mayan - Fete:J 
exotiques No. 2 - Chez les Bayade• 
res - Dans - 5. F . Liszt - Symhoni· 
sche Dichtung No. 3 Preliıd. 

Aşk Şarkısı Paris Işıklan Hasret 
Nino Martini Tino Rossi Zarah Leander 

Conchita Montenegro 
# 

Kapriçyu Carefree Yedi Tokat 
Lilian Harvey Fred Astaire Lilian Harvey 

Ginger Rogers Willy Fritsch 

938 Altın Arıyan Sevda Kampı Aşka Tapan Kadın 
Kızlar Ginger Rogers Zarah Leander Milyonluk revü Douglas Fairbankı J. Willy Bir gel 

-HAREKETLi FlLMLER-

21.SS Müzik (kuc;ıik orkestra: Şef NeciP 
A~kın) - l, Rio Gebhardt - Maskera
de - Konser valsı - 2. Willi Koester· 
Hint ninnisi - 3. Bernhard Kutsch • 
İspanyol kaprisi - 4. de Micheli • 
Memleket hasreti - serenad - S. Be· 
rnhard Kutsch - Çigen Fantezisi • 
6. Willi Lantcnschlager - Primave· 
ra - Arjantin serenadı - 7. Hens Ma• 
inzer - Viyana polkası - 8. Rio Ge
hardt - Noktürno - Ninni - 9. Bern· 
hard Kutsch - Macar mar§ı. 

Son Döğüş 
Robinson 

Dinamit Adam 
James Gaımal'__., 

;ıafignay ı anıyuı 

Boris Karlof 

i 

j 

Kara Alay 
ölüm ordusu 

Görünniiyen 
Hal:'.dutlar 

uzap Aaası 
Margaret Lindsay 

Gangsterler Celladı 
Louiı Haynvard 

Ölüm Harbı 
22.~5 Son ajans haberleri ve yarınki prog ... 

ram. 

~ . . 
Dehşet Gecesi Adalet Uğrunda Yer Altı Hakimi 

madalyaları 
Şu veya bu adamın şerefine madal

ya yapmak o kadar umumileşmi~ti ki, 
fakat bu türlü madalyalar resmi değil 
tamamen hususi ve ticaridir; Devlet-

Bella Lugsi Bick Jones Gene Autry 

RENKLi MlKl - Sinemaların neşesi 
METRO JOURNAL - En son dünya haberleri 

DANS - Diinya dans ve müzikleri lerin kontrolünden geçer. 

Löru'nun evi civarında bulununca, e
velce zannedildiği gibi adamın başını 
aç köpeğin yemediği anlaşılmış. 

Maktill ihtiyarın evinde sıkı bir a
raştırma yapmışlar, bir tabanca mer
misinin kovanını bulmuşlar. Köyün 
çilingirini celbederek onun fikrini de 
almışlar. Silahçı mermi kovanını, e
virip çevirmiş: 

suç işlemiş. lsmini değiştirip köye 
yerleşmiş. lki üç seneden beri bir• vu
kuatı yokmuş. Adamı derhal tevkif 
ederek mahkemeye vermişler. 

Fakat Nevil Çemberleyn için her 
halde bir madalya isterdi. İşte, İngi
liz Başvekili ve ''sulh koruyucu" 
Çemberleyn için bir değil, koca bir 
madalya kolleksiyonu yapıldı. 

Çemberleyn'e ait madalya kolleksi
yonunda hele üç tanesi çok rağbet 

görmektedir. Fakat hakikatı söyle
mek lazım gelirse, bu çok beğenilen 
madalyalarda Çemberleyn'in ya tam 
profilinden, yahut yarım profilinden 
resimleri vardır. Ve Çemberleyn kaş
larını çatmış, yüzünü ekşitmiş bir va
ziyettedir. 

Yeni hir fran .. ız zırhlı!"ı 

- Löru'nun tabancası bu mermiden 
atar demiş. 

Löru denen adam hakkında ştiphe 
kuvetlenmiş, başlamışlar hakkında 

tahkikat yapmağa. Meğer adam, evel
ce Pol adiyle 29 yaşına kadar tam 28 

Bu ayın 17 sinde Fransa'nın Brest 
tezgahlarından Rişilyö ismindeki 35 
bin tonluk yeni zırhlı denize indirile

cektir. Aynı günde Klemanso adın

da yeni bir zırhlı daha tezgaha kona

caktır. Klemanso zırhlısı da, öteki 
tipte ve o cesamette olacaktır. 

Yalnız bu madalyaların birisinin 
arka tarafında şu kelimeler vardır: 
Isırgan tehlikesinden emniyet çiçeği
ni O kurtardı. 

- Bir defa daha te~ekkür ederim, Piya •diyor. 
Anna ile Piya, hazan haftalar geçiyor, biribirle

rini göremiyorlar, bazı devreler de oluyor ki her 
gün gÖrÜ§Üyorlar: işin icabına göre, Fakat, şahsi 
hiç bir temasları olmuyor. Piya Anna ile dost olmak 
isterdi, zira kendi ya~ında hiç bir arkadaşı yoktu. 
Mankenlik eden diğer üç fransız kızı ile hakikaten 
dost olamaZ'dı. Onlar sevimli arkadatlardrr, fakat 
yaşayışları başka türlüdür. Öyle aileleri ve müna
sebetleri vardır ki bunlara ancak yabancı kalmabi
lir. Aralarından biri Süren'de oturmakta ve yalnız 
bu küçük kasabanın dedi kodulariyle ulakalanmak
tadır; diğeri muhteris ve mürekkep hissi macera -
lardan bir türlü kurtulamamaktadır; üçüncüsü ise 
fuhuşta muvaffak olmağa kati surette karar vermit· 
tir: modellerin teşhirin·de hazır bulunan erkekleri 
tetkik eder, ve hakiki bir avcı gibi daima talihinin 
peşinde ko~ar. 

Piya bunları dikkate layik bulmamakta ve ara
larında kendini yalnız hissetmektedir. Bu kızları 
hatırladıkça omuzlarını silkmekte ise de arkada§
lıklarını Cretl'in vazih istihfafına veya Anna'nın so
ğuk ihtiyatkarlığına tercih temektedir. 

Anna ise atelyede ilerilemekten hatka bir §eyle 
alakalanmamakta•dır. Çok çalışmakta ve kendisine 
gittikçe güç işler verilmektedir. Madmazel Nikol 
onun terakkilerini kötü gözle takip ediyorsa da yo
lundan alıkoymak için bir §ey yapamıyor. Nihayet 
Anna'nın baya~ Andre'ye halef olduğu gün geliyor, 
ve o, ustabaşılık mevkiini bu mevkie ait bütün hak 
ve vazifeleriyle alıyor. O gün evine rak&eder gibi 
dönüyor ve her türlü tasalarını unutuyor. 

Barabaş da, eski atelyesine gidememit olmakla 
beraber, gene bir yer bulmuştur. Fakat bu yeni yer 

ötekinden farklı değiJ.dir. O orada da sonsuz tika
yetlere mevzu bulmuştur. Aile bu sızlanışları gü
lümsiyerek dinliyor: Barabaş'ın böyle tenkit etme
si muvazenesini bulmuş olduğuna delildir. Ameri -
ka\:lan döndüğü zaman korkunç surette sakindi. 

- Bana bir zerduva manto verdiler .. Hep ufacık 
parçalardan yapılmış bir şey. Deliksiz bir santimet
re murabbaı tarafı yok. Ve sonra da bunu yenile§
tirmemi istiyorlar. 

- Sen onu tamir edersin, Cuyula. 
- Tamir ederim, elbette tamir ederim. Fakat 

neden en sinirlendirici işleri daima bana veriyorlar? 
Bu sual o kadar beyhudedir k: hiç kimse cevap 

vermek zahmetine katlanmıyor. Esasen hepsi, deni
lebilir ki, hayatından memnundur. Avdetin sevinci 
henüz tükenmemiştir. Aile bü·dcesi tekrar yavaş ya
vaş muvazene bulmaktadır. Anna iyi para kazan
maktadır; tasarruf sandığına bir parçacık para ko
nabilmektedir; bayan Barabaş çamaşıraneden çık
mıştır ve, küçük çocuklarının israrı üzerine Paris'te 
de e!lki ebelik mesleğine devam etmek Üzere icap 
eden imtihanı geçirmek imkanlarını tasavvur et
mektedir. 

Yani mühendis mektebindedir. Barabat, Fran
sua Miron sokağındaki meyhane-de hazan, laf ara
sında, ''üniversiteye devam eden oğlum", sözlerini 
sarfetmektedir. Yani'nin eski arkadaşı Felisiyen de 
aynı mesleği takip ediyor. Birlikte köprüler, timen
düferler ve setler kurmak, bir çağa izlerini ta§ıtan 
büyük İnşalar yapmak hülyalarını :ıesliyorlar. Ve 
Akşam olunca bu - bu, Yani'nin kendine has hül
yaaıdır - evine dönecek ve Albertin ona kemaıı ça
lacaktır. 

(Sonu varJ 
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Sovyet edebiyahnda 

KIZILDENIZDE FRANSIZ-İNGİLİZ 
MENFAATLERİ NASIL ÇARPIŞTI? 

Cephe gerisi ve kadınlar 

UKRANYA 
YAZAN : LÖ TAN'DA ANDRE P1YER 

"Muharrir arkadaşlar, milleti daimi 

1 

ma edilen Ukranya'nın feci bir lev-

Perim adasını almağa giden 
Fransız Amiralının macerası ! 

Günün bin çeıit yüz bin hadisesi 
araaında l&panya'dan gelen bir ha • 
ber pek o kadar dikkati celbcbnedi: 
Frankiatlerin Ebr ccpheainde gittik
çe ağırlaıan tazyikleri üzerine cüm
huriyctçi makamlar, cephe gerisinde 
muhafaza teıkilatmda çalııan erkek 
lerin derhal cepheye gönderilmwni 
ve bunların yerine de 19-25 yaımda
ki ka•.lınlarm hizmete çağrılmasını 
kararlaıtırmıılardır. 

Beferberlik halinde tutunuz 1" hasını çiziyor. Binlerce ve binlerce 
. Bir kaç gün var, Moskova'daki Kuy- köyliı gerek milli toprakları ve gerek 

bışef askeri akademisi muallim ve ta- ihtilalin fetihlerini müdafaa etmek 
lebesi, Sovyct muharrirligi birliği maksadiyle silaha sarılıyor. 
resmi gazetesine gönderdikleri bir Nihayet, almanlar Ukranya'dan çı
Incktupta böyle yazıyorlardı. Ve ro- karılıyor. Mukabil ihtilalcilerin eline 
tnancı Aleksi Tolstoy' da bu hitabı ta- düşmüş olan Kotko tam idam edileceği 
ınamiyle tavsip ederek şu beyanatta 

1 

sırada kurtarılıyor ve alma!11.ar~ ~ani· 
bulunuyordu: ğe uğratan son çarpışmalara ıştırak e-

- Öyle bir devirde ve öyle sosyal diyor. Sovyet iktidarı köyünde tekrar 
§artlar içinde yaşıyoruz ki edebiyatı- kurulunca, tabiidir ki, sevgili Sofiya'
nıızın her satırı müdafaa "yani sovyet- sı ile evleniyor. 
ler ittihadının müdafaasına hizmet e- Roman, yirmi sene sonra, Moskova-
dıci' 'olmalıdır. daki Kızıl meydanda geçen bir sahne 

Sovyet muharrirlerine tavsiye edi- ile nihayet buluyor. Kataiyef romanı
lcn mevzular arasında, birinci değilse nın burasında şöyle diyor: 
de, tabiidir ki en mühim mevkilerden "Bir çeyrek asırdan az bir zaman 
birini işgal edeni Ukranya'dır. Ukran- geçmiştir. Mazide pek çok beklenme -
Ya'nın 1918 de alınanlar tarafından iş- dik misafirler sovyet topraklarına te
gali; i te, kalemi ile vatani vazifesini cavüze kalkışmı~lardır. Bunlardan ba
ifa etmek istiyen bir muharrir için zıları Moskova'ya kadar ilerlemişler -
Inükemmel bir mevzu. di:-. Fakat, hiç birisi isveçlilerin ve al-

MUstait romancı Vanlantin Katai- manların başına gelmiş olandan ken -
Yef de nitekim bu mevzuu, bu yakın- dilerini kurtaramamışlardır.'' 
larda, ben, işçi milletin çocuğu adında Ukranya'da bir aleminyüm fabrika
ki romanında nakil ve tefsir etmiştir. sının müdürü olmuş olan Semion Kot
Bu başlık, bilindiği üzere, kızılorduya ko ile karısı, 1 mayı::; bayramına iştirak 
giren kura efradının şimdiye kadar et- ediyor ve burada general Voroşilof'un 
tikleri yeminin ilk kelim~lerinden huzurunda yapılan geçitte, asker olan 
mürekkeptir ( * ) . Romanın başındaki oğullarının Sovyetler birliği'ni bütün 
kitabe, Stalin'in 14 mart 1918 tarihli düşmanlarına karşı müdafaa için and 
bir makalesinden alınmıştır: "Garp - içtigine şahit oluyorlar. 
ten gelen yabancı boyunduruğuna Genç nesillere 1918 işgalinin facia -
karşı Ukranya milli kurtuluş harbının !arını ve hüriyetleri için mücadele ha
bayrcığını açacaktır." tindeki Ukranya milletinin kahraman-
Romanın kahramanı Semion Kotko, lığ ını anlatan bu kitap, tabii olarak, 

Ukranya'da dogduğu köye dönen ter - büyük bir muva~~akiyet kazanmış~ı~. 
his olunmuş bir askerdir ki ihtilal mü- Bu romanın tadılıyle meydana getırı
cadelelcrinden uzak ve "bitaraf" kal - len tiyatro piyesi Moskova'daki Yak
mak ister. Kotko, 1917 de, babasının tangof tiyatrosunda oynanmaktadır. 
hayatını kurtarması iızerine kendine Tanınmış rus muharr.iri . Vsev.olod 
vadedilmiş olan Sofiya Çaçenko is- !vanof'un Parloomenko ı~mın?ek~ r.o
tılinde genç bir köylü kızı sevmekte - manı da_ Ukra~ya'ya tahsı~ ed~lmıştır. 
dir. Fakat, Kotko'nun köyüne avdet- Muharrır eserınde, Voroşılof un !a. -
ten sonra gidip bulduğu Çaçenko kın mücadele arkadaşı ve ef~anevı bır 
bolşevik ihtılalindenberi değişmiştir. kahraman olan Parkomenko yu yaşat
Bu adam emlak sahiplerinden Klem- maktadır .. 
bovski'yi

1

evinde saklayıp rençher diye Ukranya'nın almanlarca işgalinden 
göstermekte ve kızını da ona vermek sonra Parkomenko ile kardeşi partizan 
n:,. .. ,~ ö.ı; ~z .... ~ ....... c.u ı• .. ~av ~len. -. · ı.t; r<tı:lr.r.i t kil ~yor .ve ~cpheyi 

pek n1ütemayil ise de Katko'nun ken - birlikte müdafaayı teşkilatlandırıp 
di5ine gönderdiği mahalli sovyet reisi nihayet müstevliyi memleketten çıka
ile muavini karşısında mutavaattan rıyorlar. Bu kitap komünist gen~liği -
başk~re bulamıyarak k ızını nihayet nin mecmuası olan Molodia Gvardia'
Kotko'ya nişanlıyor. Ve bu işte dik - da intişar etmiştir. Zira, babalarının 
kat edilecek nokta ise şu oluyor ki ni- Ukranya'yı nasıl fethedip Skoropods
şan töreninde bütün Ukranya raksla- ki ile Petliura kıtalarını ezdikten son
nnın yapılıp şarkılarının söylenmesi ra Sovyetler birliği'ne ne suretle bağ
nıahalli Sovyet reisi tarafından kati lamış oldukları bilhassa gençlere öğ -
bir lisanla isteniliyor. retmek istenilmektedir. 

Sofiya'nın babası evlenme tarihini Şuna da işaret edelim ki bizzat Sta· 

1 ngiltere ile Fran a'nın Rus

ya'ya karşı harbettikleri ve 
çar birinci Nikola'nın, İstanbul da 
dahil olduğu halde, tekmil Balkan
ları rus h~kimiyeti altına sokmak 
gibi çok geniş olan projesini Sivas
topol'da akamete uğrattıkları Kırım 
muharebesi biteli çok olmamıştı. O 
günlerde bütün dünyayı kaplamış o
lan harpcı zihniyet ve ruh, 1857 de, 
İngiltere ile Fransa'yı, Çin'e karşı 
bir sefer heyeti tertip etmeğe sev -
ketmiş ve 1860 da biten bu harptan 
sonra Pekin'de yapılan sulh muahe
d<.sinde çinlilere çok ağır tazminat 
yüklenmişti. 

Fransız gemilerinin Kızıldeniz'
deki seferleri bir kıyısından karşı 
sahilleri gözle görülebilecek dere
cede yakın olan daracık Babülmen
deb boğazının cazibesi, fransızlar

da, bu mühim boğaz civarında yer -
le~ek fikrini canlandırdı. 

Babülmendeb boğazında, bir Pe -
rim adası vardır. Bu adaya sahip o
lan devlet, Kızıldeniz'in geçidini de 
kapamak kudretindedir. Gariptir 
ki, o tarihlerde, stı atejik bakım -
dan büyük bir ehemiyeti haiz bulu
nan bu adayı zabtetmck hiç bir Av
rupa devletinin aklına gelmemiştir. 

Bir gün fransız kumandanı X. 
(dosyalarda kumandanın adı gizli 
tutulmuştur.) Perim adasına fran
sız bayrağını çekmek emrini almış
tır. Mesele gayet gizli tutuluyor ; 
hatta, bu işi ba aracak olan gemi -
nin ne ıoubayları ve ne de tayfası, bu 
yolculuktaki hedef ve maksadın ne 
olduğunu bilmiyorlardı. 

Gemi Aden'e gelip demir attı. Ku
mandan, karaya ayak basar basmaz, 
hemen ingiliz valisini ziyaret etti. 
Vali de, misafirini aynı akşam ye -
meğe çağırdı. Suare büyük bir ne~e 
ve samimiyet havası içinde geçti. İn
giliz valisi, misafiri ile heyecanlı 
h"'YC nl hasblhal ediyor. Politi -
R4 ııc UUi t:n, lı}i•ll4 - a ................... w•~cu ... 

arkadaşhğınrn istikbal için şarkta 
vadetmekte olduğu menfaatler gö -
rilfülüyor ve bu ittifakın gerek fert
leri gerekse iki milleti yekdiğerine 
içten bağlıyan hakiki bir dostluk 
şekline girmiş olması dolayısiyle 
her ikisi de biribirini kutluyordu. 
Ev sahibinin bu dostluk hakkında -
ki kanaatlerinin samimiyetine ina
nan fransız, resmiyeti bir tarafa bt
rakmanın daha münasip olacağım 

sandı . Ve ounun üzerine: 
- Ekselans, dedi, sizden ayrıl -

mazdan evel, daha şimdiden dost -

kabil olduğu kadar uzatıyor. Bolşevik- lin'in talebi üzerine ukranyalı sahne 
liği ezmek üzere alınanlara baş vuran vazıı Dovjenko, Ukranya ihtilfili kah
Ukranya milliyetçilerinin mukabil ihti- ramanlarından bir başkası olan Niko
lal hükümeti ile sıkı münasebeti olan la Şcors'un maceralarını beyaz perde
bu adam "müdahaleciler"i sevinçle de halka tanıtmış ve Ural'lı muharip 
karşılıyor ve mahalli sovyet reisini, meşhur Çapaiycf'in maceralariyle 
muavinini ve kızının nişanlısını on - bunları aynı seviyede göstermeğe ça -
lua tahrikçi sıfatiyle ihbar ediyor. 1- lışmıştır. Şçors, 1918 de alınanlara ve 
çinde bulunmakta olduğu tehlikeden hususiyle Petliura kıtalarma ilk kur -
vakit ve zamaniyle Sofiya tarafından şunu atmış ve 1919 da kafası bir mit -
haberdar edilen Katko kaçmağa ve ralyöz kurşuniyle parçalanıncaya ka -
partizanlar müfrezesine iltihaka mu- dar Kiyef ve Berdiçef'te mücadelesi
vaffak oluyor. Diğer iki kişiyi alman- ne devam etmiştir. 

ların mücadele menkibeleri gençler~ 
heyecana vermekte ve matbuat i.se, ş~- ı 
yet Almanya Ukranya'da yeni bır mu
cadeleye girişecek olursa Şçor:;'laı ın, 

Parkomenko'ların ve Kotko'ların is -
tilaya karşı koyacakları göğüslerinin 
aşılmaz seddine çarpacaklarını anlat -
mak istemektedir. 

lar tutup asıyorlar. Romanın burasın- 1918 Ukranyası'nın bu tarihi veya 
da muharrir, yabancı müstevliler ce ve muhay yel kahramanları bugünlerde 
ukranyalı Haydamak adındaki muka - Sovyetler Birliği'nde her zamankin -
bil ihtilal kıtalarınca işkence ve yağ - den fazla şeref mevkiindedirler. Bun-

( *)Bu yeminin m<!tni değiştirilmek 
üzere bulunduğu gazetelerde ok11n

mu!jtur. 

Fransa Cibuliyi 
nasll ele ge(irdi ! 

Yazan: 
Arnold Holtz 

lukla biribirine baglı bulunan mem
Jeketler imizi bu denizde daha ziya
de biribirine yaklaştıracak, bağlıya
cak olan bir işi resmen başarmak ü
zere bulundugumu büyük bir sır o
larak size arzetmek isterim. 

-Öylemi? 
- Evet l P erim adasına fransız 

bayrag ını çekmek emrini aldım. Bu
nun için, gün dogmadan demir alıp, 
aldıgını emri yerine getireceğim. 

Ondan sonra artık, Britanya bay -
ragı ile fransız bayragı, memleket -
!erimizin kudret ve azamet sembolü 
olarak A<lcn körfezinde dalgalana
caktır. 

Zarif zarif gülümsiyen ingiliz va
lisi dedi ki: 

- Kumandanım, s izi candan teb -
rik ederim ve silah arkadaşlıgımı -
zın bize vadetmekte olduğu şeyler -
den dolayı son derece mütehassi -
:;ım. 

Sofradan kalkılarak, salonlardan 
birinde sigara, şampanya ve husu -
siyle viski ile misafirler ate ~i ~ter-
1. .. .... 1 ken ingili:z: vnlıı:;ı, bır 
ı goruşur er . 

kaç dakika orad~n ayrıldı. Salona 
tekrar avdet cttıkten sonra, davet
liler arasındaki görüşmeler daha 
.,ı,, hir sekil aldı. Bu dostluk hava
sı, gece yarı:;ına kadar devam etti. 
Ondan sonra, fransız kumandanı, 
maiyeti ile birlikte ev sahibiyle ve
dalaştı ve çıktı. 

Kararlaştırılmı;; olduğu gibi, fe
cirle beraber fransız kruvazörü A -
den'den Kız ıldeniz'e açıldı. Brı;; dü
menciye, Prim adası emri verildi. 
Silah endazlar tiifcklcrini alıp sıra
landılar. Artık trampeta ve borazan
lar yalnız bir işarete bakıyorlardı. 

Adanın işgali mutat olan merasim
le yapılacağ ından, geminin subay ve 
mürettebatını tabiatiyle büyük bir 
heyecan kaplamıştı. 

