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Fransa' daki umumi grev 
Ufak bazı istisnalarla 

ı- • 
1 
1 Romanya'da bir hôdise 

Paris'le ve eyaletlerde bütün 
labrikalar ve müesseseler 
normal şekilde (allşlllar 

-------------------
Paris'te tahrikôt yapan yüzlerce kişi tevkif edildi 

Paris, 30 a.a. - Umumi grev gü - ı 
nünün arifesi olan dün akşam, Fran
sa'da vaziyet şöyle idi: Amele sendi
kaları grev emrinde ısrar etmişler, 

hükümet de milli hayatın sekteye uğ
ramadan devamı iç.in fevkalade tedbir
ler almıştı. Bu tedbirler şunlardı: U -
mumi hizmetlerle aHikadar memurları 
askeri mecburiyet altına koymak ve 
bu hizmetlere bağlı servislere vazıyed 
etmek ... 

Vaziyetin bu şekle dökülmesi üze -
rine, bazı tavassut teşebbüsleri yapıl
mış, fakat hi!f bir netke vermemişti. 
Bazı solcu liderler, ezcümle B. Blum, 
hükümetin yaptığı vazıyed muamele
lerinin kanuni olmadığım ileri sür
müşlerdir. Başvekil B. Daladye bu id
dialara cevap vererek hükümetin 1877 
ve 1935 senelerinde parlamento tara -
f ından verilen hükümler mucibince ha
reket ettiğini söylemiştir. Bu hüküm-

Billancourt labrikalarının iıgaline karp sevlıedilen polisler (Sonu 8 inci sav/ada) 

-
v 0 ... i avukatlık 
kanunu 

F. R. ATAY 

Ne mahkemeler, ne de kanun
lar saltanat devrind~ adli ~m~i
yeti tesis etmeğe kaf1 gelebılmıf
tir. Noksan, cihaz ve metinler~e 
değil, bizzat devletin ve f e~dın 
hukuk telakkisinde ve terbıye
ıinde idi. Fert karıısmda dav.a 
kazanmak, devlet için, adet~ ~ır 
nüfuz ve haysiyet meıelesıdır. 
Vatanda§& göre, dava de~e~, 
behemehal haklı çıkmak ıçın 
kanuna kartı mücadeled.e bulu!1· 
mak demektir. Böyle hır devır, 
avukatının da vazife ve ahlakını 
kendiliğinden tayin eder: Avu
kat, eğer vicda·n tar~~ı da ge~-

k bl.rkar sene ıçrnde mu-
fe se, ,. k"' l 
kemmel bir tezvir sanat arı o u!. 

B 
n içindir ki saltanat tart· 

unu · · lmaz h" b. kanun devrının onu 

hı, ıt~ ·ı geçmittir. Türkler, 
asre ı ı e h · de 
Osmanlı inkiliplarının e~sınd 
her zaman adalet araını\ ard ır 
ve yalnız onu bulamam~f ar .. •~: 
Kanun nazarında müıavık, l~zu .. vat e ıme-
kanun, nazar ~e .musa u filen tat· 
leri kadar eskıdır. o~ . t• 

k . hır ceınıye ın 
bik edebilme ıse, . · · in 
kültür ve medeniy~t sevıyesı ıç 

. . hadet tetkıl eder. 
en ıyı şa "' idermek ve, 

Kanunsuzlugu g ·· l .. nde 
b'lh t ndaşın gon u 

ı assa, va a . k cümhu· 
adli emniyeti tesıs etme başlıca 
riyet inkilapçılarının erken 
kaygısı olmuştur. Bunu~ç olaca· 

d .,.1 eç ve gu 
ve kolay egı • g ç·· k'" mesele 
"' .. h yoktu un u . gına şup e · h"'kimlerı 
ne yalnız mahkemde ve kanunları 
rt k e de sa ece a · a ırma , n d .,. f rmektı. 

düzeltmek veya d egieİakki ve 
Unsur ve kadro ka a_r, l"'kki ve 
zihniyet, ve bu yb~?t~·nte aı"nzibat-
.h . ..re u u 

zı nıyete go •. d. Bugün 
ları kurmak meselesı 1 ı. 

.. .. l .. "' giren Avukatlar kanu-yurur uge .. . . bu de-
nu cümhuriyet reJımının • ı n eser· vamlı cehdini tamam ıya 
lerden biridir. k anla· 

Bir vatandatın kanun °! a· 
ra ve tatbik edenlere oldugu k 
dar hakkını ınüdaf aasına ıne-, 

( Sonu 8. inci say/ada) 

8. Daladiye Fransız milletine 

b_itaben radyo'da nutuk verdi 

Hüriyetlerın garantisi. 
devlet otoritesidir 

1 

B. Daladiye gazetecilere izahat veriyor 

Pariı 30 a.a. - Batvekil B. Daladiye, bu aktam Parjı saatiyle 
saat 20 'de bütün fra·nıız radyoları tarafından netredilen aıağıda-
ki nutku ıöylemittir: 
.. _ Fransız ~i.llet.inin durendişliği 

1 ve vtanperverhgı, bır kere .da~a par
lak bir surette teeyyüt et~ı~tı~. .. 

30 teşrinisani günü, tarıhı bır gun 
olacaktı: Milletin b~tün hayat~. ~~
sımlar ımızın müstehzı bakışları onun 
de, dünyadaki bütün dostlar xmrzın 
kederli nazarları karşısında 24 saat 

""ddetle felce uğrıyacaktı. mu ·· 1. 
B 

.. ün akıumında şunu soy ıye • ugun r-. . . . • 
•
1
. • kı· 30 tecrınısanı fılhakıka ta-

bı ırım :ı • 
rihi bir glin olmuştur. Tam bır mu: 
vaffakiyetsizliğe uğ~ıy~n. umu~ı 

b"tün memleketın, ıtımatla hu-
grev, u . d k 

gayretlerıne yar ım etme 
küme tın . 

lara hürmet yolu ıl~ Fransa· 
ve kanun . . 

betini temin eylemek azmını 
nın neca 

göstermiştir. 
d 

. d. ,, 
"Bu netice en e.'!':'~ ~.m ... 

.. ün nasıl geçtıgını soylemıye 
Bugun k' b""t"' h 

k . :Memlekette ı u un aya-
hacet yo · · · · T 

aal
. t serbestçe ışlemıştır. ren-

ti f ıye ' 
(Sonu 8 iaci sayfada) 

Vilayet umumi 
meclis se~imi 

Müntehibi sanilerin 
nazan dikkatine 

Ankara Vali ve Belediye Re
isliğinden: 

1 Kanunuevel 1938 pertembe 
günü Vilayet Umumi Meclisi a
zalığı için İntihap yapılacağın· 
dan müntehibi sanilerin o gün 
saat dokuzdan akşama kadar 
belediye 1alonuna gelmeleri rica 
olunur. 

Jandar~anın elinden ka~mak isliyen 

Demir muhalızlar 
reisi Kodreano ve 

arkadaşları vuruldu!. 
Nafıa Vekilimiz B. Ali 

Çetinkaya 

Bükreı, 30 a.a. - Sabık demir muhafız teıkilatı azasından ve 
evelce ıiyasi faaliyetinden dolayı üç sene hapis cezaıı görmüt 
olan avukat Nicola Fagadano tevkif edilmit ve valizinde iki tü -
~ek ve t.ehlik~li patlayıcı maddeler bulunmuıtur. Mevkufun ilk 
ıfadelerı demır muhafızcıların tethit hareketindeki vüsati göster
mektedir. 

Cümhuriyelin yeni 

ve güzel bir eseri 

İran transit 
yolu 

tamamlandı 

Demir mulıa/ızlcır nasıl 
öldiiriildii ? 
Bükreş, 30 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: İkinci kolordu, aşağıdaki res
m· teıbliği neşretmiştir: 

29 teşrinisaniyi 30 teşrinisaniye 

bağlıyan gece, Ranigusarat hapisane
sindeki rnahkümlar Bükreş civarında 

Gilava hapisanesine götürülmekteydi. 
Saat beşte mahkumların bulunduğu 

otomobiller, bir orman civarından ge
çerken, bu otomobillere meçhul eşhas 
tarafından hücum edilmiştir. Hücum 
eden ~hr.>lar, m ukabele görür görmez 
hemen derhal kaçmışlardır. Fakat bu 
esnada karanlıktan istifade ederek 
mehpmlar, bulundukları otıomobiller
den atlaınuılar ve bariz bir aurette okaç-

Naf ıa Vekiletimiz, ehemiyeti gün - mak niyetiyle ormana doğru koşmrya 
den güne artan İran traneit yolunu başlamışlardır. Jandarmalar, kanuni 

dur emrini vermişlerse de mahpuslar 
mükemmel bir ,eki1de tamaınlamıttır. bu emre itaat etmediklerinden bilaha-
Son defa bu yol üzerinde tamamlan - re mahpuslara ateş ~ılmıştır. 
mamış olan 46 kilometrelik kısmı da A,ağıda isimleri yazılı kimseler öl-
380644 lira earfederek bitirmiştir. müştür: 

Yolun Zigana dağına tesadüf eden On sene şakke hizmetine ve altı se-
17 kuv'""'·-HJr kıemı itin ıiklet mcr- ne Romanya'da ikamet ya.ağına mah
kezini tC§kil etmektedır. küm Kodreanu, sabık basvr.lril Du-.c&

Bu kısımda eski yol güzergihı ta- ıun Katuıerı olup müebbet şakke hiz-
ımtine rnahküm edilmiş bulunan Ni-

kip edilmekle beraber bir çok tevsi ve colas Consta.ıtiesconun katil cürmüy
viraj tashihi ve taban islahı yapılmış · le müebbet şakke hizmetine mahkum 
tır. Bundan başka 75 - 77 inci kilomct· edilmiş bulunan Caratanace, Bozatan, 
reler arasında vaki olan mühim bir hey- Stafan Durca, Jan Pele, Stade, Jan A· 
lan da bertaraf edilmiştir. tanaaiu, Gabriel Bogdan, Radu Vlad. 

Zigana dağında 17 kilometrelik 'Gene Stclesconun katli sebebiyle 0 • 

kısım dağlık araziden geçtiği için bu· nar sene şakke hizmetine mahkfun Ste
raya yekdiğerine tulani demirle bağ - fan ?eo.rgesco ve Jan Tarngafis. 

Çekoslovak Cümhur 
Reisliğine B. Haıa 

intihap edildi 

Yeni Çekoslovak Cümhur Reiai 
B. Hafa 

lanmış, bir sadme neticesinde S - 6 ta· İkıncı kolordu askeri hakimleri ve 
nesi beraber çalışacak 2500 adet beton- sivil müddeiumumilik memurları, der- Prag, 30 a.a. - B . Haşa Çekoslovak-
arme korkuluk babası dikilmiştir. Ge- hal vaka mahalline gitmişlerdir. ya reisicümhuru intihap edilmiıtir. 
ne Zigana'da, kulesi çan ve gemici fe- Yukarıda ismi geçen on dört mah- Mevcut 3<>a mebusun 272 si lehte rey 
neri ile mücehhez bir sığınak binası (Sonu J üncü say/ da) (S 
yapılmıştır. Bu sığınağın bir ~i Kop -~~-~~~~~~~--~~---~~-o_n_u_8_._i_n_~_·s_a_y_~_d_•_)~ 
dağında da yapılmıştır. Yol boyunca 
Zigana - Vavut ve Kop dağlarında yol
culara tipi zamanında rehber olmak 
üzere 234 kar levhası ve otomobil ka
zalarının önüne geçmek i!fin de viraj
lara 130 adet Beynelmilel işaret lev • 
haları konmuştur. Yolun, halkln en 
çok iatifade edebi1eceği yerler.ine altı 
tane çe§me yapılmıttır. 

lstanbul Emniyet 

Direktörü Çorum 

Valiliğine yerine de 

Ankara Emniyet 

Direktörü tayin edildi 
İstanbul emniyet direktörü B. Salih 

Kılınç Çorum vi'liliğine tayin edilmiı, 
Çorum viliai B. Süreyya Kul tekaüde 
sevkolurunuırur. 