Ayna gibi düm düz bir denizde i
lerliyen kruvazör çok geçmeden a
daya yaklaştı. Fakat, lıir de ne gör
sünler? Fransızlar gözlerine inana
mıyorlar ama, gördükleri şey, yalan 
değil, hakikatin ta kendisi idi! Sa
hilde bir bayrak dalgalanıyor. Bay
rak diregiııin dibinde bir bahriye kı
tası, galiba nöbet bekliyor. Az daha 
ileride, kayaların arkasında küçük 
bir vapurun bacası göı ünüyordu. 
Kruvazör adaya yaklaştıkça, bayra
ğın da nskerlerin de ingiliz oldukla-

rı artık adam akıllı belli olmuştu. 
Misafirinin vermiş olduğu haber

den son derece endişe eden Aden'in 
nazik valisi, meğer misafirlerinin 
yanından ayrıldıktan sonra, ingiliz 
harp donanmasından bir gambotun 
fransızlardan evel Prim adasına 
göndermiş 1 Bu vaziyet karşısında 
fransız kruvazörüne dümen kırıp 

geri dönmekten başka çare kalma
mış. Prim adası bu suretle 1ngilte
re'nin malı olmuştur. 

Bu muvaffakiyetsizlik dolayısiy
le sarsılan prestijini düzeltmek i -
çin, l~ransa, Kızıldeniz'dc Afrika 
sahillerinin her hangi bir noktası -
nı ışgal etmeğe karar vermiş. Evela, 
Tacura körfezinin ağzındaki Obock 
göz önünde tutulmuş fakat, bu te -
şebbüste de talih Fransa'ya gülme
miştir. 

Aden'deki fransız konsolosu Han
ri Lamber, düşünülen işgal ve ilhak 
iş i için icap eden teşebbüslerde bu
lunmak üzere gizli bir emir almış, 
bunun üzerine, Afrika yerlileriyle 
münasebet tesis etmiş. Fakat konso
losun gizli sandığı bütün faaliyeti 
ingilizlerin gözünden kaçmamıştır. 
Nihayet günün, birinde bir yelkenli 
ile Afrika'ya geçmek üzere iken, 
yelkenlinin arap kaptanı tarafından 
öldürülmüştür. 

Bu ikinci hezimetten sonra, Fran
sa, Afrika sahillerinde bir donanma 
tezahüründe bulunmıya karar ver
miştir. Bu vazifeyi ü zerine alan ku
mandan F löriyo dö Langil, "La K or
deliyı:r" zırhlısı ile Obock önüne 
gelip demiı- atmıftır. Obock ve bu 
yerin ti Habeşistan'a kadar varan 
hinterlandında, bugiin bile hfiHi. ya
rı vahşi denmeğe layık olan Danka
lılar yaşamaktadır. Bu insanlar, gö
çebedirler; toprakları verimsiz ol 
duğu için, ötedenberi, hayvancılık, 
kölecilik, yağma ve şakilik ile ge 
çinmektedirler. 

Fransızlar Obock'a yerleşmek is
tedikleri günlerde, orada Ebubekir 
adında bir köle taciri yaiiiıyordu. 
Flöriyo, bu adamla 1862 de bir satış 
mukavelesi yaparak, Obock etrafın
daki bir kaç mil murabbaı yeri 10.000 
Mari Terez florinine (o vakıtki de
ğeriyle 1.000 Osmanlı altını) satın 

almıştır. 

Ancak, Ebubekir"in mülkiyet 
hakkı, zaten şüpheli olduğu için, 
yapılan mukavele daha ilk günün -
den itibaren değersiz kalmıştır. 

Fransızlar, o tarihtenberi hala bu 
topraklara sahip olamamışlardır. Bu 
arada inşa edilmiş olan Obock müs
tahkem mevkii dışına çıktığı sezi -

(Sonu 10. ııncıı sayfada) 

Bundan sonraki harplerin topye
kun harpler olacağı wnumi bir ka -
naat halinde zihinlere yerlepne
den yıllar eve), kadının muharebede. 
cephe geriainde veya cephede, erkek 
gibi çalıtıp dövüıtüğü bizçe meçhul 
olmıyan bir hakikatti. Milli harpler 
ve kurtuluş mücadeleleri ancak genç 
ve ihtiyar, kadın ve eTkek milletin 
bütün zinde kuvctleriyle yapılır ve 
kazanılır. 

Fakat, hatıram beni aldatmıyor
aa - Amazonlar ve her milletin mü
him tarihi anlarında gönüllü olarak 
orduya iltihak edenler hariç - ka
dınlar askerlik hizmetine resmen ilk 
ciefa olarak cümhuriyetçi lspanya'
da çağrılmaktadırlar. Bunun, aon &• 

aırlar tarihinde, ilk ve son miaal • o -
)arak kalacağını zannetmiyelim. Fa
aliyet sahalarının hepainde erkek
lerle rekabet halinde bulunan kadu~-
1 n asker olmaları da mukad·derdı. 
arı .

1 Nitekim, mekteplerimizde verı en 

k l'ık derelerine genç kızlarımız 
as CT • • l 

ffakiyetle iştirak etmıyor ar 
muva . k'. 'h 

? Hatta i .. itmedik mı ı ımtı an-
mı. :ı 

larda bu denten en yükaek numara-
ları alanlar onlardır? "~akı~. gc~ 
kızlar için aııkerlik deraı henu.z hır 
tecea&Üs mevzuudur; ve kadın ~ı ta~
an mütecea&İstir, bu dene den~, b~r 
alaka göatermek muhakkaktır~ .. ~1-
yenler de bulunabilir. Böyle du~un
memeliyiz: ıaban a11kaııında tarlada 
çift süren, dağdan odun taoıya.n, ~ 
vinde yemeğini piıircn, ~er ne~~ bu
ro itinde çalııan, ata bınen, yu~e_n, 
spor yapan kadın asker de olabılır, 
ve, evini, çocuğunu, yurdunu müda
faada erkek gibi arslanca dövüşür. 

Bunu mümkün gönniyenler ve 
"kadın erkek değildir," mütaleumı 
ileri aürenler bulunduğunu biliriz. 
Kadm hakikaten erkek değildir, ka
dmlığını h e r zaman ve her yerde mu
hafaza eder. Bir fabrikada yağ için
de iıliyen bir makinenin ba§mda 
gördüğüm genç kızlar daima gözle
rimin önündedir: saçları son modaya 
uygun ve tırnakları cilalı idi, fakat 
vazifelerini hakkiyle yapıyor ve hat
ları önlerinde dikkatle çalıııyorlar
dı. Büyük fark olaa olsa bu olabilir. 
Bunun dı~ında, cemiyetin ferdi ola
rak, kadınla erkek arasında ne fark 
vardır? 

Bu mevzuu daha ziyade deşmiye 
lüzum gönniyerek bugün şunu tesbit 
edelim: cümhuriyetçi İspanya'da 
19-25 yatındaki kadınlar cephe geri
sindeki muhafaza t kilahnda er
keklerin yerini almıya davet edil
mişlerdir. 

Yarm? - N. Baydar 

Feci bir kaza 
Tekirdağ, 14 a.a. - Dün sahildeki 

kömür ocaklarından birisi çökmüş ve 

bir amele toprak altında kalarak öl -
müştür. 

~--~~--l!'l!!~~!'!!lllll!l'!"ı-.!~~---·--~------~--~~----111!1'!~--m-------~~ ..... ~~~----~!'!!l"~--------.s 

r Hayatin içyüzü l 
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Beygiri tanıyan bir adam kendi:;iy
le konuştu : 

- Sen galiba, Mot'Jarın adamı ola
caksın, bu kadar erkenden buraya gel
mekteki maksadın nedir ? 

Blis sordu : 
- Çok mu erken geldim ? 
- Tam bır saat. Biz daha yükler i 

indirmedik bile. 
Bunun iizerine biraz daha dolaştı. 

Son günlerde gayet ucuz bir pipo ile 
bayağ ı cinsten bir torba dolusu tütün 
satın a lmıştı. Bütün bu yollar, bütün 
bu havali, bir çok esrarlı hadiselerin 
ihtimali ile dolu g ibi gorünüyordu. 

Cebinde parası olmıyarak zamanına 
sahip olduktan sonra etrafını müşahe
de kuveti artmıştı. 

Birden bire burnuna leylak ve me
nekşe kokuları geldi. P azara birçok çi 
çekler getirilmişti. Bu koku, ona bir 
zamanlar Hiyers'te görmüş oldu ğu 
menekşe çiftligini hatırlattı. Biraz 
sonra agır agır küfürler savurarak 
Yorgun argın bir beygiri kamçılıyan 

sarhoş bir heıif, ortalıgı karmakarışık 
etti. İki külhanbeyi biribirlerinin üze
rine soganlar atarak bir döğUşe kal-

Yazan: Filips Openhaym 

kıştılar. Blis, nisbeten daha tenha ve 
emın yan sokaklardan birıne çekildi ve 
oradan şehrin bulutlarda yavaş yavaş 
kaybolan ·ışıklarına bak.tı. B.u sı~a~a 
köşe bşından karanlık bır şckıl bchrdı. 
.Fenerin altından geçerken yüzünün 
bembeyaz olduğu alaşılan bu şekil, bir 
gençti. Bacaklarının titrediği de belli 
oluyordu. Kollariyle düşüyormuş gibi 
bir takım hareketler yapıyordu. Biraz 
sonra sarsıla sarsıla caddenin öte ta
raf mdan beri tarafına geçti ve bir dük 
kanın önünde duran tahtaların altına 
doğru sindi; orada Bils'in bulunduğu 
yerden on iki yarda kadar ileride giz -
lendi. Fakat üzerindeki tahtalar elan 
kımıldıyordu. Arkasından kendisini ta
kip edenler, koşa koşa geldiler. Bu iki 
üniformalı adamdan birisi bir poliıi ko
miseri idi. Daha arkadan gelenler de 
smokingli idiler. Blis biraz dikkat e-

dince bunların ikisini de tanıdı. Bun -
!ardan birisini pek kısa bir müddet 
önce şehirde tanımıştı. Meşhur bir ma
ceraperestti. :Fakat aleyhinde hiç bir 
delil elde edilemediği i~n bir şeyler 
yapılamıyordu. Ötekisi taşralı bir bira 
fabrikatörünün oğlu idi ki Vest end 

barlannda, lokanta ve birahanelcrınde 
sık sık görülürdü. 

- Ne var? Ne yaptınız? 
Kadın lıa~ını salladı : 

Komi::;er, yavaş sesle sordu: 
- Buradan hiç kimse geçti mı ? 
Blis kafasını salladı: 
- Ben bu köşeyi hemen şimdi sap -

tım. 

- Hangi köşeyi ? 

Blis parmağiyle gösterdi. İkisi de 
sokağın mukabil tarafına dogru seğirt
tiler. Ondan sonra bir takım sesler ol
du ve bir polis düdügü işitildi. Artık 
sokak bomboştu. Blis, sokağın öte ta
rafına geçti ve tahta yığınının yanına 
gitti. O yaklaşırken burada bir kıpır
dama olmuştu. Kimsenin gözetleme -
diğinden emin olabilmek için etrafına 
bakındı. 

- Haydi kalk, diye seslendi, hepsi
ni öte tarafa savdum. Fakat m,scle ne
dir, onu anlat bana. 

Üzerindeki il1c intiba şu oldu: Gen -
cin oval ve narin bir yüzü vardı. Yüzü 
kireç gibi olmuştu. EHi gözlerinde 
müthhı bir korkunun hala tesiri vardı. 
Biraz sonra bu cisim, yavaş? ayağa 

kalktı. 

Blis hayretler içindeydi: 
- Aman yarabbi, dedi, siz bir ka

dınmışsınız! 

Kadın, delikanlının elini tuttu. HaHi 
siniyor, gizleniyordu. Siyah kadifeden 
bir vale elbisesi ve uzun ipek çoraplar 
giymişti. Sırtında omuzlarından asılı 
sırmalı geniş bir pelerin vardı. 

- Beni kurtarınız! diye yalvardı. 

- Beni kurtarınız, diye yalvardı, 

olmaz mı? 
Blis, kadının iızerindeki kostüme 

baktı. Fakat çehresindeki dehşet daha 
fazla sual sormasına mani oluyordu. 

- Elimden geleni yapacagım, de -
eli, bu kıyafetle buradan gidemezsiniz. 
Gene bu tahtaların altına gizleniniz. 
Ben gidip paltomu getireyim. Saat 
dörde kadar bu salaşların yanına kim
seler gelmez. 

Kadın gene oraya sindi. Yalnız 
son dakikada gayet çekingen ve kor -
kak bil nazarla delikanlıya baktı. 

- Tekrar geleceksiniz değil mi? 
- Evet, evet, muhakkak geleceğim. 
Geri dönüyordu. Her taraf tenha idi. 

Yalnız Bov Strit' in köşesinde küçük 
bir kalabalık birikmişti. 

Orada yükünü indiren bir hamala 
sordu: 

- ne var, ne oluyor? 

- Bilmem, buraya şimdi üç kişi 
geldiler. Baloda kavga mı çıkmış, ne
dir? Bu herifler bol bol yerler, bol bol 
içerler; sonra da aralarında kavga cı-
karırlar. ~ 

Bu sefer, hamal Blis'e sordu: 
- Ne o sen dönüyor musun? 
- Hayır şöyle bir dolanacağım. 
Döndü dolaştı. Kadının gizlendiği 

yere geldi. Tam o sırada birkaç kişi 
g.eçiyordu. Onların geçip gitmesi için 
pıposunu yakmayı bahane ederek biraz 

bekledi. Sonra seslendi. - Doğruca devanı edin! diye yal-
- Haydi kalkınız, uize bakan kim- vardı. 

seler yok, 
Kadın ayağa kalktı. Blis de paltosu. 

nu iı zerine örttü ve kendi şapkasını 0 • 

na verdi 
- B.aşınızdaki şapkayı fırlatıp atın 

ve benım şapkamı gôzlerini2e kadar 
iyice !Sekiniz. Şimdi size yapabilece
ğim yardım şudur : Bu kıyafette be-
nim yanımda otururs unuz . ben d · . . . e yır-

mı ~a~~kada.n .fazla sürmemek şartiy-

k
le :;ı z ı ıstedıgıniz yere götürür, bıra 
nım. 

Bunu yapmıya söz veririm. Ondan 
sonra .b~ıraya dönmeliyim. Çünkü gö -
recek ı ım var. 

Ka?ın, buz gibi olmuş parmaklarly
le dehkanlının eline sarıldı. 

- Ondan fazla sürmez ama rica e-
derim biraz çabuk olun. , 

Blis arabacının yanındaki yeri açtı 
v~ ~adını elinden tutarak oraya bin
dırdı. Kadın zangır zangır titremiye 
devam ediyordu. Paltoyu boğazına ka
~ar ?ilğmeledi; kasketi de gözlerinin 
uzerınc doğru çekti. 

Blis sordu: 

- Ne tarafa? 
- Lütfen Strand'a doğru. 

Paltosu bogazına kadar ilikli, kas -
ket gözlerinin üzerinde orada oturu
yor ve yüzü pek iyi seçilemiyordu. E
liyle Pall Mall 'u gösterdi ve St. Cey
ms Strit'i işaret etti. Pikadilli'yi geçti
ler ve Berkley meydanına saptılar. Ka
dın, hfüa ileriyi işaret ediyordu. 

Blis: 
- Eğer daha fazla gitmek 15z.ım ise 

ben işimden kalırım sonra ... demek lii-
7.umunu duydu. 

Grosvenor caddesinin kö esinde ka
dın Blis'i durdurttu: 

- Şurada bir fener var ya; ben ora
da ineyim! dedi. 
Meydanın ortasında birkaç otomo

bil bekliyordu. Kadının işaret ettiği 
evin ışıkları sokağa vuruyordu. 

Kadın, burada fısıldadı: 
- Bana isminizi söyleyiniz; ismi-

niz nedir? 
Delikanlı cevap verdi: 
- Blis, Ernest Blis. 
- Adresiniz? Ben hatırımda tuta-

rım: lütfen söyleyiniz. 
Delikanli biraz tereddüd geçirdikten 

sonra söyledi: 

- Poplar, Krunmo Strit 168 
Kadın başını salladı ve birden bire 

delikanhnın elini sıktı. Yol yürümesini pek canı istemiyen 
beygiri kam!Sıladı. Çiftliklerden öte be 
ri getiren büyük arabaların arasından 
Strand'a doğru yol almıya başladı. Bu 
labirentten çıktıkları zaman kadınca -
ğız rahatça bir nefes almıştı. 

- Allaha ısmarladık; fakat size te -
şekkür ederimo çok çok teşekkür ede-
rim. 

(Sonu var) 
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Antalya' da çağlıyanlar 1 

• 
Antalya'nın mu

zu, portakalı ve sı
cağı kadar şelale
leri ve çağlıyanla
rı da me§hurdur. 
Orada sular dik 
yamaçlardan oğul
tu yaparak ve kö
pükler saçarak sa
hile dökülürler. 

Buradaki resim, 
o sayısız çağlıyan
lardan Fener su
yunu göstermek -
tedir. Karşıki sa -
bilin yamaçları da 
çağlıyanlarla do -
lu•dur . 

• 

lzmir'de bir idam kararı 
24 sene ağır hapse indirildi 

Giresun'un umumi görünüşü 
İzmir, (Hususi) - Bir müddet evel Narlıdere köyü civarında 

I:Ja.san ve Etem adındaki baba oğu], kasap Mustafa namında bi~ 
rını öldürdükleri için idama mahkum edilmişlerdi. 

1 Niğde' de ve lzmir' de iki kadın 1 

attan düşerek öldü ve bir 
kadın da ağır yaralandı 

·~~~~~~~-_J 

~ Hadise, idam kararının MilJet Mec-
f ...................................... f j lis.ince nak~ı ü_zerinc yeniden tazelen-
İ i mış ve İzmır agır ceza mahkemesi, bu-
ı • j gün kararını vermiştir. 

j Fakat şunu işaret etmek lazımdır. u ak'ta i ~i, ı:a~n (yani katil baba) hapisanede 
f olmuştur. Oğlu Etem hakkındaki ka-

yılbaşı J rar ise tcmyizce tasdikten sonra, Mıl _ 
ı !et Meclisine gitmiş, fakat nakzedil -: . . gecesi 1 mıştır. 

1 l Mahkeme, şahitleri tekrar dinle-Niğde (Hususi) 

1

-
Şehrimizde feci bir 
kaza olmuş iki hem
şireden biri ölmüş 

biri de ağır yara
lanmıştır. Hadise 

(
şudur: 

Şehrimizin Ka
yabaşı mahallesin-..... 
Hasan, karısr Zahi
de ve baldızı hep 

miştir. Katil baba ve ogıılların, pusu 
kurmak suretiyle ve taammiiden Mus
tafa'yı öldürdükleri anlasılmıştır. Se
bep de, maktulün, IIasan'ın bagların -
daki üziimü. bir alacak yüzünıJen hac
zettirmesidir. 

Mahkeme, köyliiniin canı 
....-:ı~::ıırl..._.......,+ı-,,...,_.t.H olan malının ~~_. .... daı:ı. o -

idam cezasını 24 yıl ağır hapse indır-

Gir sun'da iki fındık 
fal rikası yapılıyor 

Altmışar bin liraya çıkacak olan modern 
fabrik lar Ağustosta bitmiş olacaktır 

Giresun 12 a. a. - Fındık tarım satış kooperatifleri birliği, şeh
rimizde ve Ordu'da iki modern fındık fabrikası yaptıracaktır. 
En son yenil k erle beherine 60 bin lira sarf edilecek olan bu iki 
fabrika, kar deniz fındık bölgesinin nümune fabrikaları olacak 
ve ağustos a) ında çalışmıya başlamış bulunacaktır. 

1 

Giresun 12 a. a. - Fındık tarım sa-

Trakya' da 22 tane tış kooperatifleri birliği. müstahsil 
köylünün yaşama ihtiyaçlarının ko -

cezaevi yapılcak lay ve ucuz temini için teşkilatına 
Edirne, (Hus ) _ Sıhi ve inziba- yeni bir servis daha iiave etmiştir. 

ti bakımdan m urlu olan mevcut İlk pliinda bütün köylülere mısır tev-

cezaevi binaları 
yerinde yeniler 
nlmıştır. 

Bu binaların 
de inşasına baş 

lzmir"dc 
ha\ Yl 

" 
İzmir (HusuE 

rülen şap hast 
koymak sureti 
durdurulmuştuı 

ler, hastalığın l 

tedir. Mevzu b 
mrştır. Yakınd; 

devamına müsa 
mektedir. 

erine Trakya'nın 22 zii kararlaştırımıştır. Birlik yakın 
n inşası kararlaştı- günlerde 10 bin ton mısır getirecek 

ve bölgesi içinde ortak olan ve olmı-
ümüzdeki yıl için- yan bütün köylülere dağıttıracaktır. 

Tuz, sabun, gaz ile giyecek eşyalar 
nacaktır. 

p lıa~tnlığı Ye 
ihracatı 

- Hayvanlarda gö
ı üzerine, kordon 

hayvan ihracatı 

Yapılan son tetkik
düğünü göstermek-

tedbirler de alın

ıayvan ihracatının 

: edilmesi beklen-

ad onu takip edecektir. 

fzmir"dc m'·~hut o;;uçlar 
kanununun tathiki 

İzmir (Hususi) - Şehrimiz Müd
eiumumiliğinin hazırladığı bir ista -
tistiğe göre, meşhut suçlar kanunun 
meriyetinden bu güne kadar müddei
umumiliğe 5202 meşhut suç evrakı 
gelmiş, 939 u asliye, 10 u ağırceza, 
2090 ı sulh ceza mahkemelerine veril 
miş. 1163 evrak hakkında ademi ta -
kip kararı verilmiştir. 

Erz ncan'da danseden küçükler 

Yukarıdaki resim, Erzincan'da bir müsamerede dans eden küçükleri 
göstermektedir. Bu yavrular, daha küçük ya§tan milli havalara kulak 
ve ayak uydurmıya alışmaktadırlar. 

birlikte çalışmak ü 
zere Kayaardı sem
tinde bağlarına git
mişlerdir. Hasan, 
karısını ve baldızı
nı bir araba atına 

bindirmiştir. Bağ -
da akşama kadar 
çalışan karı, koca 
ve baldız evlerine 
dönmek üzere yola • . 
çıkmışlardır. İki ı t 
hemşire gene aynı~ -----
ata binmi~lc;r, Hasan da bunları ~~rü- ı U~ak H~lkevinde yılabşı gecesi bir eğ.le~ti tertip edilmiştir. Eğlenti 
y:rck takıbe. başlamıştır. Yolda onle- neşelı geçmış ve sabaha kadar devam etmı§tır. Gece yapılan kıyafet mü
rıne ~ık~n bır ~u harkından geçerken sabakasında milli kıyafetlerle kadınlarımız birinciliği kazanmışlardır. 
beygır bırdenbıre sıçramış bu esnada y k d k" · · • · ·· · "k" k d ' u arı a ı resım Uşak bayanlarını mıllı kıyafetlerıyle gostermektedır. 
ı ı a ın yere yuvarlanmıştır. Harkın 
kenarı gayet dik ve sert taşlarla dolu ~~----------------------------~ 
olduğu için Zahide'nin başı taşlara 

çarparak ezilmiş ve beyni parçalanmış 
tır. Zavallı kadın iki saat içinde öl
müştür. Ağır surette yaralanan kız 
kardeşi de tedavi edilmek üzere Mem
leket hastanesine kaldırılmıştır. 

11. Tezol 
lZ'.\lllfBE 

İzmir, (Hususi) - Ceşme kazası
nın Kayalık mevkiinde feci bir hadise 
olmuş 70 yaşında bir kadın attan düşe
rek ölmüştiır. Hadise şöyle olmuştur: 

Çiftlik köyü halkından Sadettın'in 
kayın validesi olan Bayan Naime bir 
beygire binerek Çeşme'den 1zmir'e ge
liyormuş. İhtiyar kadın Kayalık mev -
kiinden geçerken karşısına birdenbire 
tütün yüklü bir kamyon çımıştırk. Şo
för kadını ve beygiri çignememek içın 
hemen fren yapmış ve kamyonu dur
durmuştur. Hayvan, ani olarak karşı -
sına çıkan kamyonu görünce ürkmüş 
ve şaha kalkmı§ttr. Bu esnada kadın 
attan yuvarlanmış ve baygın bir halde 
bir saat kadar orada yattıktan sonra 
ölmüştür. Yapılan tahkikata göre, Ba
yan Nai~e'nin hayvandan düştüğü va
kit kaburga kemiklerinin kırıldıgı, vü
cudunun muhtelif yerlerinden bere
len<liği ve bu yüzden öldüğü tesbit e
dilmiştir. Tahkikata devam edilmekte 
ve bu ölüm hadisesinde şoförün de 
suçlu olup olmadığı araştırılmaktadır. 

.Mt·nd,•r('S iiz,·rint• yapılan 
bir köprii 

Aydın, (Hususı) - Vakıflar idare
si tarafından 937 yılında 5 bin lira sar
fiyle yaptırılan Nazilli köprüsünün iki 
tarafına kaldırım döşenecektir. Bu su -
retle gelip gec.me kolaylaşacaktır. Bu 
iş için 2400 liralık bir keşif raporu ya
pılmış ve tasdika gönderilmiştir. 

~an~ırı' ~a zirai isti~saı 
Paınuk, pirinç me~·ve 

ve hal istihsali 
arttırılabilir 

Kızılırmak'tan bir görünü§ 

Çankırı, {Hususi) - Çankırı'da çeşitli ziraat mahsulü yetişti
rilmektedir. Ancak bu mahsuller mahalli ihtiyaçları karşılıyacak 
miktardadır. Bu miktar birkaç misline çıkarılabilir. Ve Kızılırma-

ğın suladığı sahanın toprakları çok az daha inkişaf etmektedir. Fenni u -
münbit ve mahsuldardır. Buralarda sullerle yapılmıyan bu ziraat, dökü
p.amuk ve P.irinç ziraati her sene bir- len alın terinin karşılığını verme-

miştir. 

lzmir' de 
ziraat işleri 
İz.mir (Hususi) - Ziraat mücadele 

istasyonu mütehassıs ve egitmenleri 
yakında lzmirdeki ziraatçilerle bir 
komisyon teşkil ederek baglarda, ih
racata elverişli üzüm yetiştirilmesi 
ve bu üziimün standarize edilmesi 
mevzuu üzerinde çahşmaga başlıya -
caklardır. Bu yıl yaş · üzüm ihraca
tından alınan neticeler iyi gözük -
mektedir. Gelecek sene ihracatın art
ması muhtemeldir. 

lfoj(foıform 1.-iil-·iirtleri 

Eğe bağları için tacirlerimizin is
marladıkları göz taşı. l.ıağ macunu ve 
kükürtler, gelıneğe başlamıştır. Bu 
yıl, Keçihurlu kükürt fabrikasının 

daha fazla randıman vermesi beklen
mektedir. Bununla beraber fabrika, 
büti.in ihtiyacı karşılıyacak vaziyete 
henüz gelmemiştir. Ancak, fabrikada
ki tadilatın bu sene istihsalatı arttı
racağı muhakkak sayılmaktadır. 

Giilıre Ja/Jrilmsı 

Biı habere göre ~iraat kongresin -
de görüşiilen kimyevi gübre fabrika
sı İzmir'de, Potas fabrikası da Mani
sa'da kurulacaktır. 

mektcdir. Halbuki bu mıntakadaki 
100 - \50 köyde pamuk ziraati çok ve
rimli neticeler verebilir. Bugünkü 
geri ziraatle, senede elde edilen pa
muk miktarı 25 bin kilodan ibarettir. 
Bunun miıhim bir kısmını mustahsil 
kendi ihtiyacı için harcamakta, ibra -
cat yapılamamaktadır. 

Çankırı. zirai mahsuller yetiştir

mek için Hizım olan butün şartları 

haizdir. Çankırı balının eski şöhreti 
hala dillerde destandır. Çankırıya ü~ 
saat mesafedeki Karaköprü lıahcelcri 
nefis meyvalarla dolup taşmaktadır. 

Onar, Çavuş. Merzi, Arap koylcrınin 
üzümleri o kadar boldu ki şarap ve 
pekmez halinde muhite ihracat yapı
lırdı. Bugün de bu mahsuller yetiş
mektedir. Fakat bunlar, memleket 
ekonomisi için çok faydalı birer kay
nak haline konabilir .. Çankırı bu ga
ye için hazırlanmaktadır. K. Konman 

1 
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Fatih Sulh mankemesinde 

Üç kişinin ölümiyle 
neticelenen facia ! 

Şevket ismindeki genç karısını 

kaynanasını nasıl öldürdü ? 

Hadise esnasında odada bulunan mahkeme :zabıt katiplerınden 
Bayan Neriman 

Evelki gün lstanbul'da Fatih sulh 
blahkemesinin kalem odasında bir ci
nayet olduğunu ve Şevket adında bir 
ger::c..n, karısı Vildan'la kaynanası Na
zife'yi öldürdüğünü dünkü sayımızda 
telefon haberi olarak bildirmiştik. 

Bu çok feci hadisenin yeni tafsilatı şu
dur: 

Ştnıkeı kimdir? 
Bu çok acı vakanın faili Şevket An

kara lisesinden mezun 24 yaşında bir 
gençtir. Babası Ankara'da oturmakta· 
dır. 

Şevket bundan iki sene kadar evel 
iyi tahsil görmüş genç bir kızla evlen
miş ve onu çok sevmiştir. Fakat karısı 
dokuz ay evel, Şevkefe kundakta bir 
çocuk bırakarak gözlerini hayata ka • 
pamıştır. Bu ölüm Şevket'i çok fazla 
müteessir etmiştir. Artık o teselliyi 
ancak, çok sevdiği karısının son hatıra 
ve hediyesi olan mini mini yavrusunu 
sevmekte bulmuştur. Bunun için de Ö· 

len karı~mın İstanbul'da Haseki'de o
turan annesinin evine gitmiş, orada 
Yavrusu ve kayın validesiyle birlikte 
tamamen sessiz ve sakin bir hayat yaşa-

-Hf~ıııJ?e51ilfil\'P"IfK y1fp1Mı ... ıt\\U1ı!11'iVı~~~ 
mini de bugün on dört aylıktır. 

Vildan'la rıasıl ıanıştıiur? 
Şevket, hatıralariyle başbaşa kal

mak ve candan tanıdığı bir insanla 
dertleşmek için ara sıra gene Haseki'· 
de oturan halasının evine gitmektedir. 
Halası, genç yeğeninin elemini dağıt
mak ve onu layık olduğu neşeli bir ha 
yata iade etmek için Şevket'e birçok 
defalar yeniden evlenmek teklifinde 
bulunmuş ve bir gün: 

••- Gel beni dinle oğlum. Bitişiği

mizdeki komşunun çok güzel dul bir 
kızı var. Onunla evlen. O sana bütün 
teessürünü unutturur. Gene mesut o
lursun. Daha çok gençsin. Yazık değil 
mi sana?,, 
demiş ve güzel komşusu Vildan'la 

da tanıştırmıştır. 

Nasıl edendiler? 
Vildan 28 yaşında çok güzel bir ka

dındır. Bundan evel bir kere daha ev
lenmiş ve ayrılmıştır. Bugün on ya
şında bir kız çocuğu vardır. Babası 
tramvay şirketinde kapıcı Mehmet Ali 
ve annesi de Nazife adında bir kadın
dır. 

Şevket, bir taraftan Vildan'ın güzel
liği ve bir taraftan da dert ortağı hala
sının ısrarlariyle bu kadınla evlenmiş 
ve onu eskisini unutacak kadar sevme
ğe başlamıştır. 

Bahtsız genç de çok yakışıklıdır. 
Vildan da Şevket'c karşı aynı temiz 
hislerle bağlanmıya başlamıştır. Artık 
mesutturlar. Şevket içini kemiren ıs
tırabım unutmuştur. Fakat sebebi iyi
ce bilinmiyor, bu evliliğe Şevşet'in An
kara'da bulunan ailesi ve Vildan'm an
nesi ve babası hiç de memnun olma
mışlardır. Hatta kısa bir zaman sonra 

ailesi Vildan'a Şevket'ten ayrılmasını 

söylemişlerdir. 

J'ildan'ın mazisi lı·füii mii? 
Beri taı·aftan Şevket, karısı hak

kında bazı dedikodular duymuş ve Vil
dan'm birçok erkeklerle düşüp kalktı
ğı ve bu yüzden ilk kocasından ayrıldı
ğını öğrenmiştir. 

Duydukları, Şevket'i çok mustarip 
etmiş ve karısına karşı bir itimatsızlık 
ve emniyetsizlik beslemeğe başlamış
tır. Şevket artık karısını herkesten 
kıskanır bir hal almış ve hatta bir gün 
saçlarını son modaya uygun bir şekil
de yaptıran Vildan'ı hırpalamıştır da. 

Kaynanası Nazife, bu vakadan isti
fade etmek btiyerek derhal polise ha
ber vermiş ve işi meşhut suçlar mahke
mesine kadar götürmüştür. Genç kadın 
annesinin teşvik ve tehditleriyle mah
kemede kocasından davacı olmuş fakat 
gene barışarak hadiseyi kapatmıştır. 

Kaynarıu, <lcımadmı i.<fl,1 miyor 

Kızını, damadındar: ayırmıya mu
vaffak olamıyan kaynana, kararından 
vaz geç_mia delfıldir. Arzusunu yerine 
6"'"aııııcA ~au Pııthll KOtıaıııa.n.ı..a """- ~ ...... a 

fırsattan istifadeye çalışmaktadır. Şev 
ket karısının mazisi hakkında hiç hoşa 
gitmiyecek şeyler öğrendiği ve kayna
nasının daima kendi aleyhinde olduğu
nu bilmesine rağmen karısını çok sev
diği için bir türlü ayrılmıya razı ola
mamaktadır. 

Nihayet bundan yirmi gün evel Vil
dan, annesinin ısrarlarına daha fazla 
dayanamıyarak Fatih sulh mahkeme
sine müracaatla kocasından ayrılmak 

istediğini bildirmiştir. Şevket, karısı

na ayrı bir evde oturmağı teklif etmiş
tir. Fakat Vildan gene annesinin ısra
riyle buna da razı olmamış ve Şevket'e 
şöyle demiştir: 

- Ne yapayım, annem babam senden 
ayrılmamı istiyorlar. Hem bak sen de 
benim mazim hakkında fena şeyler öğ-

renmişsin. Benden şüpheleniyorsun. 
Bana hiç itimadın kalmadı. Nasıl olsa 
bizim için artık geçinmek güç olacak. 
O zaman da ailemin beni eve almama
sından korkuyorum. Ayrılalım daha i

yi. 
Nihayet iş resmen mahkemeye inti

kal etmiş ve mahkeme birçok defa ba
rıştırma teklifinde bulunmuştur •. Bu 
arada Şevket de karısına ayr~lmamak i
çin yalvarmıştır. Fakat Vıldan ısrar 
ettiği için bir netice alınamamıştır. 

Vaka giinii sabah saat 9 ,5 
O gün sabah saat 9,5 ta Nazife kızı 

Vildan'la birlikte kati boşanma kC\rarı 
almak için Fatih sulh mahkemesi ka
lem odasına gitmişlerdir. Bir iki daki· 
ka sonra da zabıt katibi Şevket vazife
si başına gelmiştir. Bahtsız genç, dai
rede karısiyle kaynanasını görünce e
lindeki çantasını masanın üzerine bı • 
rakmıştır. Şevket temizliğe çok merak
lı ve bu hususta çok titiz bir genç oldu-

lstanbul Ba§nıüddeiumumiıi ve Polis müdürü hadise 
mahallinden ~ıkıyorlar 

uı.:us -7-

Türkiye'ye ilk gelen diplomatla birkac saat s •• ,, 

Ekselôns Sultan Ahmet Han 
zengin hatıralarını anlatıyor ... 

Ankaradan ayrılırken-Sadôbôt paktı ebedidir-milli şefimize hayranlık 

Atatürk'ü anış - ebdi şef'in elinde Afgan bayrağı - milli bilmece 

Cenazeler mahkemeden 
çıkarılırken 

gu için bu çantasiyle her gün daireye 
sabun, diş fırçası, havlu gibi öteberi 
getırmektedir. 

Delikanlı son bir ümitle karısına 

ve kaynanasına tekrar kararlarını de
ğiştirmeleri ıçin yalvarmıya başlamış

tır. Bu sırada aynı kalemde çalışmakta 
olan memur Neriman da odaya girmiş
tir. Vakit henüz erken oldugu için o
dada başka kimse yoktur. Şevket bir 
ara cebinden Üzerleri pullanmış üç 
zarf çıkararak Neriman'a uzatmış ve: 

- Neriman l Dün akşam Ankara'dan 
telgraf aldım. Annem ölmüş . Bu akşam 
Ankara'ya gidiyorum. Sen şu mektup
ları postaya veriver, demiş ve tekrar 
karısına dönerek yalvarmıya başlamış
tır: 

Dün akşam yeni vazifesi olan, Mos
kova Büyük Elçiliğini ifa etmek üze
re şehrimizden ayrılan Sultan Ahmet 
Han, yalnrz kordiplomatiğin duvaye
ni değildi. Ekselansın şahsiyetinde 
türk hariciyesinin tipik bir hadisesi 
yaşıyordu: Ahmet Han Türkiye'ye 
Büyük Elçi adiyle ilk gelen diplo -
mattır, sene, 1921 dir. 

•** 
Afgan Büyük Elçiliğinin, şehri, 

Atatürk uranının asfaltından kaleye 
kadar gören salonunun penceresine 
yakın bir köşede Büyük Elçiyi din -
liyorum: Sultan Ahmet Han'da, bir
çoklarımızda bulunmıyan kıymetlı 
hatıralar vardır. O, Ankara'ya, kardeş 
milletin ebedi dostluk hislerini taşı
yarak geldiği zaman, milli ihtilal, he
nüz bitmemişti. Türk davasının bü
tün meşru haklarının nasıl istihsal e
dildiğini bir diplomat olarak görmüş 
olan Ahmet Han, daha kendisine hiç 
bir şey sormadan, mahzun bir sesle 
Türkiye'den ayrılışın kendisinde bir 
nostalji yarattıgını anlattı: 

- Vildan. görüyorsun, çok mütees
sirim. Annem ölmüş. Beni bu halimde 
yalnız bırakma. Ancak seninle avuna
bileceğim. Biraz acı bana .. 

"- Günlerdenberi, içinde seneleri
min geçtiği bu yerler benim gözüm
de daha mukaddesleşti, dedi. Sanırım 
ki benden memleketiniz hakkında his 
!erimi öğrenmek için geldiniz. Türki
ye hakkındaki sevgi hislerimi ızhar 
için, ne kadar çalışsam gene muvaf -
fak olamıyacağım. Bu hisler, kelime
lerle ifade edilemiyecek kadar lfall.ıi
dir. Türk vatanını ve türk milletini 
kendi sevgili milletim ve vatanım ka
dar seviyorum. Türkiye'yi alfikadar 
eden her hadise, bende, Afganistan 
için olan hadiseler gibi akis buldu. 
Sizi mesut eden hadiseler beni de 
mesut eder; sizi üzen hadiselerden 
ben de hudutsuz teessür duyarım. Bu 

Vildan mütereddit bir tavırla ko
casına ve annesine bakarken, Nazife 
kaşlarını kaldırarak kızına barışmama

sını işaret etmiştir. Şevket hemen ya
rım saat böylece yalvarmış, fakat hiç 
bir tesiri olmamıştır. 

Son teklif; barışacak mısın, 
barışmı;rcıcak mısın ? 

Şevket artık daha fazla sabrcdemi
yerek karısına demiştir ki: 

.. 1 1 1 size .,,,lnız kendi hislerimi "-Bak Vildan! son defa söylüyo
rum. Kestirme bir cevap ver. Ya evet, 
ya hayır. Banpcak mısın. yoksa barı§
mıvacak mı:ıın: ivi düsUn ... 

cum e er e J- • • • d 
değil, bütün Afgan mılletının uy -
gularını anlatmış oluyorum. gesen 

2 un bir vesile ile, bazı arkadaşlarım 
"Türkiye kendi memleketiniz gibi
dir.,, demişlerdi. Onlara, şu cevabı 

vermiştim: 

Vildan bir kere daha annesinin yü
züne bakmış ve Nazife, gene kaşlarını 
kaldırarak hayır demesini işaret etmiş· 
tir. Vildan da Şevkete bakarak: "- Hayır, Türkiye kendi memlc -

ketim gibi değildir. Türkiye, kendi 
memleketimdir. Buradan gil.ıi keli -
mesiniz atınız!,, 

"- Hayır., demiştir. İşte bu cevap 
..ı:avallı gencin bütün ümitlerini sön
dürmüştür. Halim, selim bir genç olan 
Şevket bir anda çelik bir yay gibi ye
rinden fırlamış ve çantasının içinden 
bir tabanca çıkararak odanın kapısına 
dikilmiştir. 

Bu fevkalade nazik anda serin kan
lılığını kaybetmiyen mahkeme katibi 
Neriman hemen Şevket'in üzerine a

tılmış ve 
"- Aman kardesim: Şevket, ne ya· 

pıyorsun? Sen deli mi oldun. Gençli
ğine yazık değil mi? .. demiştir. 

Fakat Şevket Neriman'ı iterek: 
·•- Sen daha gençsin. Daha çok ya

şamalısın. Haydi çekil kardeşim sen .. , 
demiş ve tabancasını karısına çevire
rek ateşlemiştir. Genç kadın kanlar i
çinde yere düşerken ikinci kurşun da 
vakaya sebebiyet veren kaynana Nazi
fe'yi yere devirmiştir. Bu sırada Neri
man da bitkin bir halde odadan dışarı· 
ya çıkmıştır. Şevket perişan vaziyetiy
le odanın içinde dolaşmıya başlamışa
yağı masaya takılarak yere düşmüş ve 
elindeki tabanca bir kere daha patla-
mıştır. 

}'erde iiç ölii 1:<1r ! 
Tabanca seslerini duyanlar kalem o

dasına koşmuşlar ve yerde üc ölü gör· 
müşlerdir. Bunlar, kaynana Nazife, 
katip Şevket ve karısı Vildan'dır. 

Pek kısa bir zaman sonra baş müd
dei umumi B. Hikmet Onat ve emniyet 
direktörü B. Sadrettin Aka vaka yeri
ne gelerek tahkikata başlamışlardır. 

J' akanın ıek ~alıidi anlatıyor 
Mahkeme katibi ve feci hadisenin 

tek canlı şahidi vakayı şöyle anlatmak 

tadır: 
.. _ Sevket bir aydanberi burada ça-

lışmıy~ başladı. He~ke~ ~nu seviyor
du. Temiz ahlaklı cıddı hır çocuktu. 
Benimle iyi görüşürdü. 

Bazı kere benimle dertleşir, bana: 
.. _ Neriman, derdi, tahsilli bir ka

dınla tahsilsiz bir kadının arasındaki 
farkı° şimdi anladım. Eski kar~m taJ;ısil
liydi, beni her cihetçe tatmın e?ıy~r 
ve çok mesut yaşıyorduk. Fakat şımd~
ki karım çok güzel olduğu halde tah~~l 
görmemiş olduğundan beni yaln.ı~ gu
zelliği cihetinden tatmin edebılıyor. 
Halbuki ben yalnız bununla mesut ola
mıyorum. 

Sonra mazisi hakkında da fena fena 
şeyler işittim. Fakat ne yapayım ki, 
bütün bunlara rağmen çok seviyorum. 

Yurdunuzdan ayrılırken neden bu 
kadar teessür duyduğumu şimdi an
Iıyabilirsiniz. Türkiye'den gördüğüm 
muhabbet, samimiyet ve kadirşinaslı
ğı ömrümün sonuna kadar en şerefli 
bir hatıra olarak sakhyacağım. Siz -
den bu mukaddes ülkeden ayrılırken 
şunu rica ediyorum ki, benim bu hisle 
rimi, aziz türk milletine arzediniz. 
Vatandaşlarınıza iblağ edeceğiniz bu 

Ne türlü hareket etmem azım geldiği
ni kestiremiyorum.,. 

Bu suretle karısından şikayet eden 
Şevket, Vildan'm mahkemeye ".l1Ür2c:ı
at ettiğini görünce, son günlerde bana 
sık sık : 

"- Neriman, ben Vildan'ı öldürece
ğim. Göreceksin. Hem yalnrz onu de
ğil, Lf"sat düşerse ayrılmamıza çalışan 
kaynanamı da beraber,, <lemege başla
dı. 

Nihayet, işte gözlerimin önünde de
diğini yaptı. Mani olmak istedim. Ar
tık kat\ kararını vermiş olacak ki beni 
dinlemedikten maada eliyle de itti. 
Tabancasını, iki taraft ... bulunan karısı 
ve kaynanası üzerinde bir mitralyöz 

gibi dolaştırıyordu. Ben ikisinin orta
sında duruyordum. Allah sakladı da 

kurşunlardan biri bana isabet etmedi. 

Karısı ve kaynanası öldükten sonra da 
kapıyı açarak bana yol verdi. Ben ken
dimi nasıl dışarı attığımı bilmiyo-
rum.,, 

~evket'irı brrulatıiiı iiç mehtup 
Şevket'in karısını ve kaynanasını 

öldürmeden evel Nsrimana verdiği üc 
mektup müddeiumumi tarafından açıl-~ 
mıştır. Bunlardan biri karısının koca

smadır. Ve burada kendisinin Vilda

nı öldürmeğe karar verdiğini yazdık
tan sonra şöyle demektedir: 

"- Annesi onu benden ayırmak is

tiyor. Bunu neden yapmak istediğini 
anlıyorum. Kızını tekrar eski hayatına 
başlatıp kendisi de bu arada istifade e

decek. Çünkü benden tabii, herkesten 

olduğu kadar istifade edemiyorlar . ., 

Mektuplardan diğer ikisi de babası
na ve ölen birinci karısının annesine
dir. Çünkü 14 aylık çocuğuna bu kadın 
Şevketin verdiği para ile bakmaktadır. 

hisler, benim olduğu kadar temsil et
mekte olduğum memleketin müşterek 
duygusudur . ., 

Sadtibat JJalm eln•tlidir: 
Ekselans Büyük Elçiye, gerçekleş

mesi için çok emek harcadığı ve diın 
Kamutay'da tasdikinin yıldönümünü 
idrak ettiğimiz Sadabat paktı ile türk 
- Afgan münasebetleri için neler dü
şündüklerini sorduk: Sultan Ahmet 
Han şunları söyledi: 
"- Sadabat paktı, dünyanın karı -

şık ve buhranlı anlarını yaşadığı bir 
zamanda, dört devlet için bir emniyet 
temelidir. Onun faydalarını, bir dost
luk çerçevesi içine aldığı dört kar • 
deş memleketin dahili nizamı için ol
duğu kadar, onlar için enternasyonal 
telakki ve görüşler bakımından da 
kıymetli bir hürmet ve saygı vesilesi 
olmuştur. Toprakları, iki kıtanın bir
leştiği bir yerde olan genç Türkiye 
ile, üç büyük müstakil Asya devleti
nin kurduğu bu muazzam kuvet, bu
gün dünya sulhunun belli başlı da
yançlarından biridir ve ebedidir. O . 
nun ebedi olmak vasfı, dört büyük 
devletin, kendi milli hudutları için -
de kendi milletlerini mesut ve müref
feh etmekten başka hiç bir hegemon
ya ve toprak iddiaları olmamasından 
ileri gelmektedir. 