İstanbul Emniyet miıdürlüğüne de 
Ankara Emniyet müdüril B. Sadri A
kanın tayin edildiği haber alınmıştır. 
İstanbul emniyet müdür muavinli -

ğine emniyet işleri umum müdürlüğü 
birinci şube müdürü B. Mehmet Ali 
Erkuı tayin olunmuş, İstanbul emni -
yet müdür muavini B. Kamran da em
niyet itleri umum müdürlüğü birinci 
tube müdürlUiüne tayin olunmuıttur. 

Avukatlık kanunu bugün 
tatbik sahasına giriyor 

Adalet kürsüsü önünde 

Kanunun ve 
yükseltecek 

vicdanın sesini 
adam: Avukat 

Hukuk iıleri U. Müdürünün verdiği izahat 

Profesör Afet'in 

teşekkürü 
Ankara, 30 a.a. - Türk Tarih Ku

rumu Asba§kanı Profesör Afet, Ata -

türk'ün elim ziyaı karşısında derin te
essürlerini paylaşmak üzere gönderi -
len telgraf ve mektuplara, gerek Dol
mabahçe sarayında ve gerekse Anka
ra' da gelerek taziyede bulunanlara te
şekkUrılerinin ulaştmlmasını Anadolu 
ajanamdan rica etmiftir. 

Yeni avukatlrk kanunu üzerinde en 
geniş selahiyetlc kim konuşabilirdi? 
lki senedenberi devam eden !fahtma
lar, Adliye Vekaleti Hukuk lıleri U
mum müdürlüğünde toplanıyordu. 
Av~ka~lardan milrekkep kongrMe 
proJenın esaslarını izah ve hükümle
ri müdafaa eden bu dairenin umum 
müdürüydü. 

Avukatlar da bir ağ:zdan: 

- B. Şinasi'yi ziyaret et, diyorlar
dı. 

Genç ömrünün üçte ikisini kitap
lar arasında geçiren B. Şinasi Zihni 
Devrin beni çok nazikane kabul et

( Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Yüksek Ticaret ve İkf ısal Okulu 
Öğretmenleri arasında 

. . 
~ iNSAN VE KÜLTÜR ~ . . . . 
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Kültür' de istiklôl 
Niçin e_ndüstrİIC§İ~oruz? Neden ihti.yaç]ıırunızm mümkün olduğu 

kadar çogunu kendı fabnkalarımızda ıılenmiı, kendi el - · · l 
d · ·ı · k eli h emerımız e mey ana getırı mıt en arn maddelerimiz ile üretm v 1 ? . . . . ege ça ııryonı:ı: 

Ne-den ihtıyaç derken, ıhtıyaçların en mukaddesi olan ·ı • h' k d" 
· h 1 . . d .. sı a ı en ı de-

m ır ane enınız. e doverek kendi demirimi:ı:den yapmak il d . . .. .. yo arın ayu: ? 
Tıpkı bunun gıbı , kultur ocaklarının hepsine birden l"k ı 

""dd . b" ma ı o mıyan 
ve mu • etsı:ı: ır surette dııarıya talebe gönderen '11 ti k-1 ·· • · d k mı e er, u tur krı-
:ı:ın en çı amamıılardır. 

Ol~un kafanın ~am maddesi, tahsil çağınm baılangıcında bulunan 
gençtır. Bu genç damağın iyj bir İKİiikie iılenmesi suretı"yled " k" h 

J"f ih · b ır ı, mu -
te 1 lı&as ranılarm-da iş görecek kafaları elde ede • n· l k 

·ı · b" . rız. ır mem e et-
te, ı erı ır tahsıl, irfan ve kültür hayatı vardır d k d h. 
d " eme , ora a er teY· 

en once, o memlekete has ihtiyaçlar dahilinde bı'lg"I · b"J w t b" · · ı erın ve ı gı er-
ıyesının normalaşhrılması hadisesi tamamlanmı• d kt" • t ·ıt b k c r· F ,.. eme ır. ngı ere 
aş a ur u, ransa batka türlü, Almanya ve Am "k b k t•• ı·· t . . erı a aı a ur u a-

lebe. yetıştınnektedir. Ye bu haıkalık, daha ilk mektepte başlamaktadır. 
Bız, zaruret dolayısiyle, çocuklarımızı ve 1 • • • b" k . . genç erımızı, ır ere 

memlekettekı yabancı lısclere verdi g-imı"z g"b· ··k k t h ·ı · · d d ı ı yu se a sı ıçın e ı-

,~~a yoll.~ğa mecbur kalmışızdır. Nesiller teselsül ettikçe, türk 
kultur havası en fena eklektizm" · ı · · ın netıce erme ıahıt olmuıtur: Hayat-
ta, mektepte, maarif prensiplerinde. 

Bunu gördüğü içimlir ki, Kemalist rejim ilk mektepten üniveraiteye 
kadar bilgiyi ve terbiyeyı· m·ıı· 1 

1 
~ • • . _ . ı ı norm ara baglamıya ehemmıyet ver-

mıttır. Bu guzcl <.~.ınt, henüz tamamlanmamıştır. Bunun bir an evet ta· 
~amlanmaaı İçin, tahsil zincirine giren bütün mekteplerin takviyesi 
luz~una .ve bu hususta hiç bir masraf ve fedakarlı ğın çok olmadığına 
kanıyız. Bır an evci, kültür ithal eden bir memleket vaziyetinden çıka
rak kültür istihsal ve hatta kültür ihraç eden bir memleket haline 
girmeliyiz. O zaman, dııandaki ilim müesseselerinden pervasız istifade 
edebiliriz. Çünkü tahs.illcri için böyle bir yolu seçecek olan çocukları· 
nuz, memlekete tesir altında olarak dahi dönseler burada bulacakları . ' ke· ıf ve zinde kültÜr havası onların bu tesirlerinden ken.:li adına ancak 
müsbet neticelet" çckaracaktır. 

Burhan BELGE 

Mühim bir kanun prôjesi 

Mülkiye müfettişlerinin 
sayısı elliye çıkıyor 

Yeni bir tefliı ve tetkik klavuzu hazırlanıyor 
Dahiliye Vekaleti, memleket işlerinin daha emniyet, selamet 

ve ıüratle yürümesini temin için vilayet, kaza ve nahiyelerin ça
htnıalarını kontrola ait yeni bir program hazrrlamııtrr. 

62 vilayet, 370 kaza, 876 nahiye 1 ret bir teftiş kılavuz~ haz:rlanmıştır.: 
Ye 40240 köyden mürekep olan mem - Altı seneden ben tatbıkatla tecru
leket 8 büyük teftiş mıntakasına ay - beden alınan neticelere ve kanunla ni
rılaı11tır. Bu mıntakaları ihtiva edip zamnamelerde yapılmış olan tadilata 
teftit tarihleri 934-935 olan bütün vi- ve bu müddet içinde yeni kanun ve ni
liyet kaza merkezleri tertip edilmiş o· zamnameler neşredilmiş bulunmasına 
lan müfettiş grupları tarafından teftiş- binaen bu ~ılav~z münder~atı .. !e~i 
lerine başlanmıştır. 1çind.! bulundu - baştan tetkık edılerek ?uı:unku. ıhtı· 
iurnuz 938 mali senesi zarfında teftiş yaca cevap verecek yem hır teftıı ve 
tarihleri 934.935 olan vilayet, kaza tahkik kılavuzu yapılmasına batlan -

'" nahiye merkezlerinin teftişleri biti - mıştır. 
rilecek ve ondan sonra 936 senesinde 
t~ftiıleri yapılnuş olan vilayetlere ge-
çilecektir. • 

Bu teftiper yalnız vilayet ve kaza 
~erkezlerine inhisar etmeyip belediye 
~ olan ve tarn teşekküllü bulunan na
~e me~kezleriyle köy kanunu tatbik 
edilen köylere de teşmil edilmektedir. 

Dahiliye Vekaletine bağlı memur : 
lann gerek teftiı sırasında görülen, 
haber alınan ve gerek haber verilen 
auçlanndan dolayı tetkikler ve tahkik
ler yapılarak neticeleri suçun mahiye
tine göre fczlike ve rapora bağlana
cf ak~:~· ~i~d.iye kadar olduğu gibi mü-
ettı~enmızın ellerindeki t ft" 
ilk k d 

. e ış ve 
y se erecelı memurlar h kk d k" 

hk.k . 1 . a ın a ı 
ta ı ış en dolayısiyle tali 1 . b" k memura-ra aıt ır ço tetkik ve tahkik . 1 . 

. k a· ış erıne 
yetışemcme te ırler. Dahiliye V kfil • 
ti, bu vaziyeti göz önünde buıu:d e 

Yeni bir P. T. T. mcrkczt 

Resmi ve gayri resmi telgraf, res -
mi teahhlitlü ve adi mektup muamele
leri yapmak ve Bursa P. T. T. müdür
lüğüne bağlı olmak üzere Tepederben
de bir P. T.T. merkezi açılmıştır. 

l\laclam Atina mevkufen 
muhakeme edilecek 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Müddei
umumilik madam Atina'run tahkika -
tını bitirmiş ve kendisinin altı kadını 
fahşe teşvik ettiği ve gizli randevu • 
culuk yaptığını tesbit etmiş ve mev -
kufen mahkemesine karar vermiştir. 

İstanbul Yüksek Ticaret ve iktısat 
okulu lise kısmı fransızca öğretmeni 
BB. Vahit Sayın Elazığ kız enstitüsü 
fransızca öğretmenliğine, yüksek tica -
ret ve iktısat okulu lise kısmı mate -
matik öğretmeni Lütfullah Bütün, A -
dana ticaret okulu tecimcl aritmetik 
öğretmenliğine, yüksek ticaret ve ik -
tısat okulu lise kısmı emtia öğretme -
ni Salih Zeki Diyarbakır sanat okulu 
fizik ve kimya öğretmenliğine, yüksek 
ticaret ve iktısat okulu lise kısmı hu· 
kuk öğretmeni Necati Güredin İzmir 
ticaret lisesi yurd bilgisi öğret -
menliğine, yüksek ticaret ve iktisat 
okulu lise kısmı daktilografi öğret -
meni Abdi Yönsel Adana ticaret oku
lu daktilografi ögretmenliğine, İstan
bul üniversitesi cografya enstitpsü 
tabii cografya doçenti Besim Darakat 
ilave olarak yüksek iktisat ve ticaret 
okulu yüksek kısmı ekonomik cogra
fya öğretmenliğine, Ankara tica • 
ret lisesi yardirektörü ve ekonomi öğ
retmeni Doktor Nihat Sayar İstanbul 
yüksek iktısat ve ticaret okulu lise 
kısmı ekonomi ve finans ve istatistik 
öğretmenliği ile yar direktörlüğüne 
nı>klen ·ve yeniden tayin olunmuşlar -
dır. 