Sadabat paktı: Türkiye, Afgan is -
tan, lran ve Irak'ı tek bir millet ha
line getirmiş; bir tek vücut yapmış
tır. Onun hükümleri, zaruretlerin ya
rattığı geçici hadiseler değildir, ha
yattan ve milli menfaatlerden alın -
mıştır, onun için yaşıyacaktır. Tür
kiye'dcn ayrılırken böyle bir ebedi 
dostluk bağına şahit olarak gitmek 
hayatın büyük şerefidir.,, 

Milli $e/'imize lwyrcmlık: 
Ekselans Ahmet Han, lsmet lnönü

nün büyük şahsiyeti karşısında duy -
duğu hayranlık hislerini §Öyle anla -
tıyordu: 

"- Cümhurreisinizi ailece ziyaret 
ettim. Bizi, ailece kabul etmek lUt. 
fünde bulundular. Bu mukaddes şah
siyet için duyduğum hayranlık his
lerini ızhara kelime bulamıyorum. 
Yalnız şunu söylüyebilirim: lsmet 
İnönü, tek başına bir milli kudrettir 
bir milleti mesut edebilir ve onun ta
lihinin makus tarafları varsa onu ye
nebilir. 

Milletiniz kendi evlatları arasından 
böyle bir insan yetiştirdiği için, par
lamentonuz böyle bir şefi Cümhurrei
isliğe seçtiği için iftihar edebilir. İs
met İnönü, iyi ahlakın bir nümunesi
dir. Hayatın bütün müspet sahaların
da örnek olacak hususiyetleri vardır. 
Sizin Cümhurreisiniz, bütün dünya 
babaları için idealdir. Onda aile mu
habbeti, evlat muhabbeti, yurt muhalr 
beti kadar engin ve derindir. Bir mil
letin saadetinin temeli olan kuvetli 
aile hayatı için şefiniz kadar örnek 
tutulacak insana rastlamadım. Bunu 
burada kaydetmeyi bir borç bilirim. 

Onun bu orijinal karakterini, poli
tika ve askerlik filemlerinin mümtaz 
ve bergüzide hasletleriyle birleştirdi
ğiniz zaman ortaya çıkacak olan eşsiz 
varlığı, cümhurreisiniz muhterem 
şahsında temsil ediyor. 

Tanrı O 'nu bu milletin ~aşından 
çok uzun yıllar eksik etmesin ve uzun 
ömürle~ :ersın .. Bence Türkiye'yi se • 
venler ıçın yapılacak en güzel temen _ 
ni budur." 

Atatiirk'ii amırl.-en •.• 
s.~lt~-~ Ahmet Han, ebedi Şefimiz 

A~.atu~k u mücadele yıllarında ılk gor 
muş dıplomatlardan biridir. Memleke
timizden ayrılırken, belki bir daha du
yamıyacağımız hatıralarını sormamak 
bir kayıp değil miydi? .. 

Afgan büyük elçisi, vücudunu baş
tan aşağı sarsan bir iç çekişiyle yerin
den kalktı: 

Atatürk'ü o zaman tarudun. Onun 
karşısında hayran olmamıya imkan 
yoktu. Meziyetlerini saymıya imkan 
olmadığı gibi ... Türkiye'ye gelmiş ilk 
resmi elçi olarak kendisini her fırsatta 
ziyaret ederdim. Afgan milletine ve 
bana hususi atakalarını esirgememişti. 

Onu hiç bir giin ümitsiz görmedim. 
Zaferden emin olduğunu daima söy -
!erdi. O, milli kurtuluş hareketlerinin 
alemdarı olduğunu biliyordu. Bu tari
hi vazifesini hiç unutmadan çalıştı: 

Efsane kahramanları gibi cephelerde 
döğüştü, zaferden sonra milli varlığı 

ebedi bir mimar ustalığiyle sağlam 
temeller üzerine kurdu. Harikulade 
bir inşacı idi. Maddi manevi biıtün ek
siklikleri eşsiz bir görüşle tesbit eder, 
bitmez tükenmez bir kaynak olan kud
retiyle onları tamamlardı. Eserinin 
hiç bir tarafının yarım ve noksan kal
masına razı olmamıştır. 

Zamanında muhakkak dünyanın 

en büyük adamı idi. Eseri şark ile 
garp arasında köprü vazifesini gör
müştiır. Bu tarihi topraklara ve bu.~
rihi millete mukadder olan da bu ıdı. 
Yeni türk medeniyeti, bu hususi vasfı 
dolayısiyledir ki daima örnek tutula -

caktır. 
Hiç bir inkılapçı O'nun katlar me

sut olamamıştır: Esir ver talihsiz halk 
yığınlarından müreffeh ve hür bir mil
let kuran eserini görerek öldü. Bırak -
tığının yaşıyacağma en büyiik teminat 
beraber çalıştığı ve kendilerinde bir 
milleti idare ve mesut edecek meziyet
ler bulduğu arkadaşları olduğunu bili
yordu: Milli Şefiniz İsmet İnönü, bu 
itibarla bu tarihi vazifeye devam et
mektedir." 

Awtiirl!iirı clirıtleki 

Af glln bcı)'Tlljjı: 

1921, bütün unutulmaz tarihi de -
korlariyle büyük elçinin muhayyilesin
de canlanmıştı: 

"-Size, dedi. Atatürk'e olduğu ka
dar Afganistan'a ve onun istikbaline 
ait olan bir hatıramdan bahsedeceğim. 
Bilirsiniz ki türk milli kurtuluş mü
cadelesinin sayılı senelerinden olan 
921, Afganistan'ın istiklal hareketi
nin de sayılı senelerinden biridir. O 
zaman Ankara'da Afgan elçiliği ola
ra~ kullandı.ğımız bina~a, Afgan bay
ragının çekılme merasımi vardı. Gazi 
Mustafa Kemal, o gün, milli hükümeti 
temsilen kendisi bulunmak büyüklük 
ve iltifatını esirgememişti. 

Ve; Afgan bayrağını kendi eliyle 
elçiliğe çekti. Bütün orada bulunan
ı~~· .kar~e.ş bir memleket bayrağını: 
hurı.yetını ;ermeğe uğraştığı kendi şc
r~.n~. ve as.ıl bayragı gibi benimsiyen 
huyu~ ~e.fı~ hareketinde, Afganistan
m A ta.lıhı ıçın hayırlı bir jest gördüler. 
Hadıseler bu görüşü tamamlamakta 
gecikmedi: Afganistan da, kardeş ve 
dost Türkiye gibi, istiklaline kavuştu 
ve mesut oldu. 

Afganistan'da Atatürk ve onun bü
yük eserini devam ettirecek olan İnö
nü için neşriyat hala devam etmekte
dir. Bu, insanlık aleminin; bilhassa 
şark memleketlerinin bir şükran bor
cudur." 

Milli bilmecf•: 
Oturduğu yerden bir anfiteatrın ba

samakları gibi yükselmekte olan şeh
re bir veda hüzniyle bakan biıyiik elçi
nin son cümleleri şunlar oldu: 

"- Bu güzel şehirden ayrılmak, 
türk büyüklerinden ve türk milletin
den ayrılmak kadar beni muteessir e
diyor. Çünkü ben onun nasıl kuruldu
~ınu, siz birçok gençlerden daha iyi 
hatırlarım. Ankara'nın kuruluşu bana 
bir milli bilmece gibi gelir ... Bu şehir, 
yerden fışkırır gibi kurulmuştur. 

Ben Türkiye'ye iki defa elçi olarak 
geldim. 921 den geldim ve beş sene 
kaldım. Dört sene sonra gene geldim 
ve bugüne kadar kaldım. Bu kadar gü
zel bir toprak parçası üzerinde. bu ka
dar asil bir millet arasında, bu kadar 
mümtaz devlet adamlariyle tanışmış 

olmak ve tarihi birçok hadiselere şa· 
bit olmuş bulunmak saadetlerini taşı
yan bir insanın bu zengin hatıraları 
unutabileceğini nasıl tasavvur edersi
niz? ... Sonra bilirsiniz ki vefa, bizim 
milli hasletlerimizdendir. 

Çünkü ben burada bu hasletin kay
nagını buldum." 

*** 

'•- Ah Atatürk; dedi .. Adını duy
dukça içim sızlıyor. Benim onunla o 
kadar çok hatıralarım var ki cildler 
tutar ... Bunları varlığımın derinlikle • 
rinde saklıyorum. Günün birinde res • 
mi vazife hayatından ayrılıp ömrümün 
son yıllarını dinlenmiye verebilirsem, 
yalnız şarkın değil, dünyanın en bü
yük adamı için olan bu hatıraları, . ge
lecek nesillere kahramanlık. fazılet, 
yurt sevgisi. insanlık örnekleri olarak 
tesbit etmiye çalışacağım. Bu, benim 
için ihmal edilmez bir vazifedir. 

Ben Türkiye'ye ilk defa 1921 de 
geldim. Heniiz cümhuriyet ilan edil -
memişti. Memleket hala hıım•t veya ö
lüm mücadelesini yapıyordu. 

Ekselans Sultan Ahmet Han'a yeni 
vazifesini göreeegi yerde de Ankara· 
da olduğu kadar iyi, güzel ve unutul
maz hatıralar bırakmasını te.,... nni et
mek de bizim için bir vazifedir. 
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ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ TALEBE 

CEMİYETİNİN GÜZEL BiR TEŞEBBÜSÜ 

Talebe pansiyonu dün 
saat onbeşte açıldı 

i;üzel tcgebbüslerinJe muvaffak olan Hukuk Fakültesi talebe 
cemiyeti reis ve azaları 

Ankara Hukuk Fakültesi talebe ce- tün arkadaşları adına teşekkür etmiş
miyeti, tahsil arkadaşlarına yardım tir. 
ve kolaylık olmak üzere bir talebe Bundan sonra pansiyona kaydolmuş 
pansiyonu açmıştır. Başka memleket- talebelerden Ahmet Kurşun söz al_ 
lcrden ~elen ve yüksek tahsille_rine ı mış o da pansiyonun b~yük bir ihti
~nkara da devam etmek mecburıye - yacı karşılamakta oldugunu söylemiş 
tınde olan gençlerin bugüne kadar ve 50 arkadaşı adına, yurdun kurul -
mahrum kaldıkları bu imkanın mü - masında emeği geçenlere teşekkür ~t
kemmel bir şekilde temin edilmiş ol- miştir. 
ması fakülte muhitinde fevkal5.de iyi Müteakiben davetliler hazırlanmış 
bir intiba uyandırmış ve temiz bir olan büfede izaz olunmuşlardır. 
yuva kazanan 50 genci çok sevindir- Kooperatif şirketinin en üst katın-
miştir. da kurulmuş olan pansiyon şimdilik 

Pansiyon dün öğleden sonra Fakül- 50 yataklıdır. Fakat her sene bu ya
te dekanı B. Baha Kantar'la bazı pro- tak sayısının arttırılmasına çalışıla -
fesörlerin, müdür B. Fevzi Bali'nin, caktır. Şimdiden birçok makamlar 
Halkevi Reisi B. Ferit Celal ve dok- ilerdeki seneler için yardım vadinde 
tor Ragıp Tüzün'le diğer bazı misa- bulunmuşlardır. 

firlerin iştirak ettiği bir törenle açıl- Günden güne yüksek tahsil hayatı 
mıştır. inkişaf eden hükümet merkezimiz i-

Dekan Baha Kantar, talebenin bu çin eksikliği cidden duyulan bir pan
teşebbüsünü pek isabetli bulduktan, siyon ihtiyacının - mutavazr da olsa -
buna muvaffak oJ-'ııkları için kendi- şimdilik bu suretle karşrlanmış olma
lerini tebrik ettik 11 sonra şu sözlen sı sevinilecek bir hadisedir, teşebbüs 
eöyliyerek pansi} ıu açmıştır: eden ve muvaffak olan gençleri - de-
"- Bu yuvanın kuruluşunda hakim kanın dediği gibi bu yurdun geniş-

olan fikir arkada• t.cııanüdü ve v a- lClllesi ümitleri içinde - tebrik ederiz. 
ziyetleri müsait lmıyan talebeye 
yüksek tahsil imk ı vermek gibi gü
.zel bir fikir, temi ve cidden tebrike 
değer bir gayedir Bu hayırlı ve fe -
yizli teşebbüsünü u eseri olan bu 
binanın her yıl dal a ziyade genişliye
ceğinden, bu fikri yüksek tahsil sa
hasında daha feyızli olacağından e
minim. Bu inanım .ltidir.,, 

Bundan sonra d< k n davetlilere hi-
taben şunları söyl iştir: 
"- Talebelerimi pansiyonu açmak 

hususunda büyük kamlardan mua
venet ve hizmet g müşlerdir. Adli-

. ye ve Kültür Baka rımıza ve Anka-
ra vilayetiyle Halı: ;.ri'ne huzurunuz

Paris'le 
doğrudan doğruya 

müzakere 
(Başı 1 inci sayfada) 

da fakülte namına teşekkürü borç bi
lirim. Talebenin d kendilerine gös
t erilen menfaat ve alakadan dolayı 
minnet ve şükranı nı, gayretlerini 
daha ziyade teksif ederek, memleke- dır. 
te daha faydalı uns lar olmrya çalı- Bu tez, İngiliz - İtalyan anlaşmala-

edilmiyen 1935 anlaşmaları bugün me
ri sayılamaz. Müzakerelere 1935 an -
laşmaları esası ile yeniden başlanma
sı hakkında Paris'in beyanatı İtalya
yı tatmin etmez. ltalyan'ın şarki Af
rika'da elinin serbest bırakılmaması -
na mukabil, bir şeyler almak lfizım-

şarak ödiyeceklerin üphe etmem. riyle tezat halinde değildir. İtalya -
Binayı, ilerde da büyümesi ümi- nın 1935 anlaşmalarınr meriyetten 

diyle açıyorum.,, kaldırmış olması harp istediğine de
Uilet etmez. Bunun delalet ettiği ma-

Tcılcbc Ccmİ)eti reisinin na, ltalya'nm ba§ka anlaşmalar ara-
sözl ri dı ğıdır. Faşist hükümeti yeni müza-

Bundan sonra tal e cemiyeti reisi kerelere başlamıya muhalif değildir . 

B. Şevki, cemiyeti u yurdu tesis Fakat, şimdilik ou, imkansız gözük-
etmek için sadetti gayreti, buna. mektedir. 
kendilerinin muvaf • oldukları için 
cidden bahtiyarlık yduklarını söy-
lemiş ve bu müesse vücuda getirı -
lirken maddi ve mc vi yardımlarını 
esirgememiş olan s n Dahiliye Ve-
kili Parti Genel Se teri Refik Say-
dam'la, eski Adliye Vekili Hilmi U -
ran, yeni Vekil Tev Fikret Sılay'a. 
Kültür Bakanlığım . Halkevi Reisi 
B. Ferit CeHil'e ve ın vali ve bele

Gayri miihadiJ talıvifü·ri hor
~arla ııımmıele g()rccck 

Gayri mübadil işlerinin tasfiyesi 

hakkındaki kanun mucibince Maliye 

Vekaletince çıkarılmış olan dört sene 
vadeli ve yüzde beş faizli 1938 hazine 

tahvillerinin de borsada muamele gör-

diye reisimiz Nevz t Tandoğan'a bü- mesi kararlaştırılmıştır. 

latanbul üniversitesi Rektörü B. Cemil Bilacl'in di§ tabipleri, eczacı 
ve fen fakültelerin in son sınıf talebelerine bir veda çayı verdiğini tele
fon haberi olarak yazmı~tık. Yukarıdaki resimde b u s;ayda bulunanları .. - . 
g oruyoraunuz. 

ULUS 15 - 1 - 1939 

K falony 'da 

hükume ~iler 
geri ~ekiliyor 
(Başı ı inci saytaaaJ 

ya cephesinde nasyonalistlerin parlak 
bir zafer kazandığını, düşmanın umu
mi ricat halinde bulundugunu ve bir -
çok köylerin zaptedildiğini ve bu su -
retle sahilin Ebre mansabından Amet 
la'ya kadar nasyonalistlerin eline geç -
miş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gene bu tebliğde, 1500 esir ve bir -
çok harp levazımı ele geçirilmiş oldu
ğu haber veriliyor. 

Rcırselon - Valmısiya yolu 
Saragossa, 14 a.a. - Tortosa mın -

takasında Yague ordusu, Ebre nehri -
nin solsahlinde 25 kilometre derinli
ğinde olmak üzere 1.200 kilometre mu 
rabbaı vüsatinde toprak zaptetmi:i ve 
Barselona - Valansiya yolunu iki yüz 
kilo.metrelik bir kısım üzerinde kes -
miştir. Bu kesilen yolun bir noktası 

Valansiya'dan kırk kilometre ve diğer 
noktası da Tarragone'den 35 kilomet
re mesafededir. Şimdi Tarragone'ye 
şarktan ve cenuptan hücum edilmek -
tedir. 

Dün gece iki kolordu Tarragone ü
zerine yürüyordu. Bu kolordulardan 
birisi general Solchaca kumandasında 
olup Valla'nın işgelinden sonra Leri
da - Tarragone yolu istikametinde ve 
Tarragone'ni~ şarkında bu şehirden 
30 kilometre mesafede bulunmaktadır. 
Diğer kolordu, general Yague kolor -
dusu olup, bir taraftan Madrid - Tar -
ragone yolu boyunca ve diğer taraftan 
da sahil boyunca ilerlemektedir. Düş -
man kuvetlerinden bir kısmı arasında 
irtibat kesilmiş bulunuyor. Bilhassa 
Ebre'nin sol sahilinde altı bin kadar 
hükümctçi kuvetin mahsur bir halde 
kaldığı zannediliyor. 

llclçilm ııc f nmlwcu lur 
Brüksel, 14 a.a. - Bugünkü kabi

ne içtimaı sonunda aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

Başvekil, hariciye nazırı B. Spaak, 
general Franko hüküıneti ile yapılmak 
ta olan müzakereler hakkında izahat 
vermiştir. İki hükümet arasında bir 
anlaşmaya varılmıştır. Çok yakında 
bir Belçika ajanı Burgosa gidecektir. 

Japon a' ı 

dıı pol itikası 
Tokyo, 14 a.a. - İngiliz Büyük El

çisi, hariciye nazırına bir nota vererek 
j aponya'nın yeni politikası ve Çin
deki niyetleri hakkında malumat ta -
lep etmiştir. 

Sanıldığına göre, İngiltere hükü -
meti, Çin'de.ki açık kapı politikasına 
dayanan dokuz devlet paktı prensip
lerini yeniden ele almış bulunmakta
dır. İngiltere, bu paktta tek taraflı 
olarak yapılacak her türlü tadilatı ka
bulden imtina etmekte, fakat bu 
paktta tadilat için yapıcı mahiyette 
teklifleri nazarı dikkate almıya ama
de bulunduğunu da bildirmektedir. 

C. H. P. Hisar ocağında 
Dün gece saat 19 da Cümhunyet 

Halk Partisi Dumlupınar nahiyesi 
Hisar ocagı üyeleri semtlerinde otu
ran partili arkadaşlariyle (Ulus) o -
kulunda bir toplantı yapmışlar ocak 
başkanı B. Nuri kısa bir konuşma 
yaptıktan sonra partinin halk hatiple 
rinden Halil Sezai Erkut partinin do
ğuşunu, prensiplerini ve bunları yay
ma, her vatandaşa öğretme hususun
da üyelere düşen ödevleri ve altı ok
la gösterilen yüksek prensiplerini an
latmış çok alaka ve heyecanla dinlen
miştir. Bilahare Karagöz ve sinema 
gösterilmiş toplantı geç vakte kad_ar 
samimi bir hava içinde devam etmış-

tir. 

'K ÜC ÜK DIS HA BERLER 1 

X Vatington - Panama elçisi Boyd 
Amerika hariciye nazır muavini Velle
si ziyaret ederek Panama'da Amerika 
sevkülceyş yollarına ait projeler hu • 
susunda uzun bir mülakatta bulun -

muştur. . . 
X Vaşincton - Mebusan mechsı. 

işsizler için 725 milyon dolarlık bir 
tahsisat kabul etmiştir. Bu tahsisat re· 
isicümhur Ruzvelt'in istediği mikdar · 
dan 150 milyon dolar azdır. 

X Londra - İşçi partisinin icra ko
mitesi bir halk cephesi teşkili hakkın -
daki projeyi üç muhalife karşı 17 rey
le reddetmiştir. 

X Franl<fort - Zepelin balonu Ren 
mıntakasmda sekiz saatlik bir ucuş 

yaptıktan sonra hareket üssüne dön -
müştür. 

ROMA KONUŞMALARJBIH TEi MÜSBET TARAFJ SUDUR 
• • 

ltalya lngillerenin· Fransadan 
ayrllamıyacağını anlamışflr 
( Başı 1 inci sayfada ) 

yan mahafili, hayal sukutuna uğramış
lardır. İtalyan mahafilinden edinilen 
intiba budur. 

Buna mukabil İngiliz mahafili, eve
lisi güne nazaran daha az bedbindir. 
Akdeniz vaziyetinin müstakbel inki
şafı hususunda müsait ümitler beslen
mektedir. Musolini'nin kullandığı 
sulh dili, İngiliz devlet adamları üze
rinde iyi bir tesir bırakmıştır. Bilhas
sa İtalya ile İngilterenin müşterek 
sulh siyaseti takip etmek azimlerini 
beyan eden resmi tebliğin son fıkrası 
çok manalı görülüyor. 

lngiliz gazetPleriıı in verdiği 
tafsilitt 

Londra, 14 a.a. - İngiliz gazeteleri, 
Roma görüşmelerinin menfi neticeler
le sona erdiği hakkında dün verdiği 
fikirleri bugün yeniden teyit eylemek
tedir. Musolini'nin sulh için çalışmak 
hakkındaki •eminatına rağmen, iki 
memleket devıet adamları ancak nok
tai nazarlarının biribirine muhalif bir 
vaziyette olduğunu müşahede etmişler 
dir. Görüşmelerin bir tek müsbet ta
rafı varsa, o da bunların çok açık ve 
samimi bir surette yapıldığıdır ve bu
gün biribirlerine vedalaşan devlet a
damlarının karşılıklı fikirlerini çok 
daha iyi bilmekte olduğudur. 

Times gazetesinin Roma mu -
ha birinin bildirdiğine göre, Fran
sa 'ya karşı olan İtalyan talepleri· 
nin haklılığında ısrar eden Muso
lin i'yc cevaben B. Çemberleyn, 
ancak bu meselelerde İngiltere'
nin tavassutunun dahi bahis mev
zuu olamıyacağını söylemiş ve 
bilahare çok açık bir surette 
Fransız menfaatleri ile inailiz o 
menfaatlerinin sıkı bağlılığından 
bahsey)emiştir. lngiltere, demiş
tir, Fransa'ya kartı bir tehdit 
takdirinde, hareketsiz kalamıya
caktır. Zira iki memleket müna
sebetleri muahedelerle tesbit o-
• • • • a ı ....,..._ c.f\ 

Jendiğine göre, Musoffili, mgııiz 
ba§vekilinin beyanatmdaki bu 
aarahatten memnuniyetini bildir 
m itt ir. 

lsıxırıyu luırbı bir luıfta 
meselesi mi? 

İspanya işinde, B. Musolini, harbin 
nihayet bulmasının artık bir hafta me
selesi olduğunu ileri sürmüş ve bora
zanlar "ateş kes,. borusunu çalar çal
maz, italyan kıtalarını geri alacağını 
katiyetle söylemiştir. İngiliz nazırları 
İspanya'nın mülki tamamiyeti hakkın
da İtalyan nazırlarının bu mütemmim 
teminatına bUyük ehemiyet atfettikle
rini ıkaydeylemişlerdir. 

V m itler su )·a cliiştii 
Deyli Telegraf diyor ki : 
Roma görüşmelerine bağlanan ümit

ler suya düşmüşse de, diğer taraftan 
bazr korkular ortadan kalkmıştır. Bir
çok mahfiller, bir anlaşmıya varma ar
zusu ile İngiltere menfaatlerine muga
yir fedakarlıklar yapılabileceğinden 
korkmakta idi. Görüşmelerin menfi 
neticelerinin de gösterdiği veçhile, bu 
korkular bugün ortadan kalkmış bu· 
lunmaktadır. B. Çemberleyn, Londra'
ya dönüşünde, Roma'da gösterdiği sar
sılmaz hattı hareketin efkarı umumi. 
yede ne iyi intibalar bıraktığını göre
cektir. 