1\le lt·ki tedri at öğreımcnl~ri 
arasmcla yapılan tayinh·r 
İzmir sanat okulu yardirektörü 

ve tesviye atölyesi şefi BB. Sabri Bu -
yan Kastamonu sanat okulu direktör

lüğüne ve tesviye atölyesi şefliğine, 

Kastamonu sanat okulu direktörü ve 

kimya öğretmeni Mehmet Ali Ertekin 

Bursa sanat okulu öğretmenliğine, 

Konya sanat okulu marangoz atölyesi 
şefi Saim Ekmekçi İzmir sanat okulu 

marangoz atölyesi şefliğine, Bursa 
sanat okulu marangoz atölyesi öğret -
meni Cemil Sumer Konya sanat oku • 
lu marangoz atölyesi şefliğine, lstan -
bul sanat okulu mensucat şubesi öğ • 
retmenliğine açıktan Necati Özturga, 

Ankara İsmet Paşa Kız enstitüsü biç
ki dikiş ögretmen stajiyeri Suzan Kin

son ilave olarak İsmet paşa akşam kız 

sanat okulu yardirektörlüğüne Anka -

ra inşaat usta okulu dıvarcılık öğret -

men stajiyerliğine açıktan Turğut 

Başoğlu ve Osman Ekinci, Mersin 
akşam ticaret okulu matematik öğret
men stajiyerliğine Tarsus orta okulu 
fransızca öğretmeni Turgut Pekin, E
dirne sanat okulu tenekecilik öğretme
ni İsmail Hakkı Can inşaat usta oku -
lu tenekecilik ö~retmenliğine, latan • 
bul sanat okulu 6ııhi tesisat öğretmeni 
Ankara inşaat usta okulu sıhi tesi
sat öğretmenliğine Kemal Kantar
cı, İ&tanbul sanat okulu döküm a
tölyesi öğretmen stajiyerliğine açıktan 
İhsan Çekmengel, İstanbul sanat oku
lu elektrik atölyesi stajiyerliğine ;ı~,ı, 

tan H asan Ertan ~ur- sanat okulu 
dğaç ışıerı atölyesi stajiyerliğine açık
tan Hulusi Nalband naklen ve yeniden 
tayin olunmuşlardır. 

Halkevinde fransızca konuıma 

dersleri 
Halkevi Başkanlığından : 

Her yıl olduğu gibi B. Mişel tara -
fından evimizde verilmekte olan fran
sızca konuşma dersleri önmüzdeki 7 • 
bidncikanun - 1938 perşembe günü sa
at 20.30 da başlıyacaktır. Derslere de
vam ebnek istiyen eski ve yeni talebe -
!erin kayıtlarını halkevine yaptırma -
!arı rica olunur, 

Hatay menşeli 

malların ithali 
Bakanlar Heyeti Hatay meJl§Cli ve 

mevridli mahsul ve mamullerin Türki· 

ye'ye ithal sureti hakkında bir karar -

name kabul etmiştir. Bugünden itiba -
ren yürürlüğe girmekte olan kararna
meyi aynen yazıyoruz: 

1 - Hatay menş.e ve mevritli• mah
sul ve mamullerin Türkiye'ye ithali 
türk kanunları hükümleri dahilinde 
serbesttir. 

2 - Hatay menşe ve mevridli ma.h -
sul ve mamullere, 15·3-1938 tarih ve 
2/ 8273 sayılı kararname hükümleri 
tatbik edilmez. 

3 - Hatay'a yapılacak buğday ile 
kömür de dahil olmak üzere bilumum 
madenler ihracatı 11-11-1937 tarih ve 
2/ 7628 sayılı kararname hükümlerine 
tabi tutulmaz. 

lki altın kaçak~ısı yakalanclı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Emniyet 
kaçakçılık bürosu ruhsatsız altın ti -
careti yapan Kasım ile Mığırdıç hak
kında kanuni takibata başlamıştır. 

Profesör Nissen Almanyaclan 
döndü 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Alman
ya'da tedavide bulunan profesör Nis -
sen 1stanbul'a döndü. 

lzmir"de Tiirkku~u 
mektebi açılacak 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde de 

bir Türkkuşu mektebi açılması tahak
kuk etmek üzeredir. İzmir'de, öteden
beri Türkkuşu'na ve dolayısiyle ha -
vacılığa karşı gösterilen alaka çok bü
yüktür. Netekim, yeni talebe kaydın

da da İzmir'de - kız, erkek - gençler 
arasında büyük bir alaka vardır. 

Hava Kurumu, bina inşa edilecek 

arsayı satın almıştır. Ankara'dan ge -

len mimar Egli geçenlerde art~ayı tet

kik etmiş ve dönmüştür. P!Anı, bizzat 

hazırlıyacak ve in§aat kısa bir zaman
da bitirilecektir. 

Türkkuşu yuvası, Montrö meyda -

nında, Tevfik Rüştü Araı bulvarında 

inşa edilecektir. 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün Ankara'da hava az bulutlu ve 

durgun geçmiştir. Günün en yü lre~ı. 
ısısı gölgede 15 d,.,.,.r. ı.aydedilmiştir. 

v ... • '"' nava Trakya bölgesi ile or· 
ta Anadolu'da bulutlu Karadeniz kıyı
larında kapalı diğer bölgelerde kapalı 
ve mevzii yağışlı geçmiştir. 24 saat i
çindeki yağışların karemetreye bırak -
tıklan su mikdarı Siirt'te 14, Diyar -
bakr'da 10, Elbığ ve Islahiye'de l ki
logramdır. 

Rüzgarlar Karadeniz kıyılariyle do
ğu ve orta Anadolu'da umumiyetle 
durgun geçmiı, Trakya, Ege ve Koca
eli bölgelerinde cenup, diğer bölgeler
de fimal istikametinden en çok saniye
de 3 metre kadar hızla eamiıtir .. 

En düşük ısılar aıfırm altında ol -
mak üzere Kars'ta 1, Çorum ve Erzu
rum'da 2, Beyıehir'de 3, Konya ve U
lukJla'da 4 derece. 

En yüksek ısılar Antalyada 20, A
dana'da 22 derecedir. 
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Kanser hakkındaki anketimiz J 
Kanser haftası başladı 

Kanser nedir! 
Kanıer haftaıı bugün tehrimizde başlamıştı~. Bu hafta içind 

hastalık hakkında alakalılar tarafından birçok neıriyat ve top 
lantılar yapılacak, konferanslar verilecektir. Gazetemiz bu mii 
naaebetle §ehrimizin tanınmıt doktorları arasında bir anket a 
mııtır. A§ağıda Nümune hastanesi röntgen mütehassısı ve rad 
yom §efi Dr. Şemsettin Üstel tarafından yazılan bir yazıyı bula 
caksmız: 

Mualim mekteplerine 

allnacak parasız . 
yatıh talebe 

Muallim mekteplerine parasız yatı
lı olarak alınacak talebeye ait dördün
cü liste Kültür Bakanının tasdikından 
geçmiş ve muallim mekteplerine dün 
tebliğat yapılmıştır. Listeyi yazıyo • 
ruz: 

Sivas erkeh mıwllim 
mektebine nlırumlar 

Çankırı orta okulundan İsmail De • 
veli ve İsmail Niğdelioglu, Samsun li
sesinden Mustafa Kemal, GUmüşane 
orta okulundan Kaya Özdcmir, Tokat 
orta okulundan Mustafa Gürgül, Ur -
fa orta okulundan Halil Karakapıcı, 

EJbığ orta okulundan Musa Özgönül, 
Amasya orta okulundan Osman Uzun, 
Ahmet Bafadur, Ali Pervane, Develi 
orta okulundan Ali Güçlü, Bayram 
Suna, Aksaray orta okulundan Musta
fa Özaslan, Elazığ orta okulundan Sü
leyman Sırrı ve Ali Bulut, Niğde orta 
okulundan İbrahim Bozkurt, Bayburt 
orta okulundan Tarık Orhan. 

lsuınbul la:::. muallim 
mektebine alıncmlar 

Trabzon kız orta okulundan SU • 
heyla Yurdalan, İstanbul kız muallim 
mektebi nehari kısmından Melekpare 
İnözü, 

Balıhesir erkek muallim 
mektebine alınanlar 

Edremit orta okulundan Ali İhsan, 
U~ orta okulundan Sabahattin Gün -
doğdu ve Muzaffer Karınca, İzmir 
Kültür liaesinden Suphi Mutlu, Biga 
orta okulundan B~ri Gider. 

Edirne erkek muallim 
mektebine cılın-<uıltır 

Kırklareli orta okulundan Fehmi 
Akmcıoğlu , Muzaffer Ki' .. -- ~.u:>cara 
Oktay, T l'trj • .J -ı; una okulundan Ali 
a'clvşan, Çanakkale orta okulundan 
Ahmet Ergin. 

Er::mrunı erkek mmıllim 
mektebine alınanlar 

Erzurum lisesinden Ekrem Köse, 
Erzurum erkek muallim mektebi ne -
hari kısmından Mevlüd Tekin, Kaya -
timur. 

Konya kız muallim 
mektebine alınanlar 

Niğde orta okulundan Fevziye Gü. 
ler, Merı~in orta okulundan Fatma Er
gelen, Siirt orta okulundan Neriman 
İnanç. 

Edirne kız muallim 
mektebine alınanlar 

Bakırköy orta okulundan Umran 
Gökalp, İstanbul kız muallim mekte -
binden Emine Şükran, Romanya'dan 
Necmiye Öztunalı, Çanakkale orta o • 
kulundan Muzaffer Karaca. 

1 
Kanser hastalığı insanın her tara 

{mda olabilen ve bilhassa 40 yaşın 
dan sonra bir takım kabarcıklar hali 
de başlayıp nihayet ortası çukurla 
rak bir yara halini alarak büyüyen bit 
ur şeklinde başlar. Bunun husulil içiO 
şimdiye kadar bir mikrop veya bir a" 

mil tarif edilmemiştir. 
Bu tümörler kanser hücresi deniJeıı 

hücrelerin bir araya gelerek tekessür 
etmesiyle olurlar. Ancak bu hücrelet 
vücudun tabii hücrelerinden farkı vii• 
cut kaidelerine uygun şekilde tekeJ• 
sür etmelerine mukabil kanser hücre
leri bu kaidelerde uymayıp kendi bil• 
dikleri gibi· dalbudak salacak şekilde 
büyürler. Bu hücrelere anarşist hüc .. 
reler de denir. Kanser hali tabiisine 
bırakılacak olursa ileri<le vücudun 
muhtelif yerlerine kan tarikiyle ya .. 
yıhr. 

İşte bu yayılma keyfiyeti olmadan 
mevzii olarak başlıyan o yarayı veya 
tümörü ya ameliyat veya Röntgen ve 
radium şualariyle iyi etmek kabildir. 
Bunun için ufak bir şüphe halinde hC"' 
men erken olarak tedaviye başlanma .. 
sı lazımdır. 

Kanser hücrelerinin anar.şist bir hal 
alıp büyümelerini mucip olan sebep 
olarak tecrübelere nazaran bir takını 
uzun müddet tahrişat yapan amiller 
kabul edilmiştir. 