Leberal News Kronikl diyor ki: 
Eğer Roma seyahati, B. Çember

leyn'in gözünü açtı ve hakiki sulh te
mini için iyi niyetle Avrupa'da yapı
lan bir seri seyahatlerden başka şeyle
rin de lüzumu bulunduğunu kendisi
ne gösterdiyse, bu seyahat faydasız 
olmamıştır. 

V aziyeı e,,.k isi gibi k.alıyor 
Deyli Herald diyor ki: 
Vaziyet eskisi gibi kalıyor. Fakat, 

Musolini'nin sulh teminatına rağmen, 
ingilizler, her halde istikbaldeki tehli
keleri çok daha iyi anlamı~lardır. İtal
yanlar da Fransıı - İngiliz tesanüdü
nün boş bir kelime olmadığını görmüş 
!erdir. 

Mamafih şurasını kaydedelim ki, 
Fransa'ya karşı italyan gazetelerinin 
neşriyatı katiyen azalmamıştır. Bu 
keyfiyet, ingiliz heyeti üzerinde çok 
fena tesir bırakmaktan hali kalmamış
tır. Zira bu hal, Musolini'nin sulh te
minatının kıymetini azaltmaktadır. 

Kont Ci.tıno l.,ondra'ya gidecek 
Londra, 14 a.a. - İtalya hariciye 

nazırr Kont Ciano, "Deyli Meyl"in hu
susi muhabirine yaptığı beyanatta ya
kında Londra'ya gelmek ümidinde bu
lunduğunu söylemiş ve fevkalade dos
tane diye tavsif ettiği Roma mülakat
larından dolayı memnuniyet beyan ey
lemiştir. 
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FRANSIZ GAZETELERİNE GÖRE 

Roma' da demokrasilerin 
tesanüdü bir daha görüldü 
Paris, 14 a.a. - Fransız matbuatı, j 

başlıca Roma müzakereleri neticesi 
ile meşgul olmaktadır. Gazetelerin 
bir kısmı da italyan "Tevere" gazete
sinin tehditkar makalesini tenkit ey
lemektedir. Bu gazete, İtalyanın ica
bında kuvete dayanarak isteklerini ka 
bul ettireceğini, yazmıştır. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
Çcmberlayn ve Halifaks'm Roma 

müzakerelerinden sonra Papayı ziya
retleri, üç bakımdan çok mühimdir. 
Bir kere İtalyan faşistleri ile katolik
lerin arasında mutlak bir ihtitaf var
dır. Sonra Lord Halifaks İngiliz kili
sesi ile katolikliğin birleşmesi ıçın 
çalışan meşhur bir adamın oğludur. 
Nihayet Papa Anglosakson demokra
sileri için hüriyetin faşizm ve nasyo
nal sosyalizm istibdadına karşı ku -
vetli bir müdafidir. 

Almanlara göre 

Roma görü~meleri 

memnuniyet vermiyen 
netice vermemis ! 

..> 

Berlin, 14 a.a. - Politik mahfiller, 
Roma görüşmelerinin hiç bir pratik ne 
tice vermediğini ileri süren Paris, 
Londra ve Roma gazetelerinin mütalc
asına iştirak etmemektedir. 

Saiahiyettar alman ricali, bu h u -
susta Royter muhabirine bu sabah şu 
beyanatta bulunmuşlardır: 

l>cmokra.sileri11 l t'Sfmiidii 
Jurnal gazetesi yazıyor: 
Roma hadiselerinden ele alacağımız 

başlıca şey, Fransız - İngiliz müna -
selıetlerinin sağlamlığı ve daha ziya
de büyük üç garp demokrasisinin te
sanüdüdür. Görüş birliği tamdır. Bu
nu tekrar etmek faydalıdır. Çünkü 
İtalyan matbuatı dünyayı bunun hiHi
fına inandırmağa temayül ediyor. 

BB. Çemberleyn ve Musolini ara • 
sındaki fikir teatisinden doğan terak -
kileri müşahede etmekle memnunuz. 
B. Musolini'nin haksız hiç bir talepte 
bulunmadığı ve bu hususta verdiği te
minatın ingiliz devlet adamlarını mem 
nun ettiği muhakkaktır. 

Mat in diyor ki: 
Roma mülakatları dün zannedildi

ği gibi hiç de o kadar menfi olmamıs
tır. Evela şunu kaydetmek lazımd;r 
ki, ingiliz nazırları, Fransa ile İtalya 

olsun tavassutta bulunmaktan imtina 
etmişlerdir. Sonra şunu da kaydet -
mek icabeder ki, Musolini Çember
layn'a 1talya'nın sulhculuğuna dair 
teminat vermiştir. Musolini katiyen 
sulha azmetmiş olduğunu bildirmiş 

ve Akdeniz statükosu hakkında n isan 
da aktolunan ingiliz _ italyan anlaş
masına riayet edecegini temin eyle -
miştir. 

Figaro diyor ki: 
Enternasyonal işlerin inkişafını 

berbat eden şey, müzakereler yapılır
ken matbuatın şiddetli kalem müca -
delelerinde bulunmalarıdır. Bütün 
milletler ve bunların ba§ında da biz
zat İtalyan milleti bundan mutazar -
rır o)maktadır. Enternasyonal hava
yı zehirliyen şey bugün için, Roma 
mülakatları yapılırken İtalyan hükü -
metinin Tevere gazetesine çirkin bir 
makale neşretmiş olmasına müsaade 
etmesidir. Eğer İtalya hükümeti, mil 
Jetinin ıyi niyetinden şüphe etmiyo -
ruz. Roma resmi tebliğinde beyan o
lunduğu gibi, sulh ve işbirliği zihni
yetinde samimi ise işte bu gibi neşri
yata nihayet vermelidir. 

Ekselsiyor gazetesi de, Tevere'nin 
lıu makalesine telmih ediyor ve diyor 
ki: 

Bu makale üzerine kendi kendimi
ze şu suali sorabiliriz: İngiliz nazır
ları, Fransız - İtalyan ihtilafına kati
yen karışmak istemediklerini Roma
da beyan etmeleri üzerine acaba 1-
talyan hlikümeti bu gibi neşriyatla, 
Fransız - 1 tal yan ihtilafını had bir 

Akşama doğru ise, yan resmi bir 
menba ,a§ağıdaki yarı resmi tebliği 

neşretmiştir: 

Sanıldığına göre, Berlin politiJC 
mahfileri, İtalyan ve İngiliz nazırları 
arasındaki görüşmelerin bugünkü va
ziyet dolayısiyle çizilmiş hudutlar 
dahilinde memnuniyete şa an telakki 
torluk, tam bir müsavat dairesind 
noktai nazarlarını teati etmiş ve btı 
görüşmelerle varılan aydınlanma key
fiyeti, muhakkak ki İngiliz - İtalyan 
münasebetleri bahsinde memnuniyet 
vermiyen bir müşahadc neticelenme
miştir. Gene bu görüşmelerden çıkan 
mana, Roma ile Londra arasındaki mü 
nasebetlerin sarih surette müsbete 
doğru inkifif ettiği merke..zindedir. 1-
ki devlet arasında imzalanmış bulu
nan anlaşmaların çok yakmda meri
yet mevkiine girecekleri keyfiyeti de 
bunu göstermektedir. 

devreye çıkararak l ngiltere'yi ve hat
ta Almanya'yı tavassuta mı mecbur 
etmek istiyor? Nasıl İtalya henüz da
ha kendisine ait olmadığı bir zaman
da bile Habeş meselesinin enternasyo 
nal müzakerelere mevzu olmasını is -
tememiş idi ise Fransa da filen ve 
hukukan kendisine ait bulunan top-o 
rakların hakimiyeti hususunda her 
hangi bir dörtler konferansının müza
kerede bulunmasına katiyen muvafa
kat edemez. 

Od re gazetesi, şöyle yazryor: 
Roma'da yapılan müzakerelerin son 

safhasından sonra Tevere'nin neşret
tiği kaba makaleden §U netice çıkar 

ki, İtalya, Fransa'dan olan rnutalil>a
tında musırdır ve elinde olduğu ni ... 
pet dahilinde bunları kuvetle de elde 
etmeğe çalışacaktır. 

Action Française gazetesi ise, ltat
ya'nın Fransa aleyhindeki savurduğu 
tehditlerden dolayı ltalya'ya acıyor. 
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Aynı hususi muhabirin diğer taraf
tan yazdığına göre, Musolini, İtalyan
İngiliz anlaşmasının zihniyetine ka
tiyen riayet etmek fikrinde olduğuna 
dair namusu üzerine söz vermiştir. 

ltalycmlarn giira Roma 
kon/ cransı 

Roma, 14 a. a. - Stefani ajansı bil-
diriyor: • 

Giornale d'İtalia gazetesi, Roma 
konferansına tahsis ettiği başmakale

sinde ezcümle diyor ki: 
Enternasyonal antifaşist matbuat, 

ve ezcümle fransız matbuatı İngiliz -
İtalyan görüşmelerinin sansasyonel 
neticeler vereceği havasını yaratmış
lardı. Bunun sebebi de bilahare netice
lerden bahsederken muvaffakiyetsizli
ği tebarüz ettirmekti. 

İngiliz devlet adamlarının ziyareti 
iki devletin normal münasebetleri çer
çevesi dahilinde ve yabancı memleket
lerde tebarüz ettirilen hedeflerden baljj 
ka hedefler iç.in ve başka bir zihniyet -

le vukua gelmiş ve beklenilen mesut 
neticesine varmıştır ki, o mesut neti -
ce de her şeyden evci noktai nazarları 
aydınlatmaktı. Göriişmeler esnasında,.. 
hususi anlaşmaların akdini çabuklaş
tırmak keyfiyeti kararlaştırılmıştır. 

Bu da, Mısır hükümetinin iştirakiyle 
Mısır ve Suadanı allikadar eden bütün 
meselelere şamildir. Bu suretle Sudan, 
Kenya ve Somali ile şarki Afrika ara
sındaki hudutların tesbitidir. Yapıla -
cak müzakereler İtalyan - ingiliz - mı
sır ve Sudan menfaatlerini tcsbit ve 
takyit edecektir. Nihayet göriişmeler
de İtalyan Afrikasiy le İngiltere, Hin -
distan ve diğer İngiliz müstemlekeleri 
arasındaki ticari münasebetler siste -
mi de görüşülmüştür. Görüşmelerde 

karşılıklı samimi bir işbirliği az.mi te
barüz etmiştir . 

Gazete nihayet, şunları da ilfive e -
diyor: 

Görüşmelerde bittabi Avrupa ve 
Avrupa harici kıtalar meseleleri de 
mevzuu bahsedilmiştir . 
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H i K A y E 
Clark Gable 

Bütün Ankara gençliğinin birer 
Clark Gable kesildiğ i sıralardaydı. 
/\hınet Cevat Ankara'da lise tahsili
ne devam etmek için Çankırı'dan ha
reket etti. Kayıt işi uzun sürmedi. 
Sınıfa ilk girdiği dakikada büyük 
bir hayretle karşılandı. Fısıltılar eve-

l
la hafiften başlıyarak gittikçe kuvet
endi: 

- Tıpkı Clark Gable .. 
- Hele vücudu .. 
- Ya bakışları nasıl? .. 
Riınse hayret ve takdirini saklamı

Yordu. Yalnız bu takdirler arasında 
tenkitler de yer alıyordu: 

- Yürüyüşü hiç benzemiyor. 

-Tabii giyinmesi de berbat .. 

- Aldırma canım yürümesini de 
Öğrenir giyinmesini de .. 

Halbuki Ahmet Cevat Çankırı'nın 
•n c:r l,. a Pl"IO: .. :"!f ... 1 ,~ ..:1 ... ll n ".ı:ııı ,..ga,.,,.-,n 
aıı::şam vestıyerue .ıorçıJ paltoı.unun 

diğer paltolar arasında kendisine sı
tıtır gibi baktığını görünce adeta 
Utandı. 

~akat o buraya kendisini göstermek 
tglenmek, vakit geçirmek için gelme
inişti. Küçük yaştan beri kafasına 
Yerlerştirdiği mühendisliği tahakkuk 
ettirmek istiyordu. 

Yazan: Mualla Ihsan BORA 

diği vakit omuzlarının ağrıdığını his
setti Gayriihtiyari öne doğru meyil
lenen vücudu belki kendisini tam bir 
Clark Gable yapmıştı. Fakat acemi
liğin verdiği bu sızı da onu taciz edi
yordu. Köprüden sonra yine eski ha
lini aldı Geniş omuzlarını arkaya bı
raktı. Ve rahat bir nefesle evine dön
dü. 

Ahmet Cevat'taki değişikliğin gün
den güne ve yavaş yavaş olduğu için 
pek göze çarpmadı. Günün birinde 
tam bir Clark Gable olarak ortaya 
çıktı. Artık riyaziye derslerine de es
ki ehemmiyeti vermez olmuştu. Ede
biyat daha hoşuna gidiyordu. Bilhas
sa dramatik eserlerin hayranı olmuş
tu. Onu daima elinde bir sahne ese
riyle görüyorlardr. Kızların üzerin
deki tesiri de büyüktü. Her mecliste 
en ön m vkii alı or fakat .zekasının 
t'-.a• dU W '\,,o il. Vl.lu.a. j~ll l. UQll !-'"'"•• .. •-•• 

müddet muhafaza edemiyordu. Clark 
Gable onun kadar güzel değildi fa
kat o da Clark Gable kadar tesirli o
lamıyordu. 

Onuncu sınıfta idealini tamamiyle 
değiştirdi. Tiyatro mektebine girmek 

bir Clark Gable olarak yetişmek baş 
emeli oldu ... Ve verdiği kararın derhal 
tatbikine geçti. Bu güzellik ve bu ona 
benzeyişle nasıl olsa günün birinde 
tahayyül ettiği şöhreti bulabilecekti. 

Seneler onu tiyatro mektebinden 
sahneye, sahneden bir başka sahneye 
sürükledi durdu. Fakat aradığı şöh
retin henüz ilk hamlesini bile yapa
mamıştı. Hatta rejisörlerden henüz 
bu hususa dair ufak bir ima bile se-

Belki memleketin yapılacak birçok 
Yeni işleri vardı. Mektepte riyaziye
de de en ileri bir talebe sayılıyordu. 
Beş on sene sonra zengin ve şöhretli 
bir adam olabilmek istidadını taşıyor
du. Bahar gelinciye kadar büyük bir 
gayretle, hiç kimseyle arkadaş olma
dan, söylenilen sözlerin hiç birine al
dırmadan çalıştı. İkinci karnede de 
notları noksansızdı. Bilhassa riyazi

zemiyordu. 
}'edeki istidadı fazla göze çarpıyor-
du. Hava ve heves işlerinde gerçi pek Arkadaşları liseden mezun olmuş· 
o kadar kurnazlığı yoktu. Zaten ze- !ardı. O hala bir baltaya sap olabil
kası da bu gibi şeylere pek müsait mekten uzaktı. 
gelmiyordu. Gayretli, enerjili bir Uç sene sonra yolu yine bir gün 
gençti. Zekasının noksanını bu mezi- Ankara'ya düştü. Şimdi arkadaşlarr
}'eteleriyle doldurmağa çalışıyordu. nın, onu kendinden uzaklaştırarak bir 
aahar geldi - arkadaşları elbise, saç Clark Gable yapan arkadaşlarının 
tuvaletleri ve öne doğru hafif meyil- çoğu üniversite talebesi olmuşlardı . 
li yürüşleriyle yeniden birer hakiki Bir akşam üstü sınıf arkadaşlarına 
Clark Gable kesildiler. Bu giyinmek toplu olarak Özen'den çıkarken rast-
ne kadar da birbirine benziyordu. tadı llk bakışında tanıyamadı. Hepsi 
Mamafih benzememeleri de imkansız 

ne kadar değişmişlerdi. Uç sene evci 
gibiydi. Çünkü: ekserisi memur ço-
cukları idi. Aynı pazara açtıkları kre- Clark Gabel'in küçük ve silik kopyası 
dilerle aynı toptan elbiselik kestiri- olan bu körpe vücutlar şimdi daha 
Yorlar ve aynı mağazanın terzisine kendilerine has birer şekil almışlar
diktiriyorlar, aynı muhitte giyiyorlar- dı: 
dı... Clark Gable'e en uygun saç Onları karşıdan tanır tanımaz ar
kesen berberde başlarını tanzim tist gülüşüyel dudaklarını hareket et
ettiriyorlardı. Taklit etikleri adam da tirdi. Sağ kolunu yukarı kaldırarak 
aynı olduktan sonra onları birbirle· hoş bir pozla onları selamladı. One 
tinden ayırt etmek cidden güçleşiyor- meyilli vücudu biraz daha eğili. 
du. 0 Birden gür bir kahkaha koptu. y-

Bu hava bu cereyan içerisinde Ah
met Cevat yalnızlığında daha uzun 
lnüddet devam edemedi. Her kes o-

nun Clark Gable gibi yürdüğü ve o
nun gibi giyindiği taktirde, tam bir 
ltopyası olacağında müttefiktiler. 
lierkesin zorla benzemiye çalıştığı in
sana o zahmetsiz benziyecek, ve bel
ki de bu sahada ilerlerse mühendis. 
likten daha büyük muvaffakiyetler 
ltazanacaktı. 

le bir kahkaha ki sanki Yenişehir bir 

anda sustu yahut bütün Yenişehir bir 

anda güldü. O bu gülüşe hayret dolu 
gözlerle fakat Clark Gable bakışları
nı değiştirmiyerek bakıyordu. Atıl
gan Yusuf atıldı: 

- Hay Allah müstakını versin be 
Ahmet Cevat .. Sen hala Clark Gable' 
misin? ve caddeden geçen lise tale
belerini göstererek: 

- Yahu Clark Gable modası geçeli 
üç ay oldu. Sen nerelerdesin. 

Bak şu gençlere şimdi hepsi birer 
Tirom Pover oldular. 

O bizim gençliğimizin modasıydı. 
Sonra hep bir ağızdan yeniden kah

kahalarını bıraktılar. 
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A N D A Ç i ................................................ : 
NOBETÇlE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczaneı;i 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarljamba 
Per§embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yenisehir eczaneleri 

ACELE İMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı: (1521). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023·1024). - Sehirlera
ra&ı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
ga.zı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anhan: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuz başı. 
Gı.iven takı;i: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291 ). - İstanbul taksiı;i: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :;on seferleri 

Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'dcn Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Cankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M . na 7.10 23.20 

Uluı; M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

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

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarr'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pa:ı:arı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meyd:ını'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye karlar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da-
kikada· saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki ı;on seferlerle bunların Ulus mey
d:ını'na dönuşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ııcmbe. Cumartesi 

Samsun hattma : .A~rn~J'~~!°lKayı.e
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
·zonguldak hattı : Hergün 15.00 

Erzurum'da zelzele 
Erzurum, 14 a.a. - Bugün saat 

10,45 te cenubu garbiye doğru beş sa
niye devam eden bir deprenme oldu. 
Hasar yoktur. 

Alüminyumdan 
suvare elbisesi 

Amerikalılar,' geçen baharda "cam
dan elbise'' diye bir moda çıkarmış

tı. Bu kış ta bir moda buldular: Al
münyümden elbise. 

Amerikalıların cam modası yanlız 
elbiseye değil, mobilyalara. perdelere 
kadar yayılmıştı. Fakat almünyüm 
modası o kadar iptizale düşmiyece
ğe benziyor. Çünkü yalnız suvare el
biseleri için kullanılmağa karar ve-
rilmiş. 

Acaba yeni moda buralara kadar 
gelecek mi dersiniz? Eğer gelirse, CS; 

ki elbiselerini kap kacakla mubadele 
edenler, tencerelerini ve kazanlarını 
bir gün yeni yeni sırtlarına giyecekle· 
rini unutmamalıdır. 

Meşhur bir İtalyan 
silahşoru öldü 

&ki zamanlarda Avrup'da sokak 
ortalarında kılınç çekerek birbirleri
nin üzerine saldıran, cenk eden silah
.şorlar vardı . Buna Düello denirdi. 
Bundan elli sene evel düellonun en 
hararetli devri idi. 

Avrupa'nın yarım asır evelki düel
lo sahnelerini, meşhur italyan silab
scmi Pini'nin düelloları teşkil eder
di. Pini Avrupa'da, bilhassa .Fransa'
da tanınmış silahşorlarla karşılaşır

dı. 

Fakat kırk sene kadar evci düello 
ortadan kalkarken, Avrupa'nın yega
ne silahşöni olan Pini de uzak diyar
lara göçüp gitmiye karar vermiş, Lun· 
dan otuz sene evel Arjantine gidip 
yerleşmişti. 

Amerikadan gelen haberler, ı;ilah
şorun geçenlerde 80 yaşında olduğu 
halde Buenos • Ayer'te öldüğünü bil
dirmektedir. Pini'nin adı, elli altmış 

Baharda Ahmet Cevat artist mec
mualarına karşı bir sempati duymağa 
başlamıştı. Boş zamanlarında onlara 
biraz göz gezdirmekle adeta içinin 
ferahladığını hissediyordu. Kendisi
ni benzetikleri o adamın da filmleri
ni benzettikleri o adamın da filmleri
ni kaçırmaz olmuştu. Bir akşam 
C:lark Gable'in güzel bir filminden 
dönüyordu. Yenişehir köprüsüne gel-

- Claı k Gable... Demode 
Diye gülüşüyorlardı. 

adam ... sene evelki fransıı: türkülerinde sık 
sık geçerdi. 

Radyonun dügmesini çevire im 
.. ... 4 • •• ••• • •• • • ,,. 

Ankarayı çok iyi dinliyoruz! 
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T ürkiyedeki Radyo adedi 
Artış i~in, bugüne kadar rekor 

nede idi, biliyor musunuz? 
Ankaranın nüfusunda ... 
Ankara'nın nüfusu, 8 senede bir 

misli arttığı zaman, alakalılar, kati 
bir hüküm halinde söylüyorlardı: 
"- İyi şeyler, giızel şeyler, daha 

kısacası milli şeyler için artış reko
runu Ankara nüfusunun bu baş dön
dürücü yükselişinden başka bir şey 
kıramaz!" 

Bu, yakın zamanlara kadar doğru 
idi: grafiklerin, geçen seneleri cü
ce bırakan dev adımlı fırlayışına, 

inhisar mamuta.tının istihlaki bile, 
Ankara nüfusunun artışına yetişe -
mi yordu. 

Mazi sigası kullanıyoruz: çünkü 
bugün elimizde yeni bir rekor var. 

Ankaralılık hisleriniz hiç müte
essir olmasın. Bu yeni rekor da An
kara'dachr. Hem de nüfus artışı ka
dar mühim ve bu nüfus artışiylc a -
takalı ... Biliyorsunuz ki bizim reji
mimiz, bol nüfuslu Türkiye davası 
kadar kaliteli nüfuslu Türkiye da
vasına gönül vermiştir. Yeni reko
rumuz işte bu bakımdan bir ebemi -
yet taşıyor: nüfus artışını, radyo 
artışı kırdı .... 

Yeni istasyonumuzdan sonra her 
türk evine bir radyo girişi, alfabe 
girişi kadar lüzumlu olmuştur. 

Gazetenin on günde gitt~ği y~r
ler için radyo ile ~a~tı saatı

ne verilen ajans haberlerının emsal-
siz kıymetini bir düşününüz ... 