Bilfarz bazı müzmin hastalıklar. 
meıela firengi, verem veya yanrk ned
beleri üzerindeki hücreler daima ta· 
harrüş altında bulunduğundan bura • 
larda ekseriyetle kanser teşekkülüne 
şahit oluyoruz. Aynı veç.hiyle vlicu -
du daima tahriş eden maddelerle uğ -
rapnlarda meseıa: Oca'k temizleyici
ler, petrol, tuğla, porselen, katran ve 
parafin ile uğraşanlarda kansere çok 
tesadüf edilir. Güneş altında seneler -
ce çalışan, tarlada çalışanlarda da el 
ve yüz kanserlerine çok tesadüf edi -
yoruz. işte belki bu gibi taharrü,at • 
tan vikaye etmek suretiyle kanse}. vı,.. 
kuuna da mani olrn° '· -·· ....... u · . 

v - • .caavısı hususunda da bır 
çok dahili ilaçlar tecrübe edilmiJ ise 
de bunlar ancak mazarrattan ziyade 
bir fayda vermedigi için vakıt geçi -
rilmemcsi için bu gibi ilaçlara da te -
veHül edilmesi bir an evel hakiki te -
davi olan ameliyat veya radyoterapi • 
den elde edilecek neticeyi uzaklaştı -
nr. 

O halde kanserden korunmak için 
aşağıdaki alametler nazarı dikkate a -
lınmalı, ve vücutta her hangi bir ur 
veya ~işlik vukuunda hemen mütehas· 
sıs kimselere müracaat etmelidir. Çok 
defa başlangıçta ağrı yoktur. Bu se
bepten belki ihmal edilirse de ağrılı: 
devir başlayınca tedavi daha müşkül -
leşir. 

Bu sebepten deri altında, mesela: 

k . b" k ura-
ra yem ır anun projesi hazırla 
ve Başbakanlığa takdim etmiıtir. ';1

§ 

proje ile milfettişler sayısı 50 ye ç~ 
karılmakta olduğundan bu yüksek 
kadro Kamutayın kabulünden geçerek 
kanunlaştığından, bütün memurlara a
it tahkik ve tetkik işlerinin müfettiş • 
ler tarafından yapılmasına imkan ha
sıl olacaktır. Böylelikle teftiş heyeti • 
nin başardığı işleri, bir misli artacak: 
tetkik ve tahkik işleri Uiyrla veçhile 
karşılanacak ve neticelenmeleri temin 
edilmiş olacaktır. 
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Memede kabarcıklar, düğmeler, meme 
başının içeri çekilme6i, cilt benleri -
run iltihabi bir hal alması, yanık ned
belcri üzerinde görülen şişlikler, ci
haz hazmında görülen hazımsızlıklar 
bilhassa yaşlı kimselerde defi tabiide 
güçlük, rahim cihetinden zamansız 
kanamalar, münasebatı cinsiden son· 
ra kanamalar gibi avarız görülmesin • . 
de hemen müracaat edilmelidir. 

Bugünkü ihtiayçlan karşılamak Ü· 
zere geçen sene hazırlanan ve fakat 
bÜt!(C vaziyeti dolayı siyle geri alma -
rak bazı tadillerle yeniden hazırlanan 
bu kanun Iayihasmdan başka , teftiş 
heyeti için yeni bir nizamname hazır· 
lanmıştır. Bu nizamname, mülkiye 
mlif ettişleri hakkındaki proje, kamuta
ym yüksek tasvibin<len geçerek ka -
nunlaştıktan sonra tasdika arzoluna • 
caktır . 

Müfetişlerin teftiş edecekleri Da -
biliy e Vekaletine bağl.ı dairelerin vazi
feleri, kanunlardan, nızamnamelerden, 
ta1imatnamelerden ve emirlerden hu -
tba edilmek s uretiyle bu dairelerin ne 
suretle teftişleri yapılacağ.ını ~öst~ren 
ve kanuni takip ve tahkıklerın ~cra 
suretlerini izah eden l 5 kısımdan ıha-

Kanser'e dair 
lstanbul'dan sonra Ankara'da da 

kanser haftası başlamış bulunuyor. 
Bu kadar çalı~maya, çabalamaya 
rağmen haJfJ dermanı, şifası bulu
~amıyan bu yaman derdin ne oldu
~u.na, nasıl ba§ladığına, iyileşmesi 
ıçın neler yapılabildı"ğine dair bir
kaç gündür, sürekli ne!Jriyat yapı
lıyor. 

"KBu Yazılar arasında bir de benim 
" anscr". ba:ıltklı bir lıkraını gö
r~n.ce, kıın bilir neler söyliyecelc
sınız? 

- Zava/J, tababet diyeceksiniz 
bakınız kimlerin di!İerine kalemle~ 
rine kadar düştü? ' 

Ve böyle söylemekte haksız da 
sayılmıyacaksmız. Hekim şiir ya
zar, hakkıdır, mizaha kaçar, hakkı
dır; musiki ile uğraşıp besteler ya
par, neden yapmasın? Fakat bir 
gün T . 1. kanserden bahsetmeğe 
kalkışırsa bu ı"mzanın sahibine kız
malı ve ''zavallı tababet" e acıma -
Jıdır. 

Lakı"n acele etmeyiniz! Gerçi fık
ranın başlığı "kanser,. dir ama, ben 
bir anatom gibi, bir fizyolojist gibi, 
bfr patoloji° mütehasS1s1 gibi bu 

mel'un derdin te~rı"hine, izahına gi
rişecek değı"lim. 

Ben, bütün beşeriyetin elbirliği 
ile yenmeğe uğraştığı bu amansız 
dert hakkında bundan yıllarca ön
ce şunları öğrenmiştim : "Kanser, 
vücutta bir hücrenin etrafındaki 
bir kısmı hücrelerle birleşı"p ana 
vücuttan bütün alakalarını keserek 
büyümiye, gelişmiye başlamasiyle 
ba!Jlıyan bir illettir.,, 

Ôğrencliklcrim yanlış değilse ve 
ben de bunları yanlışsız anlatabil
dimse, "kanser" i yalmz hekimle
rin değı"l, hekim olmryanlarrn da 
düşünmeleri, üzerinde düşündükle
rini söylemek lizrm gelmez mil 

Topluluk, birlik, cemiyet çağın. 
da değil miyı"z? Bu hayat içinde, 
umumi nizamı ve fertlerfo biri bir . 
/erine "olan bağlarını unutarak ce
miyetin ortasında bir takım azlrk
larrn disip.Jinsiz ve başıboş ha.teke-

tine de sosyal bfr kanser desek doğ
ru olmaz mı? 
Şu halde fert vUcudundalci bir 

hastalığın adı olan kanser, cemiyet 
vücudunda da o kadar korkunç ve 
tehlikelidir. Şu halde ilci ıekli ı"le 
de "kanser" le mücadeleye devam! -
T . l. 

Kaçak bir aslan! 

lngiltere'de Hendon kalabaıında 
her naıılaa, kafesinden kaçan bir 
yatmda bir diti aılan sokaklarda 
halkı biribirine kab:ruf, rastladığı 
bir ıazete sabcıaını yarahyarak ye
re aermİf, nihayet ıözüpek bir çöp
çü yavna aalanm boynuna tıwmayı 
vunnuftm. 

Malam ya, lnailtere'nin anna
ımda miRed bir aılan tem.il eder. 
Armadaki bu ulıaıwı matbuat hilri-

yetine ne kadar taraftar ve riayet • 
kir olduiu da malumdur. 

Hendon'da kafesten kaçan genç 
bir aalan ise, anlaJılıyor ki, İngilte
re' de bulunmaıma rağmen matbuat 
hüriyetine pek taraftar olmryacak 
ki, ilk hamlede bir gazeteciyi yere 
aennittir! 

nojfar doğmaz konuşan 

çocu1•1 

Bilmem, ne dereceye doğrudur, 
bir İngiliz gazeteainin yazdığına 
göre Hindiatan'da Chanai'de bir 
hastanede doğan çocuk, doğar 
doğmaz, konu§maya ba§lamıı i
mi§! 

Hindiatan'ın ne tarafında bu
lunduğunu bilmediiim bu Chansi
de timdi bu hadisenin dedikodusu 
çalkanıyor ,duruyormuı. 

lıter inanın, ister inanmaym. 
Fakat haberin arkası da var: 

Bu çocuğun doğar doğmaz aöy
lediği söz, fU olmut imiı: 

- Kimi yiyeceğim, annemi mi, 
babamı mı? 

O,.le ise, konuıamaz olaaydı ! 
Demek ki piç kurusu, daha doğar 
~ aaldırganlığa kaUUflDlf ! 

Kanser tedavisi oldukça mU,kül ve 
büyük bir ihtisasa mütevakkıf oldu -
ğ"u için bunu ancak bu işle meşgul mü
tehassıs kimseler yapmaktadır. Buse
bepten hariçte mutatabbip veya husu
si bazı ilaçlarla katiyen tedavi etme -
ğe kalkışmamalıdır. Vakıt geçerse te
davisi gayri kabildir. 

Zira kanser ancak başlangıçta kabi
li tedavidir. 

••• 
/3t.anbuf da kanser hakkında 

bir konJerans 
İatanbul, 30 (Telefonla) - Kanser. 

haftası münasebetiyle bu akşam etıb • 
ba odasında kanser ensti .üsü profesö
rü Oberndors tarafından projeksiyon
lu bir konferans verildi. 

Hay«larpaşa liman "irkt>ti 
Haydarpaşa liman şirketi hissedar -

lar umumi heyeti 16 birincikanun 938 
tarihinde şehrimizde fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

Çağrı 

X Maarif enciimcni 2 12-1938 w -
ma günü umumi heyet 
soma taoplanacakt-. 

iı;timaından 
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1 DIŞ POLiTiKA 1 

İtalya'nın dış politikası 

D-.0 . N ·-y~.A · H A B · E :R L-E R · f B. Eden'e göre ITÜRKIYE BASINll 

harbi önlemek . . . 
··- - . Siya~ct alcnıindt· knrnr ızhk 

KURUN'da B. Asım Us, bu bıı§ • 
lıkla yazdığı bir bn§yazısında demek
tedir ki : 

Balkan Antanh 

Genel Kurmay 

Reisleri konferansı 

Münib anla§.Dınsmdan aonra hi. -
diselerin aldığı cereyandan en az 
ınenınun kalan büyük devlet İtalya
dır. İtalya, Fransn'nın orta Avrupa'
daki nüfuzunu kırmak noktuında 
:Almanya ile el birliği yapmııtı. Bu 
•iYar.et muvaffak olmuştur. Franaız 
devlet adamları bunu jtiraf etme • 
nıelde beraber her halde Fransa or-
ta Avrupa'daki nlD.kalarını tasfiye Atina, 30 a.a. -Atina Ajansı bildiri -
etmek rnecburiyetinde kaldı. Fakat 
lt 1 f Yor : · a Ya devlet adamları itira etme • 
nıekle beraber bundan en çok ka - Ba'lkan Antantı ır.emleketle.ri. Genel 
zançh çıkan <la' talya değil, Almanya Kurmayları Konferansı, mesaısıne de -

ıolnıuıtur. Münib anla§lllasmın feı: - vam etmektedir. 
daaaıd İtalya, Polonya ~e Macan&- B "n saat onda misafir genel kur -
tan arasında müıterek bır hudut te· may~ şefleri birinci ağır topçAu alayı 
ini.nine çah§111t!tl· Viyana • ka~~. l - ve 34 üncü piyade alayı karargahlarını 
bılya'nın Macaristan için ılen aur • . 1 e saat 12.30 da meçhul as-
d .. . gezmış er v çelenkler koymuşlardır. 
uğü iddiaların bir kısmını tatmın ker mezarına 

ebnekle ber ber, müıterek ~ud~t Saat 17 de misafirler kıral sarayında 
Dıeselesinde Polonya ve Macarıstan. - . 1• ht prens Pol tarafından ka-

Naıp ve ıa . 
111 noktai nazarlarını kabul etnıemış- bul editmiş1erdır. 
tir. Binaenaleyh netice, alman diplo· v .... nferans, Yugoslav milli bayramı 
in.asisi için bir muvaffakiyet ~yıl • ~"' 
Dıa.k gerektir. Hakikat §udur kı Çe· dolayısiyle bugün öğleden sonra .ve 
'---ı ı e ona toplanmıyacaktır. Bundan bı -
aoa ovakya'nm parça nnm~sı v. yarın .. .. 1 tekaddüm eden Avusturya nm ıl.ha: 1• t'fade misafirler, Akropolu, muze e-
1_ ısı d' 
llCI, orta Avrupa'da Fransa'nın sıyası . A . civarır..ı gezecekler ır. 
aliı.ka.larını lik'ıde ettigw i gibi, ltalya'- rı ve tına .. . . Konferans, mesaisine cuma gunü yenı-
brıı da vaziyetini zayıflatmıft&r. k f den devam olunaca ur. 

Orta. Avrupa'dııki vaziyetin zayı - t . günü -.:kşamı Başvekil 
•--a, ..... kar•ı ltnlya, Akdeniz'de ve Cumar esı • ba k 1 -.na .... " ak G nel kurmay ş an arı şe-
fİnıali Afrika'da konseşiyon kopar • Met sas, e .. 
blıya çalıpnayı dütünüyordu. Bunun refine bir ziyafet verecek .ve pa~~r gu
İçin bir taraftan Avrupa'nın en k':' . nü öğleden sonra da ha~Lıye musteşa: 

Nazi hükümeti din ve ırk 

politikasına devam ettikçe 

Amerika Almanya ile 
siyasi münasebet kurmıyor 
Vaşington, 30 a.a. - Reiıicümhur Ruzvelt, nazi hükümeti ek~I~ 

liyetlere karşı takip ettiği din ve ırk politikasına devam ettığı 
müddetçe Amerika'nın Almanya ile diplomatik münasebetlerini 

yeniden teaia etmiyceğini beyan etmiştir. 

Gazetecilerin suallerine ceval? v~ren 1 
Reisicünlhur Ruzvelt, Amcrıka nın 
Berlin ve Roma büyük elçileriyle yeıp· 
tığı konuşmaların ekalliyetler mesele
lerinin heyeti umumiyesi üzerinde 
cereyan ettiğini söylemiş ve Berlin 
elçisinin şimdilik vazifesi başına dön
miyeceğini ve Londra'daki Amerika 
büyük elçisinin de mezunen yakmda 
Amerika'ya geleceğini ilave etmiştır. 
Amerika'nın Paris elçisi Bullit Pa

ris'e dönmeden evet Varmsprings'e gi
derek reisicümhur Ruzvelt'le müla
katta bulunacaktır. 

Bir gazeteci '"beyws knrtal" 
nişanını lwbul ı•tnıe<li 

Cincinnati, -Amerika- 30 a.a. - Bu
rada çıkmakta olan almanca ".Freie 
Presse" gazetesinin başmuharriri Elc
ven, Almanya tarafından kendisine 
verilen beyaz kartal nişanını kabul et· 

Hankeu bölgesinde 

(in ileri hareketleri 

dev m e r 

Vetli asker·ı devleti olan Almanya ıle 1 Pa11adiınas bır kabul resmı f t rı genera . ' 
•ıkı münasebetlerini muha a~a n e e~ ı.t'e~r~t~ip~e:.:d:.:e.:c.::.ek_ı_ı_r_,. _________ ·_;_m_e_m_i_ş_ti_r_. ------------

Hong Kong, 30 a.a. - Çin ajansı bil
diriyor: Hankov'un garp istikametin· 
de yapılmakta olan Çin ileri hareketi 
gayet çabuk olarak ilerlemektedir. Çiı~ 
kıtaları daha şimdiden Haıışuen telırı 
yakınlarına gelmişlerdir. Bu mıntaka
da bulunan japonlar agır zayiata ug
rıyarak çekilmektedir ve birç.ok ölü ve 
yaralı bırakmaktadırlar . llankov'la 1-
şang arasındaki Çin cepheleri gittik· 
çe kuvetlenmektedir. 

kabil olmıyacak 
Londra, 30 a.a. - Londra'da bir 

nutuk söyliyen Eden, bilhassa demiş -
tir ki: 

''- Bir umumi harp felliketinden 
kaçınmıya muvaffak olsak bile çetin 
çarpışmaların önüne g~emiyeceğiz. 
Şimdi maziye ait meselelerle uğraş • 
mak zamanı değildir. Yapılacak şey, 

halihazırı nazarı itibare almak, istik -
hali tahmin etmek ve vaktinde lazım
gelcn bütün tedbirleri ittihu etmek • 
tir. Bu aralık pek garip şerait altında 
yaşıyoruz: Üç kuvetli memleket milli 
siyasetlerini ilham etmek üzere kuvet 
prensipini kabul etmiştir. Bu anarşi İ· 
çinde felaketin önüne geçildiğine da
ir teminat alamadan harbın daimi teh
didi altında, tam bir tehlike içinde ya
şamıya mecburuz. Ne kadar iyi idare 
edilirse edilsin hiç bir harici siyaset 
tek başına meseleyi bir veya iki sene 
içinde halledemez. Bununla beraber 
istikbal ümitleri henüz tamamiyle su
ya düşmüş değildir. Silahlanmak hu -
susunda sarfettiğimiz gayretlerin ih -
tiyaçlarımız

0

1 karşılıyabilcceği de şüp
helidir." 

Eden, bundan sonra üç maddelik 
hir program hakkında izahat vermiş -
tir: 

tlç mcıd<lelik bir pro •ram 
1 - Bütün milletin müzaharetini 

temin eden bir harici iyaset, 
2 - Süratli ve saglam bir silahlan • 

ma, 

''Münih konfcrıın&mdan M>nra es -
ki Macaristan'dıın çrkan Avrupa i§ • 
)eri henüz yeni mCCTnsını knli sUTct
te alamadı. Siyaacl nehrinin ııkı§I, 
öyle anla§ılıyor ki, kendisine devam
lı bir yatak y pıncıyn kadar ileri ge
ri hareketlerine devam edecek. Dev· 
letler ara&ın·da zümre müvazeneleri 
belki de yeni yeni tcıekkü1ler göste -
recek. 

Vaziyetteki garabeti ıınlıırnıık i -
çin §U levhayı gözöniıne getirmek 
kafidir: Münih konfcr nsmdnn evel 
orta Avrupıı'da Çekoslııvakya bir e
lini Sovyet Rusy 'yıı, öteki elini F -
ransn'ya vererek büyük nim nlrk 
kütlesinin §arka ve cenuba doğru ge
nişleme hamlelerinin önüne bir zin -
cir germiş bulunuyordu. O zaman bu 
zinciri kırmak için Lehistan ile Ma -
caristnn da kendiaine yardım eder 
görünüyordu. 

Fakat Hitler Al111AJ1ya'sı hiddetli 
hamleleriyle bu neticeyi aldıktan 
sonra tinıdiye kadar k ndi yanında. 
görünen Lehistan ile Mncnristan'm 
yeni bir vaziy t takındığı görüldü. 

ltnlyn'nın da iıtirak ettiği bu ye • 
ni vaziyette Mnc ristan, Çckoslo • 
vakya'nın Rütcny parçaaını da ala
rak Lehistan il arııaındn müıterek 
bir hudut vücudc cetinnek istiyor -
du. 

bıek, diğer taraftan Avrupa nı. ere -
lluvetli deniz devleti olan lngılt 
ile münasebetlerini tanzim e.tınokt;~ 
.,. b kmak 61yaae ını 
rranııa'yı yalnız ıra k 
takip etmiye baıl dı. 16 nisan ~u .a· 

. ·rrneaiyle angı • 
\>el inin ınerıycte gı . ı _ 
ı' •. ebeden nornıa 
qz - İtalyan ınunaa .. 't et . 
ı ak it Jyıı'nın umı 
qmiştir. F al 11 "d" _ 

Filistin'de çok çetin bir 
çarpışma oldu 

Çin - ja]Jon miimısehetleri 

Tokyo, 30 a.a. - Domei ajansı bil
diriyor: Başvekil, ordu genel kurmay 
başkanı, Harbiye, Bahriye •. ~aliye ~~ 
Dahiliye nazırlariyle Meclısıhas reısı 
bu sabah imparatorun riyaseti altında 
toplanarak çin - japon münasebetleri
nin tanzimi için hükümetçe hazırla
nan prensipleri tasvip etmiştir. 

3 - Demokrasi ve hüriyete iman. 
Eden, böyle b1r programla istikba· 

1i emniyetle karşılamanın mümkün o -
lacağını kaydettikten sonra netice ola
rak demiştir ki-

••- Beynelmilel hüsnüniyete açık -
ça tecavüz edenleri affetmek bir hata· 
dır. Bu gibi hareketlere karşı müsa -
mahakar davranmakla elde edilen 
menfaatler ~eç.icidir. Biz söz vermiş 
olduklarımızı himaye etmeli ve bizim 
gibi dÜ§Ünenlerle eılele vermeliyiz." 

Halbuki alman hariciye nazırı 

böyle bir fransız ·alman ademi teca
vüz ve dostluk vesiknr.ını imza etmek 
için Paris'c giderken Lehistan ile 
Sovyet Rusya arasında yeni bir arı -
laımanın h zırlandığı ve imzalan -
mak üzere bulunduğu, yani §imdiye 
kadar Almnnyn'nın yanında bir nevi 
müttefik gibi görünen Lehiı.r.tnn'm 
bu defa Sovyel Rusyn tarafına dön -
düğü anln§ıhyor ! 

. ~ . . . . T franıız tesanu u 
tı.gı gıbı, ın~ ız 'd. dia edilemez. lngi· 
tlun bozuldugu 1 

• h · · 
l . b k'l' çeınbcrlcyn ıle arıcıye 
lZ afVC 1 1 • kl 

vekili Halifakr.'m Parıs'c yka~tı .. arı 
'k' dovlet araamda ı muna

aoyahat •. adı ha ziyade an.ınimilettir • 
aebctlerı n "d" . 1 bile her halde teaanu u 
mcmıt o aa ' · d tır Bu zıya.ret esnasın a 
de bozmamı§ ' • fr oktai .. .. ··ıen mesclelerın ansız n 
&orufU göre hallcdiJmİ§ olması İn· 
rıaı:arına • k 

iJtere'nin frnnsız ~ostluguna ı>: -
!,et verdiğine delal<:t etmek.le.dır. 
talyanlar lngiltere'nın tazyıkıyle 

Franko'nun muhariplik haklarmın 
tanınacağmı ümit etmitlerdi. Fran • 
aız hükümeti buna imale edileme • 
• "-:»,... ltnlya bunu frnnsız diploma -
aısınm Uu - - • &-liJ<lli etmekle • 
dir. 