Ankara Türkiye'nin kalbid ir . Ye· 
ni radyo istasyonumuz evela bu kal
bin sesini, bütün milli hudutlara 
duyurmıya başladı. Tükriye'nin he
nüz petrol yakan yerleri için akü
mülatörlü radyo satışı, elektrik ci -
hazlarından önce giriyor. Radyo, e
lektrik hasretini de arttırmıştır. 
Medeni ihtiyaçlara kavuşma zarure
tinin temposunu hızlaşuran her ha-
d

. . nuniyetle karşılamalı -
ıseyı meın 

yıOç sene cvcl bütün Türkiye'd e 
\,1.41 ... nan T UYQ &ı\ynn1 bizi hiç IDenl

nun edecek seviyede değildi: 6.175 ... 
Yani, vasati olarak üç bin kişiye bir 
radyo ... Bu hesaba göre, mcseıa, bü
tün Ankara'da nihayet elli radyo 
bulunması lazımdı. 

Fakat mesele böyle değildi: 935 
de henüz hiç radyo girmemiş vila -
yetlerimiz vardı . Eıbedi_ Ş:f Ata • 
türk'ün, radyoyu, devlctın ış mev -
zuları arasına sokan Kamutayı açış 
nutukları bu seneye rastlar. 

936 senesinin ilk kanununun so
nunda bütün memlekette radyo sa -
yısı 9.033 cü buldu. Vakıa bu artış 
bir sene ön~esine göer yüzde ellidir. 
Fakat yekfın halinde gene bir şey 
ifl!de etmiyor: iki bin kişiye bir 
radyo, dünyanın en düşük nisbetle
rinden biridir. 

Yeni bir çok vatandaşlar evlerine 
radyo alabilecekler ... Fakat soruyor
lar: 

"- Ankara'nııi sesini duymıyo -
ruz ki!. .. 

Bu tarihlerde ,gtimesut'da kuru
lan radyo istasyonumuzun sütunları 
yükselmektedir. 

936 ile 937 rcıydo sayısı arasındaki 
büyük farkın sebeplerini, bunda a
rayabilirsiniz: 937 başlarken, bütün 
Türkiye'nin radyo sayısı 9.035 iken, 
937 eyliilünde, yani dokuz ay iç.inde 
20.559 za yükseldi... 

T ürkiye'ye radyonun, bir me -
denı vasıta olarak girişi, 

cümhuriyetin kuruluş senelerini ta
kip eder. Aşağı yukarı, on beş sene
yi a\)an bir devre içinde on bine yak
laşmıı;; olan bir rakamın, dokuz ay i
çinde yirmi bini aşması, radyoda 
türk vatandaşının medeni cihazla -
rından birini bulanları nasıl sevin -
dirmez? 

Fakat • rakamlar, radyo bahsi ü
zerinde bizi daha kuvetle tatmin e
decektir: 937 eylülünde 20.559 olan 
radyo sayısı, aynı senenin ilk ka -
nun sonunda 25.510 nu; 

Mart ayı sonunda 32.670 şi; 
Haziran 938 de 38.000 i; Aynı se

nenin eylülünde 41.000 ive nihayet; 
938 senesi biterken, yani kanun e

ve! sonunda 44.000 i bulmuştur. 
Bugünkü rakamlara göre, Türki -

yc'de 386 vatandaşa bir radyo düşü
yor. Nisbet, on sene evetine göre, a
şağı yukarı sekiz misli yükselmiş -
tir. 

Bu artışta yeni radyomuzun bü
yük hissesini, son iki aydaki satışa 
bakarak anlıyoruz: Ankara'da, mart 
938 de 4.997 radyo vardı. Bu rakam, 
nisanda 5.124, mayısta 5.273; hazi-

4 .OOOi b ldu 
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Bu rakam 6175 di ! Yalnız 
Ankarada 6766 radyovar 
--- Yazan:---

1 Cemal Kutay 1 
randa 5.505; temmuzda 5.625: ağus
tosta 5.850 ; eylülde fi.oso; birinci 
teşrinde 6.231 re yükselmiş ve yeni 
sene girerken bu rakam, güç inanı
lır bir yükselişle 6.766 ya fırlamış -
tir. 

937 de Türkiye'nin bazı vilayet
lerinde radyo yoktu. Bugün, rad -
yo girmemiş vilayetimiz yoktur. Sa
yılar, elektrige kavuşmuş olan vila
yetlerde derhal büyük farklarla ar -
tırmalar kaydediyor. 938 senesi, ey· 
lül ayında T ürkiye radyolarının vi
Iayetle;e nasıl dağılmış olduğuna 
bakınız : 

Antalya 243, Ağrı 27; Aydın 258; 
Balıkesir 267: Bilecik 77; Bitlis 6; 
Bingöl 3; Bolu 140; Burdur 41: Bur
sa 1.083; Çanakkale 256; Çankırı 7 5; 
Çoruh 30; Çorum 89; Denizli 77; 
Diyaroakır 182; Edirne 263; El5zığ 
139: Erzincan 82; Erzurum 63; Es
kişehir 636; Gaizantep 251; Giresun 
149; Gümüşane 21; Hakari 5; İçeli 
420; lsparta 91; İstanbul 20.812; İz
mir 2.705 ; Kars 60 ; Kastamonu 197; 

Kayseri 240; Kırklareli 321; Kırşehir 
4; Kocaeli 728: Konya 450; Kütah a 

351; Malatya 184: Manisa; 335; Ma
raş 73; Mardin 37; Muğla 152; Muş 
4; Niğde 87 ; Ordu 86; Rize 12; Sam
sun 525: Seyhan 390 : Siirt 13; Si -
nop 104; Sivas 255; Tekirdag 275; 
Tokat l ti6 ; Trabzon 180: Tunceli 5; 
Urfa 75: Van 19 ; Yoz.gat 34; Zon -

guldak 680 ... 

R
adyo sayısına bakarak şehir -
!erimizin hayat standardını 

tayin edebilirsiniz. Bu işin nüfusla 
uzun boylu bir aHika~ı y_ok.tur. Kon
ya, Zonguldak 'ın ikı mıslı kalaba • 
lıktır, fakat radyo sayısı yarı yarı-

yadır. .. . 
Eğer nafıamız, bu guzel ıstasyo -

nun verimini tamamlıyacak olan u
cuz halk radyosunu da memlekete 
sokmıya muvaffak olursa, o z~man 
Türkiye'deki radyo sayısı, - ıl.k ~
lınacak partinin 60 bin olması ıhtı
mali dolayısiyle - yüz bini aşacak
tır. Bu takdir.de aşağı yukarı on ye
di vatandaşa bir radyo düşecek de
mektir. Yani, gene vasati olarak, beş 
aileye bir radyo ... Bu ihtimal tahak
kuk ederse, her ev, ya kendisinin 
veya komşusunun radyosunun sesi

ni duyabilecek demektir. 

Ankara'nın sesini dünyadan evel 

bütün vatandaşlar duydu ve onu 

zevkle dinliyorlar. 

Paris'teki soygunculuk 
vakası uydurma imiş ! 

Genç bir kadın, harcadığı paraların 
hesabını kocasına veremiyeceğini 

anlayınca polislere yalan söylemiş ..• 
Bundan i ki üç gün evet, Paris'te ce- ı - Kocamla memurları dışarı çıka

reyan etmiş çok enteresan bir soy - rırsamz, size hadiseyi dos doğru an _ 
gunculuk vakasından bahsetmiştik: ı latırım, demiş 

Lüren adında bir genç kadın, bir Memurlar dışarı çıkarken, genç ka-
akşam evinde kocasını beklerken ka- dm oturdugu koltuga bir külçe gibi 
pı çalınmış, kadın kocası zannederek yığılmış, elleriyle yüzünü kapatarak 
kapıyı açmış, fakat daha kapı aralık hınçkıra hınçkıra aglamaga ve anlat
olur olmaz elleri silahlı izbandut gibi mağa başlamış: 
iki adam ayaklarını aralığa sokmuş - - Affedin komiser bey demiş, bü
lar, içeri girerek genç kadını cama • tün anlattıklarım uydurma. Fakat ne 
şır dolabına tıkmışlar sonra ne kadar yapayım ki, böyle bir yalan uydurma
paraları varsa alıp gitmişlerdi. ğ_a mecbur kaldım. Kocam kazanıp e-

Bütün bu vakayı; Lüren, kocasına lıne ne geçrse hepsini bana veriyor
ve polis komiserine yana yakıla anlat du Ben de sonrasını düşünmeden bol 
mış, haydutların kendisine ne kadar bol harcıyordum. Bir gün baktım ki, 
işkence ettiklerini izah etmişti. artık paramız kalmamış. Kocama ne -

Polis komiseri bu meseleye son de- reye ~rfettiğini nasıl gösterebilirdim? 
rece al5ka göstererek, kadın tarafın - Bır gun evci kendisiyle konuşurken, 
dan haydutların tiplerine ve evsafla- o gün benden para istiyeceğini anla
rına ait işaretler üzerinde araştırma _ dım, bir ihtiyacı vardı. Ertesi gün dü
lar yapmak, ve haydutları yakalamak şündüm, "bari böyle bir şey uydura
için meseleyi üç memura havale et _ yım da paraları benim bitirdigimi an-
miştir. lamasm" dedim. 

Memurlar kadının verdiği ifadeyi Bunun üzerine genç kadın hakkın-
yazarak, hadisenin cereyan ettig- i e da tutulan zabıt varakasiyle adiliye-. . ve 
gıtmışlcr. Genç kadından tekrar i· a _ ye teslim edilmiş, mahkeme neticesin· 
hat is.temişlcr. Fakat Lüren, ikinc~ i- de, kadınla koca arasında hırsızlık ol
fadesınde birinci defasında söyl • matlığı nazarı itibara alınarak genç ka-
d 
.. b . eme 1. ıgı ırçok şeyler ilave etmiş: dm, yanhz vaka tasnii suretiyle pot· 
- İşte şu kapıdan girdiler demiş, si işgal etmek maddrsinden bir ay ha

ben şu pencereye doğru koştum. Dı- pis cezası ile 200 frank nakdi cezaya 
şarıya bağıracaktım. Fakat kısa boy- mahkum edilmiştir. 
lusu belimden yakaladı, beni karyo- ----
~a~a yatırdı . Uzun boylu adam elinde 
ı~ı tabanca ile başımda bekliyerek, si
lahların namlusunu yüzüme dayaya
rak beni tehdid ederken, öteki: "üs -

Milyonlarca frankhl 

servet bırakan Kral 
tünde para var mı, bir kere üzerini a- Bundan bir asır kadar evci Fransu
rayahm" diye benim her yerimi ara· va adında bir serseri, giriştigi scrgu
dı. Ben korkumdan bayılmışım. Son- zeşt hayatında o kadar ileri gitmışti 
ra kendimi dolapta buldum. ki, koca Madagaskar adasının "kıra-

Memurlar, birinci ifade ile ikinci lı" olup çıkmıştı. Bu adam öldügü za
ifade arasında bazı değişiklikler tes- man, bazılarına göre 700 milyon, ba
pit etmişler, genç kadını tekrar mer- zılarına göre de 3 milyar frank. fakat 
keze davet etmişler. Merkezde alınan ne de olsa hatırlı bir servet bırakmış· 
üçüncü ifade, evelkinden büsbütün tı. 
ayrı olduğu için kadını sıkıştırmış - Fransuva'nın bıraktıgı para, bu

gün 1talya'da birçok adamlar tarafın
dan paylaşılmıştır. Bir sinemacıya da 
külliyetli bir para düşmüştür. 

lar. 
Lüren bakmış ki polisler kanacak 

gibi değil, komisere: 
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Askerlik müddetini on dört 

sene evel bugün azaltmıştık 

Dünyanın en gençleşen milletiyiz! 

920 den sonraki yöş piramidimiz 
İsveç ve Amerikayı bile gecmiştir 

T arihe biraz meraklı olanlar, 
1808 denberi, türk toprakla

rının devamlı olarak beş sene hu
.zur ve sükun içinde kalmadığını bi
lirler. Ta, 1921 re kadar ... 

Ya bir harp, ya bir harbın bütün 
facialarını taşıyan bir iç ihtilal, im
paratorluk devirlerinde türk vatan
daşına rahat yüzü göstermemiştir. 
!ki asırdanberi, ilk defadır ki, harp 
yüzü görmemiş olan nesil, delikan
lılık çağını aşıyor, orta yaşa giriy<?r: 

Milli kurtuluş hareketi bittiği ve 
Anavatan .oprakları düşman istila
sından kurtulduğu zaman on beşin
de olanlar bugün otuz beşine yak -
laştılar. 921 de dünyaya gelen inkı -
lap çocukları, gelecek sene asker o
lacaklardır. 

Birinci köy ve ziraat kalkınma 
kongresi için çok enteresan bir ra -
por hazırlamış olan profesör doktor 
F. Christiansen Weniger diyor ki: 

"-Ziraat siyaseti için bilhassa e
hemiyetli olan nokta memleket nü -
fusunun yaş vaziyetidir. Türkiye'de 
köy nüfusunun yaş piramidinin er -
kek tarafından kırk yaşından yuka
rısı dolu değildir. Bu boşluk harp 
zayiatından ileri gelmiştir. Bu mün
hani Atatürk'ün "Yedi asırdanberi 
cihanın dört köşesine sevkederek, 
kanlarını akıttırdığımız, kemiklerini 
yabancı topraklarda bıraktığımız ... " 
sözlerini tersim etmektedir. Bundan 
başka düny;:ı ve İstikHil harplerinde 
doğumun azlığı görülmektedir. Bil
hassa bu 916 dan 920 senesine kadar 
daha ba,'iz lıir şekil almıştır. Şimdi
ki halde evlenme çağında olan bu 
doğumlular evlenmelerin azlığın -
dan dolayı tekrar bir doğum noksa
nına sebep olabileceklerdir. 1935 sa
yımında bu 'l vukuu hissedilmek
tedir. 
~aş piran inin fazlalanış kaide

si çok pozi l tir. Bu, Türkiye'nin 
gençleştiği~ alamettir. Birinci bu

yük aınıf bu n 15 yaşındadır. Ve c
velki sınıfla göre lıemen hemen 
bir misli fa7 dır. Bunu müteakip 
48 _ 52 yaşl nda bulunan sınıfla
rın hepsinin ı ıtiva ettikleri sayıda 
bulunan sın ar hayata atılmıya 
doğru yaklac aktadırlar. Buna mu-
kabil yaşlısı lar gördüğümüz gibi 
ihtiyarlara n ran tabii bir şekilde 
az olarak bul maktadırlar. Şu hal
de ziraatla uı r şanların sayısı gele
cek seneler i de oldukça yüksele
cektir. 

Nüfus pira di, diğer memleket
lere nazaran rkiye'nin ne kadar 
gençleşmiş ol ğunu ve cumhuriye
tin yaşlı nesil deki ağır harp zayi
atını sulh sen rinde ne kadar faz
la telafi etmi~ muktedir olduğunu 
gösterir. Tür e'nin yaş piramidi, 
İsveç ve Birle ~ Amerika'nın yaş 
piramidi ile ukaye:::.e edilebilir. 
Mukayese içir ınan bu iki memle
ket, zikredileı amanlarda ehcmi -
yetli bir harp yiatından şikayet 
edecek vaziye bulunmamışlardır. 
Umumi olarak ukayese; Türkiye'
de genç nesil zlalığını, harpten 
mütevellit do~ m noksanını ve kırk
tan yukarıki e •k azlığını gayet ba
riz bir şekilde ıstermektedir. Mu
kayese edilen er iki memleketin 
yaş piramitler ok mütecanistir. 

Türkiye zir. i, çok yakın sene -

1 d . t'hsal g~ ına girecek olan er e, ıs ı 
1
. 

.. b" d' umhuriyet nes ıne gur ı ~ve ın . 
kavuştuğu vak t asıl refah ve ıkba -
lini bulacaktır 

8 
u satırla ize bilhassa bugün, 

bir ya ıcı ilim adamına 
Türı<::iye'nin y :'.'il için bu hakikati 
görmiye imkfıı eren hadisenin yıl 
dönümünde ne ıdar manalıdır ... 

Cumhuriyet n dört sene evel bu
gün ask rlik m ldctini azaltmıştı. 
O zaman cüml iyet, henüz bir bu
çuk yaşına bil ,irmemişti, on dört 
aylıktı. İmpar. rluğun altı yüz kü
sur sene düşün'TI k fırsat ve imkanını 
bulamadığı biı ı , Kemalizm'in do -
ğuş çajının es r eri arasındadır. 

Anadolu'da er ek çocukların ne · 
den daha on se ızini tamamlamadan 
evlendiklerini te kik eden bir ra -
pordan parçal~ r alan profesör We
niger; topraktan iyi bir istihsal ya
pacak olan çiftçı nüfusun sıhat şart
larını tetkik ede ken diyor ki: 
"- Anadolu koylüsü, erkek ço -

cuğunun nasıl ol ,a daha yirmisini 
doldurmadan askere gideceğini bil
diğınden, onu. normal zamanından 
daha çok evel evlendirirdi. Zürri -
yetinin bakasını temin için ... Çün-

kü, yeni Türkiye devletinin kuru
luşundan ön~ senelerce, uzun sene
lerce ve hatta tarih devirlerince sü
ren harplere giden Anadolu köylü -
sünden yurduna dönen hemen he -
men yok gibiydi. Eğer, ya hiç işe 
yaramaz bir halde vücudunun yarı -
smı kaybetmiş olarak dönmemişse 
bu bir mucize sayılırdı. 

Türkiye topraklarının önümüzde
ki senelerde kavuşacağı genç ve 
dinç yüz binler, bundan evelki ne
sillere hiç benzemiyeceklerdir. Ye
ni nesil; evlenme çağını bekliyerek 
yuvasını kurmuş, iyi beslenen, harp 
yüzü görmemiş sağlam babaların ço
cuklarıdır.'' 

Anadolu'da, çok zaman rastladı -
ğımız ve kolay kolay selıebini bile
mediğimiz, erkek çocuğun babası -
nm aynı adı taşıması adet haline ge
tiren hadiseyi burada arayınız: ev
lfidının yüzünü bile görmiyen baba, 
yabancı topraklarda hayata gözleri
ni yumunca, talihsiz ana, evHidına, 
doyamadıfı kocasının adını vermiş
tir. 

Bunlar, artık bugün, bizim için bi
rer mazi olan milli facialardı. 

A skerlik müddetini azaltmamı

zın on dördüncü yıldönü -
mü, dünyanın buhranlz bir gününe 
rastlıyor: harpten daima ı.ıazk kal
mak istiyen ve infirat politikasının 
yurdu olan Amerika'da bile, ilkba: 
harda bir dünya harbından bahsedı
liyor. 

biri idi. Rejim, büyük bir cesaretle 
ve çocuğunun fıtri kabiliyeti ile 
kendi teşkilatcıhğma, zabitinin bil
gi ve karakterine, kumandanın tec
rübe ve kıymetine güvenerek aldı -
ğı tedbirdeki isabetiyle övünebilir: 
1926 da orduda okuma yazma nisbe
ti yüzde 17 idi; 1937 de okuma yaz -
ma ve medeni bilgi öğrenerek terhis 
edilenlerin nisbeti yüzde 77 yi bul
muştur. 

Bu "medeni bilgiler" tabiri için -
de, türk köylüsü için temenni etti -

ğimiz bütün yeni hayat hakikatla -
rını bulabilirsiniz: Trakya'yı gc -
zenler, orada, bir köye yerleşmiş o
lan bir alayın, buraya elektrik, be
ton, motör getirdiğini görmiişler • 
dir. Türkiye'nin her tarafında man
zara budur: ordu cüzü, sakin oldu
ğu her yurt köşesinde yeni bir ha -
yat yaratmaktadır. Kışlada, köy i -
çin değil, şehirler için istediğiniz 
bütün hayat şartları vardır: Temiz
lik, ışık, sıcak yemek, rahat uyku, 
vücut sağlığı, kitap, gazete. spor ve 
her şey ... 

Hangimiz Türkiye halkı için bun
lardan başka şeyler tasavvur edebi -
liriz? 

Kültürümüzün bel bağladığı e -

gitmen, gene ordu mahsulüdür. O -
nun türk köyü için ne eşsiz bir kal
kınma unsuru olduğunu biliyoruz. 

Ordunun bir sevgi müessesesi ha

line gcldigini, ona bu vasfını veren 
en esaslı devlet tedbirinin yıldönü
münde bir daha hatırlayabiliriz. 

Böyle lıir ihtimal karşısında bile, 
dünyada bizim kadar huzur içinde 
olan millet azdır. Biz orduyu bir 
halk mektebi haline getirdik. As -
kerlik müddetinin azaltılması, bi -
zim için bir kuvetlenme vasıtası ol
muştur. Dünyada hiç bir ordu, ma
hiyet itibariyle bizim ordumuza 
benziyemez. Türk köylüsü, orduda 
bUtUn rni\\t 'ka\;\Uy .. "l~dni ~n -
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: Pek yakında bir sinema harikası : 

niş manasiyle inkişafa imkan bul -
maktadır: okuma yazma öğreniyor, 
yeni hayat şartlarını öğreniyor, as -
kerlik bilgisini öğreniyor, vücudu
nu kuvetlendiriyor ve köyüne gel -
diğinden bam başka bir insan ola

rak dönüyor. 

Az zamana çok iş sığdırmak dava
mızı en güzel örnekleriyle askerlik 
müddetini kısaltmıya vermişizdir: 
askerlik, teknik ve fenle baş başa 

giden bir meslek haline. g.elmişti~. 
Teknik, en eşsiz eserlerını asken 
hizmetlere hasretmiştir. Bu memle

ketin kuruluşu ve kalkınması için, 
vatandaşı bir an evel yetiştirerek 
hayatın içinde serbest bırakmak za
rureti ile, iyi yetişmiş bir ordunun 
bir istiklal şartı olması zaruretini 
lıirleştirmek en güç meselelerden 

- PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE = 
':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Sıhat BakanhOı 

S Adet serum beygiri ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Müessesemiz serum şubesine 

şartnamesi veçhile beş adet serum bey

giri 28. ı. 939 cumartesi günü saat 11 

de pazarlık suretiyle satın alınacak· 
tır. 

2 - İlk teminat 7 5 liradır. Muham

menbedeli 1000 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün müessese 

başkatipliğinden alınabilir. 
(111) 10130 

Aksınk, öksürük, burun akması, düşkünlük 

C9 ITO~ 
.1 · lduğunu bilmiyormusunuz? 

tehlikesinin yanılmaz habercı erı o 
A s p 1 R 1 N atınız ? 

Gripe karşı koymak için hemen 

k n emniyetli ilaç budur. 
Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara arşı e 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 

ve 2 tabletlik !Şekillerde bulunur. 

. - • d k' ro markası aldığınız matın 
Her şekhn ustun e ı '17 .. d. 

• · · arantısı ır 
hakiki olduğunun ve iyi tesırının e . 

Deha ~ve dahinin psikolojisi Fransa Cibuliyi 

nasll ele ge~irdi ! Dr. bu Fahri Ecevit mevzu 
konuşma yaptı üzerinde bir (Başı 5 inci sayfada) 

len her fransız, yerlilerin bıçakları• 
na boyun vermiştir. . 

Atatürk dahinin saheser örneğidir Fransa, sırf ingilizlere karşı bır 
gösteride bulunmak maksadiyle hJ• 
reket ettiği için, Kızıldeniz'deki bil 
topraklarla yirmi yıl .zerre kadar ~
lakadar olmamıştır. Obock'da bır 
fransız bayrağının dalgalanması, 

Fransa'ya kafi gelmiştir. 

.. 
(Başı 2. nci sayfada) 

lannm bir dahi çehresi belirmesinde 
tesir yapacağını iddianın da kolay ol -
madığını söylemiştir. 

Hatip demiştir ki: 
"Hulasa: Bir dahinin tekevvüniy -

yetini, kendinde mevcut doğuştan kıy
metler hamule.si bakımından incelemek 
hayli yüçtür. Ve her halde böyle bir 
tetkike teşebbüsün daha ilk safhala
rında determinizme bilatereddüd hü -
cum etmek lazımdır. 