Di w er taraftan Fransa ile Alman· 
ıı da imzalandığı bildirilen 

7a araım . 
ebedi aulh deklarasiyonu, lt.aly~ aı
yaaeti için ağır bir darbe telakkı e • 

d·ı ktedir. Gerçi Berlin • Roma 
ı me . d ·· w" Al 

nıihverinin eskisi gibi don ugu . -
manya ve ltalya tarafından daım~ 
tekrar edilen bir sözdür. fakat A • 
bıanya Fransa ile anla§.tıktan .wnra 
bu mihver, halyn noktııı nazarından 
mevcudiyetinin hikmetini ~ayb~t • 
miı oluyor. ltalya'nm hcdefı, mı~ -
•· ·ı bag· tı bulunduğu Almanya ya .. er a e · d ' • · 
" .. aebetlerini nonnalleıtır ıgı 
.. e muna f ' a 
lngiltere'ye daya~ara; he::;~J.r 
kar§ı vaziyet ıılma tı. u zatı -
iti 1 1 Frnnsa tarafından u 

la ya, ekinınit ve Fransa !an eli ııkmaktıa~nç 1935 de Laval ta
ıle anlapnak ç · nların ki.
.,afından yapıla~ kl?nseskıy;.unus'tan, 
f . d'.. . SOY ıyere ' 
ı gelme ıgını . başlamıtlı· 

Cibuti'den bııh~tm~ye ki ltalya, 
Tunus öyle bir davn ırı· ldug· u za • 
F k kuvel ı o ranaa'ya arıı . .. ve zayıf ol -
bıan, israrla ilcr~ au.r~:rını geri çe -
duğu zaman da ıddııı . us ·davnsı -
k M" 'h'ten sonra 1 un 'd k. 

er .. l ~nı .. "lınesi orta Avrupa a ı 
ilin ı erı suru ' . • münasebet· 

. . lmı"' harıcı 
\>azıyetı sarsı "' 

1 
k . 'ne atılmıı 

l . . . alnız ı ıçı . 
erınde sıyaıı Y ücadelesa 

dahilde s6y ve a_e~~y: m göriinen 
dolayısiyle anar§ı ıçı~ 0 kendiıini, 
Fransa'ya kartı ltıılya °.1

"d .. üüne de· 
._ . ue gor u. . 
•Uvetli bir v zıye ' t'barladır kı 
1·1 . d Bu a ı a et edıyor u. ·ı imzalıya -
Franaa'nm Ahnıı~Yll 1 

:n ltalya'da 
cağa bildirilen deklnrasıy 
iyi karıılanmııınıştır. l 1 'nın 

wnıen ta ya 
Fakat her ıcye r~g lnıakta de· 

Franaa'ya karıı vazıyet ak çünkü 
.. he yo tur. 

Varn eaeceğine §UP kta bugün 
İtalya, Fransa ile anlaşml nl en kU-
. . .. emcz ta ya, 
ıçan bir fayda gor · _ için zaru -
Vetli askeri devlet 0.'du.g~ geçinınek 
ri olarak Almanya ılc ıy ltalya, 

. . d d. Ve gene . . 
nıecburıyctm e ır. . lduğu açın 

· en kuvetli deniz devlet!
1
°. i geçin -

l '!tere ı e ıy zaruri olarak ngı . 8 .. ük harp-
k · t' dcdır. uy · me mecburıye an • fya vazı· 

ten evci de ltalya'nın co:ra ehemiyel 
Yeti dolayı Jyle, en .J.0 Binııenaleyh 
verdiği iki noktıı bu 1• 1

•• setine ge · 
İtalya tekrar annnevı ~kı~adevlctle i -
r· d " .. 1 r Bu ı ı ı onmuş o uyo · .. b tler saye· d •... ınunnse e 

ame e-dccegı ıyı sonra ltal· 
· d . . k uJuktan 
sın e kcndı~ı or k'p vaziyette kal -
Ya, Fransa ıle ra 1 w• k · değil -

k .. egıne anı 
nuı ta zarar goree . w• ina· 
dir. Bilakis karlı çıkabılecegıne 

Londra'da toplanacak konferans 
Bu prensipler Uzakşark'ta Japon ya

nın kurmak istediği yeni rejimin e"as

larını teşkil etmektedir. Hükümet pek 

yakında bir tebliğ netrederek Japon
ya'nın siyasi programını bildirecektir. 

şimdiden güçlüklerle karşılaşıyor 
Londra, 30 a.a. - Röyter ajansının 

Kudüsten istihbarına göre, dün Hay· 
fa'nın cenubunda Ulunaz'da ingiliz 
askeri kuvetleriyle araplar arasında 
şiddetli bir müsademe olmuştur. Bu 
müsademe Filistin harekatının başlan· 
gıcındanberi cereyan eden ça~p.ışma
ların en mühimi olmuştur. İngılız ku
vetlcri arapları tamamiylc sarmıya 
muvaffak olduklarından araplar, son 
bir ümitle muhasara hattını yarmak i
çin hücum etmişlerdir. Arapların pek 
"!:/.lt_urtulabilmiştir. 
t ılbtın ,.,.. "'--:·"•• llrife.'finde 

vazıyet .. 
Kudüs, 30 a.a. _ Filistin meselesını 

hal için Londra'da toplanacak· o~a~ 
konferans meselesi, Filistin mahafılı
ni ve komşu memleketleri fcvk.a~a~e 
meşgul etmektedir. Arap mahafılının 
ümitleri büyük müftünün ~e ko~fe-

. t' t:.k "'deceği merkezındedır. ransa ış ırc:t .... 
Müftünün gazetesi olan "~llahap,. 

bugün yeniden intişar etmiştır. Ga~:
tenin üzerinde şu ibare vardır: ır 
vatan bir millet ,bir şef. . . . 

h
, . d'den katiyetlc denılebıhr 

Da aşun 1 d·11· 
ki Londra konferansına ne mu~.e ~ ·~-

• . · · Ak. de bazı mufrıt a-
derlcrın ıştıra ı, ne . . tı 
zanın daveti efkarı umumıyeyı ~".'er 
büyük müftü iştir~ ketmezse katıyen 
tatmin etmiyecektır. 
Diğer ur<ıp lıiil;iimctlcrinin 

ı·azhcti 
Irak hükümeti, Haricıyc nazırının 

riyaset edeceği heyetin azalarını -.;ı . 
yinle meşguldür. 

S 18.hiy ettar mah:ıfılden alın~n ha· 

l
a .. 1bnhısuut hiıkıimetı, Ira· ber ere gore, h 

ka müracaat ederek konferansta. er ı-
ki memleketin müdaf~a. e~ec~gı nok-

1 tevhidi ırın ıstışarelere tai nazar arın :s 

başlamıştır.da kaydetmek lazımdır ki, 
Şu~asınıh r· ı· mütalcası. Filistin 

rc6m• ma a ı m 
meselesinin araplar lehine ola:a~ h:l-
lcdilmesi ]azım geldiği rner ezın e-

. 1 h yahudi muhaceretı-
dir bınaena ey . 

. , durdurulması üzerınc esasen hll~-
nı~suz bulunan yahudilcrin Londra 
nu da alacakları hattı hareket 
konferansın ..• 

. .. "hiın nıüşkulatın ortaya 
yiızundcn mu 
çıkması melhuzdur. 

}'ulııuliler Çin',? de 
giremiyeceh 

. Japon nıakam-
Tientsın. 30 a.a. - . · 

Pekin hükUmetiyle hemfıkır o-
ları, Almanya, Avusturya v~ Ital.y~ 
!arak, . • . ı· Çin'e gırmesını 

hudilerının şıma ı 
ya . k ar vermiştir. au karara 
t hdıde ar .. · ·1 
abep olarak, bunların k~mul~ızm ı e 

se. b ıunmalan ihtıma ı ve ay
alakadar u 'k dü.:ünceler gösteril -

ekonomı " . 1 . 
rıca . Tientsin'e demıryo u tarı-
mektcdır. 

30 
kişilik bir alman ya-

kiyle gelen Mukden'de durdurul-
hudisi grupu 

- I l 'nın dıJ politikası bu • 
l~te ta ya • d .. .. k 

nır. . 'k mel üzerın e yurume -
gun bu ıstı a 

tedir. A.Ş.ESMER 

muftur. Bunlar, Şanghay'a sevk olu
nacaktır. 

Bir Londrcı tekzibi 
Amerik<ı Çin'e ödünç 

vermiyor 
Londra, 30 a.a. -1ngiltere'nin arclp 

köylerini açlığa mahkUnı ettiği hak
kında alman matbuatı tarafından veri
len haberler Londra'da tamamiyle Nevxork, 30 a.a. - Amerika hükü
tekzip edilmektedir. Bilakis Filistin mcti, Amerika'dan tekrar harp malze
mliatemleke ofis makamları nakliyat mesi satın almak için Çin hükümeti 

k tarafından vuku bulan istikraz talebi-grevi dolayısiylc yiyecek sı ıntısı çc- . . . . .. . . .. 
kcn arap köylerine ingiliz askeri kam· nı reddetmıştır. Çın ~~kümetı ınuba-
yonları vasıtasiyle erzak taşımaktadır· yaslarını para mukabılınde yapmıya 
lar. 1 devam edecektir. 

rıulo 1 nndra ve Roma - Berlin 

iki mihver birbirleriyle 
uzlaşabilecekler mi ? 

Jngiliz nazırlarının yapacakları 
ziyaret İtalya'da iyi karşılandı 
Roma, 30 a.a. - Stefani ajansının diplomatik muhabiri yazı • 

yor: Çemberlayn ile Lord Halifak~'ın Rom~'yı .ziyaret edecekle
rine dair verilen haber İtalyan efkarı umumıyeaı tarafından aem· 

pati ile ~arşılanmıştır. 

Efk,\rı umumiye iki memleket ara
sındaki mUnasebetlcrin aydınlanması 
için ingiliz başvekili tarafından sebat 
ve cesaretle sarfedilen gayretleri u· 
nutmamaktadır. Çemberleyn'in nüfu
zu nazarı sayesinde İngiliz siyaseti 
tehlikeli vaziyetlerden tam zamanın
da kurtulmuştur. İngiliz - italyan mü
nasebetleri 16 nisan tarihli itilafla 
.. ydınlanmamış olsaydı 28 eylülde çı· 
kan beynelmilel 1.ıuhran Avrupa'yı her 
cephede ihtilaf halinde bulacaktı ve 
bu taktirde bir harbin önllnc geçilemi-
yccekti . 

Münih sulhunun mukaddemesinı 
Roma itilftfı teşkil etmiştir. 

Milwcrler uzla aooklar mı? 
Berlin, 30 a.a. - Çcmberleyn tara· 

fından yakında Musolini'yc yapılacak 
olan ziyaret hakkında tefsirlerde bu
lunan Angriff gazetesi, İngiliz başve
kili ile Duçe arasında yapılacak gö· 
rüşmelerin programını tetkik ederek 
fransız • ingiliz itilafı ile Roma • Ber
lin mihverinin bu görütmeleı in mev
zu unu teşkil edeceğini yazmaktadır. 