Delıa'nın tarifi 
Sosyete ile olan münasebeti bakı -

mından dehayı tetkike girişmezden e
ve! bir tarif ve tavsif yapmıya gayret 
edelim: Deha nedir? Bunu izah için 
kısa veya uzun mefhumlar sahasında 
dolasmak, birçok zümreleşmiş fikirler 
ortasında intihap yapmak muvafıktır. 

Deha; bir öngörü, bir öz görü, bir 
uzgörü diye tarif olunabilir. Hakika
ten dahinin ileri gördüğünü ve ilerile
re baktığını vuzuh ile gösteren misal
ler pek çoktur. Fakat bu misallerin en 
manidarı, en şüphe götürmezi Ata
türk'ün hayatından seçilebilir .. 

Dahinin bütün manasiyle ileri gör
düğüne ve ileriyi kavradığına canlı de
liller mi istiyorsunuz? Milli mücade
lemize tekaddüm eden şartları, milli 
mücadelenin başlangıcını ve inkişaf 
safhalarını baştan başa bir ihtilal ve 
inkılap şahnamesi olan kurtuluş dava
mızı tetkik ediniz. Bu bir öngörü bir 
özgörü ve bir uzgörü vakıasıdır. 

Kurtuluş davamız sadece askeri 
zaferler, sağlam hudut toplulukları 

temin ve bir milletin siyasi haklarını 
tesis davası değildir. Bu dava aynı za
manda büyük bir kuruş, muvaffak bir 
kuruluş davasıdır. 

Atatürk; faaliyetinin her safhasın
da olduğu gibi bu parçada da emsalsiz 
bir özgörü, uzgörü ve öngörü ile hare
ket etmiştir, 

Alelade riyazi zekanın, alelade he
saplarla ancak yevmi icapların yeku -
nunu toplamak ve ona göre bil5.nço çı
karmakla uğraşan mutad zekaların de
terminizm'e tabi mustarip faaliyetleri 
sırasında Atatürk'ün nasıl, ve nelerle 
mücadeleye kara rverdiğini düşünü-
- '!- ,... .. 1 • • 1 " .. •• • ... .. o> 

' aydetmediği o azametli dahi ruhunun 
, ütün hür enerjisini kullanarak, insan 
zekalarını takyid eden, inasn basireti
ne çember olan bütün sıkıcı ve darlaş
tırıcı halkaları kırmış, büyük ruhu
nun üstündeki tavanı atarak hadisele. 
re üstten bakmasını bilmiş, ve en uzak 
ta olacak işleri dahi bir an içinde gö
riip kavramıştır. O'nun hangi şartlar 

kesafeti arasından ileriyi, aydınlık ile
riyi keşfettiğini, ve bu kcsafetin öte
sinde yükseklere doğru uzanan, kur
tuluş yolunu kalın imkansızlık duvar
ları içinde nasıl sezdiğini anlatmak i -
cin büyük nutkundan bir parçasını en 
son kısmı zikredeceğim ! 

Bu parça gençliğe hitap eden kısım
dan alınmıştır. Atatürk hangi şartlar 
altında olursa olsun türk istiklal ve 
cümhuriyetinin korunmasını tavsiye 
ederken bu şartları şu şekilde ifade e
diyor: 

"Bir gün istiklaJ ve cümhuriycti 
müdafaa mecburiyetine düsersen va
zifeye atılm.?k için, içinde' bulunaca
ğın vaziyetin imkan ve şeraitini dü
şünmiyeceksin. Bu imkan ve şerait 
çıok namüsait bir mahiyette tezahür e
debilir. lstikl!il ve cümhuriyetine kas
tedecek düşmanlar, bütün dünyada 
~emsali göriilmcmiş bir galibiyetin mü
messili olabilirler .. Cebren ve hile ile 
aziz vatan111 bütün kaleleri zaptedil
miş, bütün tersanelerine girilmiş, bü
tiin orduları dağıtılmış, ve memleke
tin her köşesi bilfiil işgal edilmiş ola
bilir. Bütün bu .<jcraitten daha elim ve 
daha vahim olmak üzere memleketin 
dahilinde iktidara sahip olanlar gaf
let ve dalalet ve hatta hiyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahip
leri şahsi menfaatlerini müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler .. 
Millet fakir ve zaruret içinde harap ve 
bitap düşmüş olabilir." 

Arkadaşlarım; Büyük Ata'nın, tari
hin en büyük adamının bir yarı ilah i
fadesiyle tebarüz ettirdiği bu şartlar 
içinde hangi alelade insan zekasına o 
zamanlar uz görmek ve ön görmek na
sip olabilirdi; dehanın kudretli ışı

ğından başka hangi aydınlık o kesif 
ve vahim şartlar karanlığını geçebilir
di; hangi ruh kuveti bütün bir cemaa
ti müşküllerin erişilmez tepesinden 
aşdırarak selametin düzlüğüne çıkar
mak enerjisini kendinde bulabilirdi. 

rında bir dahi yetiştirmemiştir. Milli 
inkılabımızın siarı Atatürk'ün eseri 
olan Halk Fırkasının altı prensipi ile 
hulasa edilebilir. Osmanlı saltanatın
dan miras kalan inanışlar, alışılmış 
köhne ve geriletici fikirleri bir hamle
de söküp yepyeni bir inan, yepyeni ve 
feyizli fikirler eken Atatürk eğer öz 
gören bir dahi olmasaydı bu işleri ba
şarmağa değil, hatta onlara başlamağa 
kalkışabilir mi idi? 

Türk milletinin asil kanında mev
cut olan gizli ve mekni kuvetleri sez
meseydi, türk milletinin bütün bir sal
tanat idaresi tarafından asırlarca çü
rütülmeğe uğraşılmış büyük ve eşsiz 
kabiliyetlerini görmeseydi, başkası ta
rafından 0 şartlar altında müşahade ve 
tetkikine imkan olmıyan bu misilsiz 
kıymetleri tıpkı eliyle tutuyor, avuç
luyormuş gibi bilmeseydi Atatürk on 
beş yıl içinde milli bünyemizi bu ha
rikulade durumda tutabilir, ve milli 
kabiliyetimizi akla sığmaz ve coşkun 
verimleriyle böyle bir imkan sahası 

haline getirmeğe teşebbüs edebilir mi 
idi? 

O görüyordu, seziyordu, biliyordu, 
yapıyordu. Hadiselerin ötesini görü
yor, türkün büyük ve yıpranmam•ş 
kıymetini seziyor, içinden yetiştiği 
milletin asla soğumamış kaynar cev -
herini biliyor, dehasının bütün unsur
larile tiirk cümhuriyetini kuruyordu .. 
Zannetmemeli ki, Atatürk yalnız yap
tığı işler sahasına, bizim varabildiği
miz sınırlara kadar uzanan bir görüşle 
hadiseleri müşahede ve tesbit etti. Ha 
yır büyük şefimiz, ebedi şefimiz bu -
günden ötesini, yarını, ve dünya dur
dukça uzanacak yarınları da görebi
liyor ve ilelebet sağlam kalacak te
melleri tarihin içine ve onun iradesi
ne dayalı yıkılmaz bir bina kuruyor
du. Atatürk dünü kurtarmak, bugünü 
kurmakla kalmamış, bize bugünden 
sağlam yarınların da yüzde yüz ga -
rantisini vermiştir. Atatürk kendin -
den sonra geleceklerin kudretine, mil 
Jetinin fena bulmaz sonsuz kabiliye
tine inandığı içindir ki türk gençli
ğine, kendinden sonra gelecek nesil
lNe, hitabının son parçasında şöyle 
haykırmağı da unutmamıştır: 

- ~y c.uı A ı:,-ııauaııı1111 c:...,.-ııılf:. a •g. 

te bu ahval ve şerait içinde dahi va
zifen türk istiklal ve ciimhuriyetini 
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kud -
ret damalarrndaki asil kanda mevcut-
tur ... 

İşte arkadaşlarım! Dehanın bir ta
rifi diye ifade ettiğim öngörü, uzgö
rü ve özgörü kıymetlerine dünyada 
bir eşi daha gelmiyecek kudretlerle 
sahip olan büyük Dahimiz dahi türk 
damarlarındaki asil kandan fışkır
mıştır. 

Şimdi, hadise serisinin ikinci saf· 
hasma geçelim. 

24 haziran 1882 de Fransa'nın res• 
mi gazetesinde neşredilen bir ka • 
rarname ile Obock'a bir kumandatl 
tayin edilmiştir. 

Enerjik bir adam olan kumanda~ 
dö Lagard, Obock'un hiç bir değetl 
olmadığını derhal görmüş burada· 
ki toprakların verimsizliği, yerlile
rin düşmanlık duyguları, bu meın • 
lekette kültürel bir inkişafa imkarı 
olmadığını göstermiştir. Bundarı 
dolayı, Lagard, Afrika sahillerinde 
cenuba doğru tetkiklere girişmiş ve 
Cibuti'nin gerek politika bakımın • 
dan gerek ticaret işleri için çok el• 
verişli olduğunu tesbit etmiştir. Ci· 
buti ile hinterlandında, kültür ba • 
kımından, Danakillerdan çok daha 
yüksek olan Somaliler yaşamakta· 
dır. Bunu gören Lagard, sahilden i· 
çeriye doğru takriben 90 kilometr~ 
derinliğinde bir sahanın sahiplerı 

olan aşiret reisleriyle 26 mart 1885 
de bir mukavele akdettikten sonra, 
Cibuti'ye göç etmi~tir. 

Bu mukavelenin 2 inci maddesin· 
de deniliyor ki: 

"İssa aşiret reisleri, yabancıların 
taarruzuna karşı koruması için, top
raklarını Fransa'ya terketmektedir• 
ler." 

Ankara Borsası 

ÇEKLER 

14 il. kanun 1939 fiyatler.ı 
Ac;ılış F. Kapanış F. 

Londra 5.91 5.91 
Nevyork 126.545 lUi.545 
Paris 3.3325 3.3325 
Milano 6.66 6.66 
Cenevre 28.5925 28.5~5 
Amsterdam 68.7475 68.7475 
Bedin 50.805 50.805 
Briıksel 21.4025 21.4025 
Ati na 1.0775 1.0775 
~f- ' .... ~ 
Mndrid 5.91 5.91 
Varşova 23.9450 23.9450 
Budapeşte 25.02 25.02 
Bükreş 0.9025 0.9025 
'Belgrad 2.8275 2.8275 
Yokohama 34.5025 34.5025 
Stokholm 30.4250 30.4250 
Moskova 23.87 23.87 

E8HAM VE TAHVILA T 

1933 Türk borcu I. 

1938 % 5 ikramiyeli 
Merkez Bankası 

19.30 19.30 
Peşin 

19.60 19.60 
112.- 112.-

~========================::::/ 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adc-di: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 

• 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız 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 n• 5.000 n 

120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

Bu kadar koyu imkansızlıklar, bu 
kadar çetin vaziyetler içine hiç bir 
millet düşmemiştir. Ve hiç bir millet 
kendisini hatta bu kadar ağır olmıyan 
tehlikeler bataklığından en kısa bir za
manda çıkarıp, muzaffer, mesut, ka
dir ve müreffeh yapan Atatürk aya-

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 H. 
radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 



RESMİ İLANLAR 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (163) 

10181 

[M;m. ~ü~~.ı~a. Bakanlığı ·ı 
190 Kalem alah tıbbiye 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ntisyonundan : 

1 - 190 kalem alatı tıbbiye kapalı 
2arfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hanunen lıedeli (5800) lirn olup ilk te
ıninat miktarı (435) liradır. 

2 - Eksiltmesi 18. ı. 939 çarşamba 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
ınisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listesi her gün ko
ınisyonda görülebilir. 
4- İsteklilerin kanunun 2, ve 3 ün

cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatından bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(5326) 10003 

10 Adet otoklav ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lnisyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

650 lira olan yerli mamulat on adet 
otoklav 17 sonkanun 939 salı günü sa
at ıo da M. M. V. satınalma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle satın ahna
taktır. 

2 - llk teminat 50 lira olup şart
name M. M. V. satınalma Ko. da gö
rülür. 

3 - Eksiltmiye girecekler teminat 
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa
tinde M. M. V. satınalma Ko. da bu-
lunmaları. (5345) 10009 

200 Adet bartaniye ahnacak 
.. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
·lnisyonundan : 

Satılık taylar 
Askeri Fabrikalar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ı 
misyonundan : 

A 
. 

Harp okulunda altı aylarını doldur-muş sekiz baş tay 20-ikincikanun-939 teŞÇ 1 ustası 

alınacaktır 
pazartesi günü saat 10 da M.M.V. sa
tın alma Ko. da arttırma suretiyle sa -
tılaraktır. Tayları görmek istiyenler 
Harp okuluna ve arttırmaya girecek -
ler satış günü ve saatında M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. (136) 

10176 

llôn iptali 
M.M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

21-Şubat-939 tarihinde kapalı zarfla 
satın alınacağı iliin edilen iki çeşit boş 
ampul şartnamesinde değişiklik yapıl
dığından yeniden ilana verildiği cihet
le evclce yapılan ilanın hükümsüz ol
duğu ve bu işe ait şartname alanların 
komisyona mliracaatlarr. (137) 10177 

Boş ampul alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü-
dürlüğiindcn : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmi
ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
mekli deniz makina subaylarından 

veya ticareti hah riye makina mekte
binden neşet ve türk donanmasında 

ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almış olanlar tercih edilecek
tir. 

Talip olanların istenilen vesikalar
la umum müdürlüğe müracaatları. 

(5328) 10025 

Arpa alınacak 
10400 lira olan bir milyon adet 1 cc. Ankara Levazım Amirliği Satın 
lik ve dokuz yüz bin adet 2 cc. lik boş Alma Komiıyonundan : 
ampul 3 - mart - 939 cuma günü saat 
11 de Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. da kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 780 lira olup şart· 
namesi her gün öğleden aonra komis -
yonda görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgderle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemahal bir saat eveline ka -
dar M.M.V. satın alma Ko. oo verme

1 - Tümenin Hozat garnizonunda 
bulunan birliklerin ihtiyacı ıçın 

150.000 kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Elazığ'daki satın al· 
ma komisyonunda gösterilebilecektir. 

3 - Eksiltme 18. ı. 939 çarşamba 

günü saat 11 de Elazığ'daki tüm bina
sı içerisinde satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 787 lira 50 

40.000 kilo ıspanak ıl1111<1k 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 40,000 
kilo ıspanak açık eksiltmeye konmuş • 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
muvakkat teminatı 300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü
nü saat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte Ankara Lv. amirliği satın al -
ma komisyonuna vermeleri. ( 164) 

lzl82 

30.000 kilo lahna ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 30,000 
kilo lahana açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2100 lira olup 
muvakkat teminatı 157 lira 50 kuru~
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü 
nü saat 14 dedi~ 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıh kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonuna vermeleri. (165) 
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· · Devlet Hava Yolları 

Beton asi alt, yol ve pist 
yaphnlacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden: 

Cinsi 
Miktarı Tahmini fiyatı 

Adet Lira leri. (138) 10178 
kuruştur. 

6 - Teklif mektupları eksiltme gü
nü olan 18. 1. 939 çarşamba günü saat 
10 a kadar satın alma komisyonu reis
liğine verilmiş olacak ve bu saatten 
sonra mektuplar kabul cdilmiyecek
tir. 

1 - Devlet Bava Yollan Umum 
Müdürlük binası iltisak yolu ve han
gar önü pistinin bet.on asfalt olarak 
inşası keşif ve şartnamelerde tiidi~at 
yapılarak yeniden kapalı zarf usulıy
le eksiltmeye konulmuştu,r. . Yün battaniye 100 14 .. .. 100 9 

1 - 200 adet battaniye açık eksilt
nıe suretiyle satın alınacaktır. Behc-
-- - - - - .1 .,/ - - ____ .. _ 

rında gösterilmiştir. tık teminat mik
tarı 172 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 23-1-939 pazartesi 
günü saat 11 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunc ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat
te ilk teminat veya makbuzlariyle ko-
ınisyona gelmeleri. (i8) 10061 

Zayi makbuz 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
h'lİsyonundan : 

Ankara muhabere malzeme depo
sundan İstanbul aktarma ambarına 
gönderilen 8 adet siperi saika mesne
dine ait muhabere deposunca tanzim 
edilen 20-9-937 tarih 107989 sayılı ay
niyat tesellüm makbuzu gaip olduğun 
dan işbu makbuzun hükümsüz oldu
ğu ve vesika ve müstenidat makamın
da kullanılamıyacağı ilan olunur. 

(103) 10138 

Satılık lwy::,rir ve katırlar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
h'lisyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti daire mü
dürlüğü kadrosundan kadro fazlası 

çıkarılan sekiz baş beygir ve katır 
açık arttırma suretiyle 20-1-939 cu
ma günü saat 10 da M. M. V. satınal
ma Ko. da satılacaktır. Hayvanları 

görmek için her gün vekalet daire 
müdürlüğüne artırmaya girecekler sa 
tış gün ve saatinde vekalet binasındı:ı 
bulunmaları (100) 10145 

Bir makini ı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti daire Mü· 
dürlüğü kadrosunda bulunan maki
nistliğe ehliyet ve liyakatli bir ma
kinist alınacaktır. Göstereceği liya -
kat ve ehliyete göre 60 ila 98 lira ay
lık iicrct verilecektir. 

İsteklilerin bonservisleriyle birlik
te vckfilet daire müdürlüğüne müra-
caatları. (101) 10146 

Alakadarlann nazan dikkatine 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

23-Şubat-939 perşembe günü saat 
11 de kapalı zarfla satın alınacağı ilan 
edilen 36 kalem tıbbi ilacın tahmin fi
yatı 67 .000 lira ve ilk teminatı 4600 li
ra şartname parası da 335 kuruştur. 
Alacaklıların nazan dikkati celbolu -
nur. (102) 10175 

4 kalem eşya alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
~m~ı 

Yatak örtilsü 
Nevresim 
Yatak çarşafı 
Yastık yüzü 

Miktarı 

100 
100 
100 
200 

1 - Yukarda cins ve miktarları ya
zılı dört kalem eşya pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 23-1-939 pazartesi 
günü saat 14 de Vekalet satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümuneleri komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ko-
misyonda bulunmaları. (141) 10179 

Hava Kurumu 

Satıllk deriler 
Türk Hava Kurumu Ankara Şu

besinden : 

Ankara Merkez ve merkeze bağlı 
nahiye şubelerine tcberrü edilecek 
kurban derileri 21-2. ci ka. ı 939 cu
martesi giinü saat 14,30 da açık arttır
ma ile satılacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere şubemize müraca
atları ve ihale günü teminatlariyle bir· 
likte Genel merkez binaamdaki şube · 
mizde bulunmaları ilan olunur. 117 

. Finans Bakanhğı 

Memur ve daktilo ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez dairelerinde 25 li
raya kadar maaşlı ve 75 liraya kadar 
ücretli münhallere alınacak memur 
ve daktilolar için 15 ıubat 1939 tari -
hinde bir müsabaka açılacaktır. Maaş-
lı ve ücretli memurluk imtihanına 
kabul olunabilmek için lise tahsili 
şarttır. Taliplerin fotoğraflı nüfus 
tezkeresi memurin kanununda yazılı 
olduğu v

1

eçhile mahkfuniycti olmadı
ğına dair mütemekkin olduğu mahal 
cümhuriyet müddeiumumiliğindcn a
lınmış vesika ile aynı mahal beledi -
yesinden alınmış hüsnühal kağıdını 
ve mektep şehadetnamesini 14 şubat 
1939 tarihine kadar zat işleri müdür
lüğüne vermeleri ve bu vesikaları ta
mamen vel'.miyenlerin kayıtlarının 
yapılamıyacağı ilan olunur. (170) 

10186 

7 - Şartnamede yazılı istenilen ve
sikalar muvakkat teminatın konduğu 
zarf içerisine konulacaktır. 

(5342) 10006 

Top garajı inıaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

Balıkcsir'de yapılan top garajının 

inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işin tahmin edilen ke
şif bedeli 36165 lira 58 kuruştur. İha
lesi 23. ı. 939 pazartesi günü saat 11 
de Balıkesir kor satın alma komisyo-

nunda yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 2712 lira 42 kuruştur. Bu işe ait 
keşif plan ve şartlar, İstanbul, Anka
ra Lv. amirlikleri ve İzmir müstah
kem mevki, Balıkesir kor satın alma 
komisyonlarında görülebilir. İstekli
lerin mezkur günde ve ihale saatinden 
bir saat eve! teklif mektuplarını ka
nuni belgeleriyle birlikte Balıkesir 
kor satın alına komisyonuna teslim et
meleri ilan olunur. 

(5343) 10007 

40.000 kilo pırasa 1h111C1k 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 40,000 
kilo pırasa açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü 
ıü saat 15 dedir. 

2 _ Bedeli keşif (40.839) !ıra (70) 

kuruştur. . 
3 - ihale 30-1-939 pazartesı gunu 

:ı.ıdı. 10 da Umum MUdUrlUk binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3063) lira
dır. Naktcn vermek isti yenlerin, te -
minatı Ziraat Bankasındaki 3667 No
lu idare hesabına yatırmaları lazım-

dır. 
5 - Keşif ve buna müteferri evrak 

204 kuruş mukabilinde Devlet Hava 
yolları Ankara ve İstanbul accntala· 
rmclan alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, Na -
fıa Vekaletine ihale tarihinden en 
gec sekiz gün cvcl bir istida ile mü
racaat ederek ehliyet vesikaları ve is
tidalara buna benzer işler yaptıkları
na dair, işi yaptıranlardan aldıkları 
vesikaları da raptedilccektir. Zama -
nında müracaat ederek ehliyet vesi -
kası alamıyanlar eksiltmeye giremez
ler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale zamanından bir saat e
vel eksiltme komisyonuna makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz. (15) 10180 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Ankara belediye otobüs garajında 

elektrikçi Çelikoğlu Şerif'e. 

Eski postane arkasında bakkal Ah
met vekili avukat IIasan Hüseyin Be
şe tarafından aleyhinize açılan 2185 

(elik (Ubuk ve kereste ahnacak 
Ankara Levazım Amirlii;i Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale miistahkem mevki birlikleri için kapalı zarf usuliyle aşa
ğıda cins ve miktarları yazılı malzemeler satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 30-1-939 pazartesi günü saat l 1 de müstahkem mevki satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezklır tarihte aşağıda hizalarında yazılı teminat akçe
leriylc birlikte komisyona müracaatları. 

4 - Zarfla ihale saatinden bir saat evel her iki zarfta mühürlü olduğu 
halde komisyona verilir. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
6 - Talipler ihale kanununun 2, 3. maddelerindeki yazılı vesikaları 

yanlarında bulundurmaları mecburidir. Aksi halde eksiltmeye iştirak et

tirilmezlcr. 
7 - Malzemelere ait fenni ve hususi şartnameleri Ankara - İstanbul ve 

Çanakkale Mst. mevki satınalma komisyonlarında görülebilir. 
8 _ Taliplerin mezkur tarihte komisyona müracaatları. 

Cinsi Miktarı B. Muhammeni Turası Teminatı 

Çelik çubuk 
Kereste 

117 Ton 
28, 3.M.3 

15 kuruş 
52 Lira 

32266 Lira 2420 Lira 
10184 

kuruş alacak davasından dolayı ika -
metgfilıınızın mcçhuliyetine mebni i -
lancn gıyap kararı tebliği suretiyle 
yapılan duruşma sonunda: 2185 ku -
ruşun % 10 avukatlık ücreti ve mah
keme masarifiyle birlikte tahsiline 
29-12-938 de karar verilmiş olduğun
dan işbu hükmü hulasası ilcinen teb -
!iğ olunur. 162 

Posta, Telgraf ve Telefon . 