Angriff, şöyle demekttedir: 
"Bu iki zümrenin mevcudiyeti uzun 

müddet devam edecek olan siyasi bir 
hakikattir. Roma'da yapılacak görüş
meler esnasında bu sahada yer değişti · 
rilmesi mevzuubahs olamaz. Ancak bu 
gün bu iki kuvetli grupları ayıran hen
değin üzerine bir köprü inşası imkin
ları tetkik edilebilir. Çenmcrleyn'in 
Roma seyahati i§jin en iyi temenniler· 

de bulunuyor. Umumi bir anlaşma te
mini için müzakereler Berlin'de, Ro· 
ma'da, nerede yapılırsa yapılsın bunun 
hiç bir ehemiyeti yoktur. Halihazırda
ki meselelerin cevabı daima aynıdır.,. 

1:. Çt•m IJer/,•yn nu•m n un 

Londra, 30 a.a . - işçi partisinden 
Bellengerin bir sualine cevap veren 
1.ıaşvekil B. Çemberleyn demiştir ki: 

"- B. Musolini'nin davctinı kabul 
etmekle memnunum. Bu miinasebctle 
Münlh'te kendisiyle başladığım tema· 
sı idame ettirecegimden dolayı bahti-
yarım ... 

Bunun üzerine B. Attlce u suali 
sormuştur: 

"- Acaba Başvekil, talyan tayya· 
releri tarafından ingiliz gemilerine 
yapılan hücumların ve İspanya'daki 
müdahalenin nihayete ermesinden e 
vcl mi Musolini'yi ziyaret niyetinde
dir?,, 

B. Çemberleyn, bu suale, aşağıdaki 
kısa cevapla mukabele ctmi tir: 

"-Ziyaretimin tarihi daha tespit o
lunmamlltır., , 

lzmir'in yeni k()y öğrt•tmcnleri 

İzmir, (Hususi) - Bu sene Kızıl
çullu'daki köy öğretmen kursunden 
mezun olan yetmiş sekiz genç, yıl ba· 
şından itibaren Ödemiş ve Bergama 
köylerinde, münhal köy muallimlikle
rinde istihdam edileceklerdir. Emirleri 
gelmiştir. 

Romany'ada 
bir hadise 

(Başı 1 iacl saylsda) 
kümun öldüğü, bunların huzurunda, 
tespit olunmuf ve doktor tarafından 

bu ölüm hldiseleri hakkında zabıt va· 
rakası tanzim edilmiştir. Bunun üzeri
ne cesetlerin gömillmesine müsaade 
verilmiştir. 

Hadise hakkında devam olunan tah
kikat neticesi ayrıca bildirilecektir. 

Müddei umumiliğin teklifi üzerine 
ve umumt a ayi§i aUlkadar eden sebep
ler dolayısiyle ,askerf kumandanlık, 
••u•.ı,.,.;" J•~ .. ı.. a:oıkcrf uıerkezınde 

gömillmeeine karar vermiş ve cesetler, 
sabahleyin Jivala hapisancsi askeri 
servisleri tarafından gömillmüştür. 

Kluj suyk<1stının f aifüıi lmlan
lara 50.000 lcylik nıii.ka/at var 
Bükreş, 30 a.a. - Kluj üniversitesi 

rektörü Stafanesko 'Gonga'ya karşı 
yapılan suykast romen efkarı umumi
yeainde büylik bir infial tevlit etmiş -
tir. Hükümet makamları faaliyetle ka
tilleri aramaktadır. Elde edilen delil
lere nazaran bunlar "demir muhafız -
lar,, cemiyetine mensuptur. Dahiliye 
nezareti mücrimlerin yakalanmasına 
medar olacak malltmat verenlere 50 bin 
ley mükafat vadetmiştir. 

Kluj ilniversitesinde dersler tatil e
dilmiş ve aynı üniversiteye ait bütün 
binalar tahliye ettirilmiştir. 

Yeni kanuna göre, uy.kastin faili 
nazırlar meclisinin tasdikine iktiran 
etmek şeraitiyle ölüme mahkum edi -
lecektir. 

Rcl•tiirc ameliynt yavıldı 
Bükre), 30 a.a. - Bir suykast neti

cesinde ağır surette yaralanmı olan 
Kluj üniver&itesi rektörüne ameliyet 
yapılmış ve kurşunlar çıkarılmıştır. 
Vaiiyeti bu ameliyat neticesinde bi -
raz iyileşmiştir. 

Kluj'daki bazr rüesaya tehdit mek
tupları geldiği ve kendilerinin de ay
nı akibete uğrıyacaklarımn yazılı ol -
duğu haber verilmektedir. 

Yugoı,lavya'da kanlı lıacli eler 

Belgrad, 30 a.a. - Pazar günü, Hır· 
vatistanda Pimostel'de muhaliflerin 
yaptığı bir ıeçim toplantısında vukua 
gelen kanlı hadiseler hakkında gece 
resmi tebliğ çıkarılmıştır. Bu tebliğe 
göre, jandarmalar, dört illi be yüz 
kişinin taarruzuna cevaben ve evelce 
ihtarda bulunduktan sonra silfiha mü 
racaat etmi§lerdir. lki miltearrız'der
hal ölmüş, ıı kişi yaralanmı tır. Ya
ralananlar arasından iki kişi de bila
hare ölmüştür. 

Berlin hükümetini hayretten hay• 
retc dütürcn bugünkü ııiyMCt. alemi
nin ne kadar kararsız ve ıckilsi:ı: 
bir r.afhnda bulunduğunu göatcnnek 
itibariyle bu h A disc hakikaten ma e 

rıahJıt'.,. 

FlLtSTlN MANDASI 
YENl SABAH'da A. C. imzaaiyle 

yazılan bir yazıda deniliyor ki : 
''Şöhretli ingiliz devlet daını 

"Çörçi\" Filistin mese\et>i hakkm~a 
bir takım mütnl a ve mülaha:zalar 
ileriye sürer.kon Filistin mandaaınm 
ya Almanya'ya, yahut Jtalya'ya v~ 
rilebilmer.inden bahsediyor . 

FHistin mandaaının Almanya'ya 
veya ltalya'y , verilmesi demek ya
hudi aleyhtarı olduklarını saklamı
yan bu iki devlete yahudilcrin yega
ne melcei olabilecek Filir.tin'in mu -
kadderatını tevdi etmek olmaz mı ?. 
Ya mıındatcr devlet Filistin'in kııpı
lar.ııu da yahudinin yÜz.Ünc kııpayı • 
verirse ... Znten Amerika kabul et -
miyor, İngiltere iatcmiyor, Franı.r.a 
yÜz bunışturuyor. "Arzı Mev'ud" u 
da onlara haram edecek bu son aziz
lik karıısında Beniiarnil ncaba ne 
der? •. Bize öyle geliyor ki bu garip 
teklife her halde rahmet okumaz." 

BiR IHTlY ATI KADRO 
AKŞAM'da "Dikkatler" aütunun· 

da deniliyor ki : 
''Adana kız lisesinin fen ıubesinde 

riyaziye öğretmeni ha&talandıiı için 
sene başındıınberi vazifesi baıına 
gelmcmiı. Aynı mektebin fe1aefe öğ
retmeni, bıııka yere naklolunduğun -
dan yerin hnla bir:i konmanuş, hoc& 
yoktur. 

Ebeveyinden §iknyet mektupları 
alıyoruz. Tabiatiyle bu hal, aade bir 
okula da ait değildir. Acaba bir ih -
tiyat kadro yap rak, bu gibi nok • 
sanlar olan yerlere göndennek usu • 
lünü mü ihdn& etm li ? 

Yeni 
İstanbul 
Valisi 

İstanbul Valisi B. Mtihittin Ustün • 
dag'm vekfilet emrine alınarak 1stan • 
bul valiligine Manisa vali i B. Lutfi 
Kırdar'm tayinleri hakkındaki karar -
name yüksek tasdike iktiran etmiş ve 
kendilerine tebligat yapılmıştır. 

Dr. Lutfi Kırdar Gergök'te 1888 de 
doğmuştur. İstanbul '1.!p fakültesinin 
1913 senesi mezunlarındandır ve göz 
hastahklan mütehassısıdır. 
İzmir memieket hastanesi göz hns -

tahkl:ırı mUtehar;sısı ve C. H. P. viHi
yet idare heyeti azası iken Kütahya 
mebusu olarak !:eçilmiş . :r. 

Mumaileyh 28 ağustfJ\i 936 da Mani
sa valiliğine tayinı dolayısiylc mebus
luktan istifa etmiştir. 



-4- ULUS 1 - 1% - ı~ 

Yaz r.: C. R. Kuper -5- Kısaltıp nakleden: Nurettin Artam 

Bazan canilerin ·vurgunları 
polisle taksime de uğrar! 

H ükümet makamları tarafın-
dan birçok mevzularcla top

lanıı.ıış olan o kadar çok vesikaıar 
vardır ki bunlar, bütun tafsilatıyk 
neşredilecek olsa, bunun vücuda ge
tireceği sarsıntı, meşhur San l' ran
sisko zelzele::ıindcn ziyade ortalığı 
altüst ederdi. Fakat hiç bir hüku
met, mahalli idare teşkilatı ıle mu
cadeleye girişmeyi göze alamaz. Nı
hayet, bütün daireler kongrenın te
siri altında bulunmaktadır. Bunlar 
istikbal için parlak projeler hazırlı: 
Y.abilirkr; büyük idealler besliyebı
lırler; fakat kongre onların bütü,1 
bu tasavvur ve emellerinin önüne 
geçecek olursa her şeyin üzerine öl
dürücü bir darbe indirilmiş olur. 
A Bugünkü gün~e s<:nato ve kongre 
azaları, mahallı ıdarelerdeki politı
kac_ılarm seçildiği tarzda seçilme!t
tedırler; onlar için de aynı makınl! 
faalıyete geçmektedir. Onun içiu 
bunlardan kendi seçimlerinde yar
dımı dokunan şahıslarla teşkilatın 
gönlünü hoş edecek tedbirleri al
maktan geri duramazlar. 

mukabilinde satın aldığı için mah
kemeye verir; fakat mahkeme bu 
işte cezalandırmayı mucip bir ~ihet 
gcirmez. 

Polisin dalavereli işlere karıştt
rılmasma en büyük sebep, bir takım 
gangsterlerin ve onların hamilerinin 
mahalli idarelere hakim bir vaziyet
te bulunmalarıdır. Nitekim Coni 
Guy hikayesinde de bunun böyle ol
dugu görülmüştü. lliç şüphesiz, Co
ni'nin şehrimle bir çok namuslu za
bıta memurları vardı. Bunlardan 
bir kısmı, dalavere yapanların hima
ye ve müzaharete mazhar olduğunu 
görerek korkmuş ve seslerini çıkar
mamayı daha doğru bulmuş olabilir
ler. 

Böyle bir vaziyette namuslu hare
ket ederek, tc"kifi zaruri olan bir 
şahsı tevkife kalkışan bir memuru 
düşününüz. Eğer bu tevkif edilecek 
adam, politika sahasında nüfuzlu 
bir adamsa o zaman memurun hali 
nice olur? O zaman o, kendi kendi
sine şu sözlerle yanıp yakılma.z mr: 

- Neme lazım deyip geçerek git
seydim, vazifemi yapmıya kalkış

masaydım, başıma bu belalar gelmı
yecekti. 

den bir defada 1336 kart üzerinde 
parmak izi gelmişti. Bunların takri
ben yüzde onunun cani sıfatiyle ön. 
ceden parmak izi alınmış ve kayda 
geçmişti. 

Kansas şehrinde bir ay içinde po
lisliğe müracaat eden 120 talipten 
28 tanesinin caniler defterinde kay
dı bulunuyordu. 