Müsabaka ile mülelliı 

muavini alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremizde münhal (35) lira maaş· 

lı müfettiş muavinlikleri için 10-2-939 
tarihinde Ankara ve 1stanbul'da bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. ls
teklilerin aşağıdaki şartları haiz bu
~unmaları lazımdır. 

l - Türk olmak ve ecnebi kadınla 
evli bulunmamak. 

2 - Hukuku siyasiyesine sahip ol
mak. 

3 - Hukuk, mülkiye, yüksek iktı -
sat ve ticaret mekteplerinden ve bun
lara tekabül eden ecnebi yüksek bir 
mektepten mezun bulunmak, 

4 - Hizmeti filiyesini yapmış, ve
ya sınıfı ihtiyata nakledilmiş veya 
askerliğe elverişli olmadığı sabit ol
muş bulunmak veya tecil edilmek. 

5 - Otuz yaşından yukarı olma -
mak (halen Devlet memuriyetinde 
bulunanlar bu kayıttan müstesnadır) 

6 - Hüsnühal eshabından bulun -
mak ve haklarında yapılmış tahki -
kat neticesinde herhangi bir suçtan 
dolayı mahkfım olmadığı sabit olmak. 

, 7 - Daire doktoru veya idarenin 
! lüzum göstereceği hastanede sıhat 
heyetince yapılacak muayene netice
sinde, sıhi vaziyeti bu vazifeyi ifaya 
müsait ve memleketin her tarafına 
daimi surette seyahate mütehammil 
olduğu anlaşılmı bulunmak. 

İsteklilerin ntifus hüviyet cüzdanı, 
askerlik vaziyeti, iyi hal, adliye vesi
kalariyle aşı kağıdı ve mektep diplo
malarmm asıl veya noterlikten tas -
dikli suretlerini ve halen bir daire -
de memur olarak müstahdem iseler 
zati sicil cilzdanlariyle dilekçelerini 
4 kıt'a vesika fotoğraflariyle Anka -
ra'da P.T.T. Umumi Müdürlüğü Mu
amelat Müdürlüğüne, Istanbul'da P . 
T .T. Müdürlüğüne 30-1-939 t arih ine 
kadar tevdi etıneleri ve imtihanın\ya
pılacağı l0-2-939 tarihinde saat 10 da 
mezkur müdürlüklerde hazır bulun -
maları lllzımdır. 

İmtihan tahriridir. Muvaffak olan
lar aldıkları numara derecesine ve 
münhal adedine göre Müfettiş Mua
vinliğine tayin olunurlar. Muvaffak 
olanlar münhal adedinden fazla olur
sa, muvafakat ettikleri takdirde ida
renin diğer münhal hizmetlerine ta_ 
yin olunabilirler. Kazananlardan mü
savi numara alanlar arasında ecnebi 
lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

lptidaen memuriyete intisap ede -
cekler (30) lira asli maaşla Müfettiş 
muavinliğine namzet olarak ve halen 
Devlet memuriyetinde (35) lira alan
lar veya {30) lirada kanuni müddeti
ni doldurmuş olanlar (35) lira maaş
la tayin olunurlar. 

Müfettiş muavinliğine teftiş mak
sadiyle seyahatlerinde harcirah ka • 
nun ve kararnamesinde yazılı nispet
ler dairesinde seyahat ve ikamet yev
miyesi verilir. 

(1MT1HAN PROGRAMI) 
1 - Türkiyenin iktısadi ve tabii 
:rafyası. 

2 - Hesap: Faiz - İskonto, tena • 
süp. 

3 - Mali usulü defteri, muhasebei 
umumiye kanunu. 
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Vilôyetler ı ..................................................... 
Hükümet konağı inşası 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 

lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü
met konağı inşaatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısımdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
aklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel prtna

mesi 
D - Yapı i leri umumi fenni şart· 

namesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Proje 
Istiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde 
bedehiiz olarak görebilirler. 

3 - Talip çıkmamış olan bu işin 
pazarlıkla ihalesi 27-1-939 cuma gü
nü saat 15 de nafıa müdürlUğü bina
sında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyeldir. 
5 - Bu işe girebilmek için istek -

!ilerin 1800 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve ihale gününden nihayet 
8 gün evveline kadar vilayet maka -
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikası ile 938 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etme !eri 
lazımdır. (42-36) 10065 

Satlhk çam ağacı 
Samsun Orman Çevirge Müdürlü

ğümien : 
ı _ 3-1-939 tarihinden itibaren 23-

1-939 tarihine kadar 20 gün müddet
le ve kapalr zarf usuliyle artırmaya 
konulan ve 23-1-939 tarihinde ihalei 
evcliyesi icra kılınacağı ilan edilmiş 
olan Vezirköprünün Kavacık yaylası 
ve Taşlıgeriş devlet ormanından 1667 
metre mikap çam ağacına ait ilan va
rakasının 3-1-939 tarihinde gönderil
diği halde Istanbul Cümhuriyet ga • 
zetesince 9-1-939 tarihinde alındığı ve 
müddetinde neşredilmediği telgrafla 
bildirilmesi iizerine eski ilanın mef • 
suh addiyle 10-1-939 tarihinden iti· 
baren 10-2-939 tarihinde ihalei cveli
yesi icra kılınmak üzere bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliylc artırma
ya konulmuştur. 

2 - Teklif zarfları 10-2-939 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 14 tc Sam 
sun Orman çevfrge müdürlüğündeki 
orman satış komisyonu huzurunda a
çılacaktır. 

3 - lhalei evveliyesi 10-2-939 tari
hinde cuma günü saat 14 te yapıla -
caktır. 

4 - Muhammen bedeli 6668 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı SoO lira 10 

kuruştur. 
6 - İsteklilerin kanuni ikametgahı 

olması ve ticaret odasında kayıtlı ol· 
duklarına dair vesaik ibraz etmeleri 
meşruttur. 

7 - Teklif mektupları teminat 
makbuzlariyle birlikte ihale saatin
den bir aaat evveline kadar Orman 
satış komisyon reisliğine sıra numa
ralı makbuz mukabilinde verilmiş o
lacaktır. 

8 - İsteklilerin mektuplarında şart 
name ve mukavelename projeleri o -
kuyup kabul ettiklerini yazıp imza 
etmeleri meşruttur. 

9 - Şartname ve mbkave1ename 
projeleri Ankara İstanbul ve Samsun 
Orman çevirge müdürlüklerinden a -
Iınarak okunur. (175) 10187 

A Kazalar 
Eczacı aranıyor 

4 - Memurin kanunu _ Memurin Beypazarı Belediye Riyasetinden: 
Muhakemat kanunu, ecza muhakeme- Kaza nüfusu 30 bin, merkez 7 bin. 
leri usulü kanunu, 1609 No. 1ı kanun, Kısa bir müddettenberi kapalı bu -
kefalet kanunu - ve Türk ceza kanu- lunan kaza eczanesini açmağa tcşeb -
nunun memur suçlarına müteallik büs edecek eczacıya belediyeden 1000 
hükümleri. lira yardım edilecek ve belediyeye a-

5 - Türkiyc'dcki Posta Telgraf it eczane binası kirasız verilecektir. 
ve Telefon teşkilatına ait umumi ma- Bu hususta fazla mallımat almak is
IUmat ile P.T.T. idaresine ait 2822 tiyenlerin belediye riyasetine iadeli 
No. 1ı teşkilat kanunu. 10108°0 ""1 teahhütlü mektupla müracaat etmele-

__J ri ilan olunur. (169) 10185 

Elektrik rlire"i H' ~airc alınacak 
. E~ine Belediye Riyasetinden ~ M uhammcn bedeli 

Cınsı Miktarı Lira Kr. 

Elektrik şebeke 
demir direkleri 
U ve köşebent 
travers demiri 
Demir civata ve 
somun 

250 adet (40) ton) 

1500 kilo 

300 kilo 

) 

) 4156 90 
) 
) 
) 

Muvakkat T. 
Lira Kr. 

311 77 

1 - Yukarda muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktarı yazılı 
Ezine elektrik tesisatı şebeke demir direklerı ve tefcrrüatı 7-1-939 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 27-1-939 cuma günü saat 10 da belediye dairesinde encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşifnamesi lstanbul'da Taşhan S inci katta (Sazmaş) 
Şirketinden ve Ezine Belediye kaleminden parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaik ve muvakkat teminatlariyle birlikte iha-
le gün ve &aatinde müracaatları ilan olunur. (199-132) 10154 
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Satılık: j-.............................. _..._ ......... f . 
i Küçük İlôn Şartları 

Satılık - 33 model fort marka kap· 
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Sabhk - Yenişehir'de tek ve çift 
katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 Tl-
2181 69 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi 
yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ· 
lan Koç Ap. 4. Ti: 2181 70 

Sablık bağ - Dikmen'de otobüs du· 
rağı yakınında asfalt cadde üzerinde
ki Kavaklı bağ. Yenişehir Ataç sokak 
1 O Emine Tibas'a müracaat. 71 

Sablık - Maltepe Bomonti Yenişe
hir'de inşaata elverişli arsa ev ve apar
tıman. Tl: 3911 ve 3563 94 

Satılık - İsmetpaşa mahallesi Ha
mamönü, Samanpazarı, Cebeci"de kar
gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3563 

96 

Satılık - Bahçeli evlerde B. 4. tipi 
143 No. lu ev. İstanbul pastanesinde 

l
i Dort satırlık kiıçük ilanlardan: 

Bir defa İc;in 30 Kuruş 
lki defa ic;in 50 Kuruş 
Oc; defa için 70 Kuruş 

1 
Dort defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
icın 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilin için, 14-0 kuruı; 

1 
t alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
! her satır, kelime aralarındaki boşluk-
i tar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
i tir. Bir küçuk ilin 120 harften ibaret 
f olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için be- i 
: her seferine ayrıca on kurus alınır. 

f Küçük ilanların 120 harfi 

1 
İ geçmemesi lazımdır. Bu mik· 
i tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
i tarifesine tabidir. 
: ..................................................... . 

Kiralık Daireler - Yenişehir, Ka
ranfil sokak No. 7 apartımanda 4 oda, 
1 hizmetçi odası, geniş hol, yeni bit • 
miştir. 3 daire kiralıktır. 107 

Kiralık - Y. Şehirin merkezi olan 
Yüksel Cad. 7 No. lu hanenin üst katı 
5 oda ve mükemmel konfor. ucuz fiat-
la. Ti: 3715 109 

Bay Hamzaya müarcaat. 114 
Kiralık kat - Y. Şehir Türe sokak 

Satıcı aranıyor - Almanca bilen bir No. 11 Sümer Ap. No. 7 de 4 oda, ban. 
satıcıya ihtiyaç vardır. Akba'ya müra- yo, mutbak. Kapıcıya müracaat. 113 
caat. Telefon: 3377 115 

Satılık - Çankın oteli altında No: 
10 da yevmi 100-110 lira peşin satış 

yapan bakkaliye acele azimet dolayı

siyle devren satılıktır. Ti: 3203 135 

Acele satılık ev - Müracaat: Ana
fartalar caddesi Şık berber salonu. 136 

Satılık Fanela makinesi - Dubye 
Dakuva marka 82 santimlik. Leblebici 
mahallesi Yenişar sokak No. 52 Etem 
ustaya müracaat. 158 

İş arıyanlar: 

lş arıyor - Ticari ve sınai muha
sebeye vakıf hukukçu ıyi ingılizce bi
ten tecrübeli bir muhasebeci. Ulus'da 
M.T. rumuzuna mektupla müracaat. 

129 

lı anyor - Almanca fransızca müs
takilen mubah ata muktedir türkçe 
bilir türk taba lise mezunu bir ba-
yan. P.K. 212 nkara 141 

lı anyor - hgilizce, fransızca, al
manca müstak en muhahcrata her 3 
lisanda tercün e e muktedir bayan A. 
T. rumuzu ile azı ile Ulus'a müraca-
at. , 153 

it anyor
rat yapan uzun 
lunmuş bir ari 
ni değiştirmek 
rumuzuna mek 

ndi kendine muhabe
üddet Türkiye'de bu

l man daktilo vazifesi
iyor. Ulus'ta E, L. 
)la müracaat. 168 

Kiralık: 

Kiralık - At türk bulvarında Kut· 
lu apartımanı • undakı mağaza kira-
lıktır. Kapıcıyc müracaat. 42 

4, 5 odalı d~ur ler - Yeni tekmil 
muşambalı mun zam bahçeli konfor
lu. Yenişehir Oı u luk sokak N o: 8 Be 
hiç Tümer Tl: 2 12 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık kalori e li daire - Tam kon 
for 4 oda, l hol, a imet dolyısiyle dev
ren veya yeniden Bakanlıklar Postaha 
ne karşısı Ersin p. 82 

Kiralık güzel• dillar - Merkezi yer
de güzel manzar ve havadar odalar. 
Kiralar çok müS<: ttir. Selanik cad. No. 
16 83 

Kiralık - Sıl: 
da elektrik şirke 
No. 3 Dr. Feyzi 
ferli 5 oda, 1 ho] 

Kiralık Daire 
yanında Dirim s 
4 oda, bir hol, h 
(3810) Dr. tsma 1 

e Vekaleti karşısın
e giden İlkiz sokak 
:ırtımanında kalori-
el: 1764 92 

Mülkiye mektebi 
ağında İnönü Ap. 
türlü konforlu Ti: 

102 

Kiralık 1, 2 oda - Muvafık fiyatlı 

konforlu, Işıklar cad. Necati B. mahal
lesi Cevat B. Ap. daire 4 de Erdil'e 
müracaat. 122 

Devren kiralık daire - Mühendisler 
birliği karşısı Ölçerler S. No. 2 de ı. 
ci kat 4 oda, 2 hol, konforlu aylığı 62 
li. İçindekilere müracaat. 123 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında 1 bay veya bayana mutbak, 
banyo beraber. Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 Li 

124 

Kiralık - Aile yanında bir bay ve
ya bayana 1 oda Karaoğlan hükümet 
Cd. No: 66 ya müracaat. 126 

Kiralık- Cebeci'de otobüs durağın
da asfalt cadde üzerinde yeni yapılan 
apartmanda müsait şeraitle daireler. 

127 

Kiralık - Yenişehir Maltepe Onur 
S. otobüs son durağına 1 dakikada 3 
oda 1 hol, manzara, konforlu 45 lira; 
Bay Bahaeddin'e müracaat. 132 

Kiralık - Y cn1 ehlr d -

si 1-2 No:lu Kuğu apartmanında 3 o
dalı bir daire. 7 No:lu daireye müra-
caat edilmesi. 134 

Kiralık ev - 1smetpaşa mahallesi 
Selami B. sokak. 3 oda bahçe iyi man
zara havadar. B. Haydar'm evi. 

138 

Kiralık - Nafıa bakanlığı karşısın
da otobüs durak mahallinde dörder ve 
beşer odalı parke döşemeli kalöriferli 
daireler. Bekçiye müracaat. 143 

Devren kiralık - Havuzbaşı Emci
ler Cad. Küflü Ap. 7 5 liralık dairesi 
çok ehven fiyatla. Altındaki bakkala 
müracaat. 145 

Kiralık - Konforlu, kaloriferli, mo· 
bilyalı oda, bir bay için kiralıktır. Ko
operatif arkası, Ali Nazmi Apt. 9 157 

Kiralık Apartrman - Kaloriferli 6 
oda muşamba. Konforlu gayet ehven. 
Çankaya cad. Sarı köşk karşısı No. 49 
Ti: 3050 161 

Kiralık büyük garaj - Maltepe oto
büs durağı karşısında suyu ve elektri • 
ği var, her tarafı betondur. Ti: 2195 

160 

Kiralık Oda - Kaloriferli boş bir 
oda kiralıktır. Işıklar caddesi No. 18 
ze müracaat. 169 

Devren kiralık - Demirtepe Dik· 
men asfaltında Raşit Konuk Ap. 5 oda 
ı hol, konforlu daire. 50 lira. Ost kata 
müracaat. 176 

r gazinosunda 
Hergün orkestra 

saat 17,30 dan itibaren icrayı ahenge başlar 170 

Grip, nezleyi, baş, diş ve romatizma ağrılarını derhal geçiren en 
eyi ilaçtır. 1. Kaşe 6, 6 lık kutu 30 kuruştur. 7003 
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MOBİLYALARLA süslemek 
ancak Y 1 l M A Z mobilya mağazasından teda rik etmekle 

mümkündür. 

9. 
b ::: 
~ 
~ 

1 .~ 

ya mağazası Belediye sırasında yeni mağazasına nakledil- f-! 
mi~tir. Ti: 2600 merkezi İzmir. 166 9 

Adrese dikkat: Adliye karşısındaki Y 1 L M AZ mobil-

::i 
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Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

_NEVROZ İN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrıları 
Ve üıütmekten mütevellit bü
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle-

ye, romatizmaya kartı 

NEVROZİN 
Kaşelerini almız 

icabında günde üç 

1 kaşe alınabilir 
7025 ---· 

Bir daktilo aranıyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

"iinden: 
,, Direktörlük yazı işlerinde istihdam 
edilmek üzere bir daktilo alınacaktır. 
Talipler arasında pazartesi günü Ye
nişehir vali konağı yanındaki genel di 
rektörlük binasında imtihan yapılaca
ğından taliplerin şeraiti anlamak üze-
re müracaatları. 149 

Zayi - Namlanmıza muharrer (iki 
bin üç yüz) liralık hazine veznesinin 
bita tarih ve 39 cilt 3856 ayniyat No. 
lumakbuzu zayi eylediğimizden hük
mü olmadığını ilan ederiz. Sanayi cad
desi B . Ali Riza apartımanı No, 11 de 
Ali Riza İnaç, Sanayi caddesi No. 21 
de kırmacı Osman Canyurt 167 

Zayi - Nafia Vekaletinden aldığım 
76 sayılı elektrik mühendisliği ruhsat
namemi kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan e
derim. Elektrik mühendisi Hasan Ha -
mit Turali 165 

İstanbul Haydarpasa hastanesi sabık 
sıôz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmistir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 11 kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6271 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

ULUS Baı;ımevi ANKARA 
Matbaa Mildürü: Ali Rıza BASKAN 

·· Okullar 
Ak~am kurı;ları başlıyor 

Ankara Akşam Sanat Okulu Di
rektörlüğünden: 

Okulumuza mülhak ve muhtelif 
sanatkarlara mahsus meslek kurları 

bu seneki mesaisine 16. 1. 1939 pazar
tesi günü başlıyacak ve beş ay devam 
edecektir. Bu kurslar için kayıtlarını 
yaptıran namzetlerle geçen sene de
vam eden ve kayıtlı bulunan talebe 
aşağıdaki gün ve saatlerde okulda bu
lunmaları ilan olunur. 

1 - Marangozlara mahsus (mesle
ki resim kursu) Pazartesi, sa
h, çarşamba ve perşembe gün
leri akşamları saat (19 - 21) 
kadar. 

2 - Elektrikçilere mahsus (üçün
cü sınıf enstallatör kursu) 
pazartesi ve cuma akşamları 
saat (11 - 21) kadar. 

3 - Tesviyeci ve tornacı çırakla
rına mahsus (Mesleki ve sınai 
resim kursları) Tesviyeciler: 
Pazartesi salı akşamları (19 -
21) Tornacılar: Çarşamba per
şembe akşamları (19 • 21) ka
dar. (161) 10172 

I 
................. _ . ..._.,~ 

Vakıflar .................................................... 
Satıl ık arsa 

Vakıflar Umum Mü·dürlüğünden: 
Miktarı 

metre 
Mevkii Cinsi murabbaı Pafta 

Necatibev 
manaııeı;ı 

Ada Parsel 

681 10 

Arsa 48 87 

Muhammen Muvakkat 
Kıymeti Teminatı 

960 72 

Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 
mülkiyeti peşin para ile açık artırma
ya konulmuştur. İhalesi 28-1-939 cu
martesi saat 10 da Vakıflar Umum 
Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde 
yapılacaktır. Almak ve satış şartını 
görmek istiyenlerin adı geçen müdür 
lüğc müracaatları. (7-9) 10112 

Hususi ingil izce dersleri 
Amerikan kollejinden mezun bir ba

yan tarafından veriliyor. Aile nezdine 
de gidilir. Anafartalar Uçanlar S. A
teşhan Ap. daire 3 N. lzzi'ye müraca. 
aL 133 

VİLLA, APARTMAN, MAGAZA 
yaptırmak istiyenler için şimdi 

Proje~ plan mev!'imidir 
Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
imar kavaidine uygun avan projeleri, 
ınşaat planları, betonarme hesap ve 
resimleri, her türlü inşaat detaylar ı , 

::.ıhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid· 
di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 

Y. ~linıar Rcsad Akm<>ılar 
' Yenişehir Atatürk Bulvarı 

Karadeniz Ap. 35 

kat·nizi rica ederiz 
Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, 

karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal, 
oburluk, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, ge
ce korkuları mı hissediyonunuz? Bu gayritabii haller, vücudunuz
da solucan bulunmadığına alamettir. Derhal (İSMET BİSKÜVİTİ) 
alınız. 

1 S M E T B 1 S K Ü V 1 T 1 barsaklarda kan emerek yaşı
yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçüklere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılı
dır, okuyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 7009 

H. M. GHAZANFAR 
T!CARETHANESI 

TESiS T ARlIII 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

ö r.tiii ncii.-lc.Pcid 1 Su.bat 939 dadı~ 

Biiyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
. niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
miş olursunuz. 

Kiralık mahal 
Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir 

mesafede kaloriferli kargir dört yüz metre murabbaında 
bir kat üzerinde her türlü teşekkülata müsait Banka, sigor
ta ve buna mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kira
lıktır. lstiyenlerin İstanbul pasta salonunda Bay Dursun 
Ali'ye müracaatları. 163 

Ayakkci • • 
ı sergısı 

İstanbul' daki P A Ç 1 K A K 1 S ticarethanesi 19 ikinci 
kanun perşembe günü saat 15 ten 19 a kadar ANKARA 
PALAS salonlarında yerli ve İsviçre BALL Y ayakkapları-
nın en son modellerini gösterecektir. 171 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---------------------= · -----------------------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

SENORlTA 
Baş Rollerde 

Jeanette Mac Donald - Nclson Eddy 
Tabıi dekorlar arasında cereyan eden 
Aşki ve hıssı mevzuu, nelıs, şarkıları-

le seyırcilerı uzerinde çok tatlı 
intibalar bırakan şahane bir eser -.. - .. - .. ---.. - .. - .. -

SEANSLAR 

Öğleden evci 
10.30 - 12.30 da U cuı Halk 

Öğleden sonra 

Matinesi 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMAL.AR 
Halk 

BU GECE 21 DE 
DÜŞMAN MASKESi ALTINDA 

Baş Rollerde-r 
DOLERES DEL RlO 

George Sıınders - Pcter Lorre 
Casu:.luk teşkilatına ait heyecanlı ve 

çok enteresan bir film 
Giınduz matinelerinde 

T ARZAN°IN lNTIKAMI 
( Tamamen Türkçe Sözlü ) 

SEANSLAR 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 

Normal seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

Sus 
BUGÜN BU GECE 

Seyt·cdenlcrin zevkine dovamadıklnrı 
şaheser 

SENORİTA 

Baş Rollerde 
Jcanette Mac Donııld - Nclson Ecldy 

Neli'> şarkıları, tabii dekorları kuvetlı 
mevzuu ıle miıstr.sna bır aşk ve bıs 

lılmı 

- .. - .. - .. - .. -.. ..-.. -
10 ve 12 de Ucuz Halk Matıneleri 

Normal seans lar 
14 • 16. 18 - Gece 20.30 clıı 

-------------
-------------------------- -- -
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Dünyayı DlAUPUNK1 Radyoları ile dinleyiniz ... 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımam 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