Omaha'nm 43 talibinden de 11 ta
nesinin, yani mecınuunun yüzde 
yirmi beşinin eski canilerden oldu
ğu anlaşılmıştı. 

Los Anceles'te müracaat etmiş o
lan 807 kişiden 44 tanesi cinayet iş
lemiş kimselerdendi. 

Zabıta mesleği her nedense, eski 
haydut ve canilere daha cazip gö
rünmekte ve bunlar, günün birinde 
bu işe dönmeyi arzulamaktadırlar. 

Onlar, gı1ya, bu mesleğe girip, 
tam bir himaye altın ela bulunmak is
tiyorlar. Gerçekten eski bir cani i
çin bir polis başlığı ile pirinç düğ
meli üniformadan daha sağlam bir 
hami tasavvur edilebilir mi? 

Böyle adamlardan bir çoğu, bir 
takım şehirlerde gerçekten himaye 
ve siyanct altındadırlar. Çünkü bu
ralarda türlü sebeplerle talipler, ge
reği gibi kontrol ve muayeneden ge
çirilmemişlerdir. 

~.-···········································~··················~ 
~ EKONOMİ ~ . . 
.._ .............................................................. .. 

Müstemlekelerin iktisadi rolleri 
H.A.KUYUCAK 

Almanya'nın umumi harpten eve) 1 rini kazanmış, birer ~yrı vatan olmuş
malik olduğu müstemlekelerin iadesi- )ardır. 
ni istemesi üzerine yeniden canlanan Şu halde katiyetle söylenebilir k:, 
müstemlekeler meselesi etrafında mü- n ! Almanya ve ne de, müstemleke ta
nakaşalar yürütülürken, yeni bir ha· le binde buna iltihak eden Polonya faz
ber, işe Polonya'nm da karıştığını bil- la nüfuslarını buralara aktarmayı dü
diriyor. Filhakika Varşova'dan gelen şünemezler. Belki gayeleri ,iddialar: 
ve bir iki satırla dünya haberleri ara- veçhile, eksik bulunan iktısadi bünye
sına sıkışan 28 sonteşrin tarihli bir !erini, tamamlıyacak yerleri ele geçir
telgrafta, Polonya'nın bütün merke:ı::- mek, diğer tabirle, iptidai maddeleri 
}erinde, müstemleke propagandası ya- kolayca temin imkanlarını hazırla

pılmak üzere içtimalar tertip edildiği maktır. 

haber verilmektedir. Bu arada Varşo- Maliimdur ki insanlar arasındaki 
va'da yapılan bir toplantıda Müstem- mübadelelcrde taraflardan her b~ri 
leke Cemiyeti reisi, "Polonya halkı- daima mümkün olduğu kadar az bir 
nın, demokrasi iş.inin ve iptidai mad- kıymet mukabilinde mümkün mertebe 
deler meselesinin halli için müstemle- fazla bir kıymet almıya çalışır, ve bu 
ke istediğini., söylemiştir. Demokrasi neticeyi de ya bilgisiyle veya kuvetiy
işinin müstemleke ile alakası telgraf- le elde eder. Ana vatanın tam manasi}'
tan pek sarih surette anlaşılmıyorsa le kontrolü altında bulunan bir müs
da, Polonya'nın Çekoslovakya mese - temlekede ana vatan parası tedavül e
lcsinde olduğu gibi herhangi bir tak- deceğine ve gümrük dıvarlariyle ec
simde hissesini şimdiden temin etnıi- nebi mallarını sokmamak imkanı mev
ye çalıştığı meydandadır. Bundan ba§- cut olmasına göııe bu gibi müstemleke
ka müstemleke istenirken ileri sürü- lerde anavatan mamulatı çok yüksek 
len iptidai maddeler meselesi de t.:tki- Hatlarla satılır ve müstemleke mamu
ka değer bir noktadır. !atı da çok düşük fiatlarla alınır; yani 

Fenikelilerin Akdeniz havzasın.da ana memleket ,kuvetine dayanarak di
kurdukları ilk koloniler, bilhassa kü- ğer bir memleketin istihsal kuvetleri
çük ticaret merkezleri idi. Yunan ko- ni kendi lehine istismar eder. 
lonilerinin bir kısmı ana vatandan mü
him miktarda nüfus celbetmekle be
raber, bunlar da esas itibariyle ticaret 
şehirıeri idi; ve umumiyetle müstakil 
bulunuyorlardı. 

15 inci ve 16 ıncı asırlarda Avrupa'
da görülen büyük inkişafa kadar ku
rulan bütün koloniler de yunan ve ft:· 
nike kolonilerine çok benziyorlardı. 

Bundan sonraki devirlerde kurulan 
kulonilere ana vatanlardan mühim 

İşte, 'iptidai maddelerin temini,. gi
bi makul bir cümlenin hakiki manası 

budur. Çünkü eğer müsremlekeler i

çin bir memleketin bütün iptidai mad
delerini temin etmoek imkanı mevcut 

olsa idi, İngiltere, Fransa, Holanda gi

bi büyük müstemleke devletlerinin 

başka memleketlerle hiç bir ticareti 

olmaması, başka yerlerden hiçbir ipti· 

ıı RADYO J 
Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER : zı.tl 
Strazburg. 

OXKESTRA KONSERLERİ VE sEl'l· 
FONlK KONSERLER: 12.40 Beromuııt 
ter - 14.10 Cenova - 16.15 Droytvic; _, 
19.40 Beromünster - 19.40 Droytvic; " 
20.10 Breslav, Doyc;landzender, Kopenbal 
- 20.30 Monte Ceneri - 21 London - Re' 
yonal, Roma - 21.30 Bordo, Faris - 22.ı' 
Stokholm - 22.30 Lil. 

ODA MUSİKİSİ: 15.15 Doyçlandzende, 
- 15.25 Hanıburg - 18.20 Laypzig - 2· 
Varşova - 22.25 Droytviç - 24 Ştutgart 

SOLO KONSERLUERİ: 16.30 Varşovı 
- 17 Berlin - 18.10 Viyana - 18.15 Doyç· 
landzender - 18.20 Breslav, Münib - ZO 
Monte Ceneri, Paris - Eyfel kulesi - 20.1 
Königsberg - 22.30 Sarbrük. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): ll 

Berlin - 18 Hamburg. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburg, Kolon· 

ya, Laypzig - 7.10 Sarbrük - 8.30 Frarıl<' 
furt, Königsberg, Münih - 10.30 Hamburl 
- 12 Alman istasyonlan - 14 Doyçland' 
zender - 14.10 Kolonya - 15.30 Berlin..,, 
16 Alman istasyonları - 16.10 Königs • 
berg - 18 Berlin - 18.50 Laypzig - 19 
Hamburg - 19.30 Frankfurt - 20.10 Mii • 
nih - 21.10 Hamburg - 22.20 Münib - zS 
Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart ..... 
18.30 Frankfurt - 19 Breslav, Viyana..,. 
22.30 Ştutgart. 

DANS MÜZİÖİ: 18.20 Kolonya - zo.10 
Laypzig - 21.15 Belgrad - 22 Florans3ı 
Monte Ceneri, Sofya - 22.20 Hamburg __. 
22.30 Poznan, Sottens - 22.45 Milano ..,. 
23 Floransa, Roma - 23.15 Brüksel - 23.SS 
London - Recyonal. 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
X Helsinski - Polis Finlandiya'nro 

muhtelif mmtakalarmda tahrikat ya • 
pan birçok komünistleri tevkif etmiş • 
tir. Tevkif edilenlerin hepsi de finlan• 
diyalıdır. 

X Littorio - İtalya'da faşist üni • 
versite gençliği cemiyetinin misafiri 
bulunan Polonya üniversite birliği rei· 
si ile profesörleri, Littorio ve Agro • 
pontin şehirlerini ziyaret etmişlerdir. 

X Moskova - Harici ticaret komi· 
seri Çivialef, başka bir vazifeye nakle· 
dilerek yerine icra komiserleri heyeti 
reis muavini Nikoyan tayin olunmuş· 
tur. 

. İşte bir "milli polis,. teşkilini tek
lıf ederek bir mücadeleye girişilm~
&İni istiyenler, meselenin bu tarafı
nı unutmaktadırlar. Kongre, bu me
seleye, elini ateşe dokundurur gibı 
temas edecektir. Bir giın Amerika
da yirmi birinci derecede bile bır 
kasaba yoktur ki herhangi bir tahki
kat meselesinde kendi memurlan
nın kötü vaziyete düşeceğinden, 
sonra dalaverelere karışmış kimse
lerin tehditlerinden korkmasın .. 

Böyle düşünen, böyle sızlanan a
dam, bir•ikinci defa bir fırsat elin..: 
düşecek olursa para kabul etmekten 
geri durmıyacaktır. Sonra, Amer~
ka'da mesleki icabı olarak hayatını 
tehlikeye koyanlar arasında en az 
para alanlar arasında polisler gelir. 
Amerikan polisi, mesleğinin sonun
da alacağı tekaüt maaşına da emnı
yetle bakamaz. 

P .. d, şin1di hatıra bir sual ge· 

lir: madem ki bütün bu işler 
l.ıu kadar müzebz.ep bir haldedir; 
o halde, neden birçok tevkifler, ta
kipler, muhakemeler olmaktadır? 

Mahkemeler ve hapisaneler neden 
bu kadar kalabalrktır 

miktarda nüfus gitmiş ve bunlard:ın dai madde almamaları icap ederdi. 
bir çoğu bugün tamamiyle veya kıs- Halbuki vaziyet böyle değildir. Çün
men müstakil birer millet halini :ıl- kü, diğer bir münasebetle de söyledi
mıştır. Bunların haricinde kalan eltin - ğimiz gibi, her hangi medeni bir dev
ya memleketleri tam manasiyle müs- !etin bütün iptidai maddeler bakımın
temleke denilen yerlerdir ki devletle- dan tam manasiyle "kendine yeter" ol rin hudutları haricinde olan fakat labilmesi için bütün dünyaya sahip ol

ı bunlara, milliyet, idare, ve iktıs.::ıdi ması iktiza eder ki buna imkan yok· 

X Lizbon - Alman Horst W es-
sel mektep gemisi buraya gelmiş ve 
gemi kumandanı yanında alman elçisi 
olduğu halde yüksek Portekiz maka • 
matını ziyaret eylemiştir. Şurasını söylemek doğrudur ki 

Amerika'da mutavassıt derecede 
bulunan zabıta kuveti, esas itibariy
le, suiistimallere karışmaz ve na
musludur. Fakat 10.000 polisten me
ıela 50 tanesi namussuzluk edecek 
olsa bunun zararını bütün kuvet 
birden çeker. Bütün zabıta memur
larının müstakim olup da yalnız şe
fin veyahut korni~erin yolsuzluk et
tiğini tasavvur ediniz; o taktirde de 
ortada hiç bir polis kuveti yok de
mektir, 

H ayretle öğreneceğiniz bir 

nokta daha: bir takım ameri
kan şehirlerinde kılığını değiştir

miş bir takım haydutlar polis kuvet
leri arasındadır. 

J. Edgar Huver, parmak izi daire
sini tesis ettikten sonra zabıta mes
leğine girecek herhangi bir talibin 
mutlaka parmak izinin alınmasını 

ve bu izin elde mevcut sabıkalıların 
izleriyle karşılaştırılmasını esas 
koymuş ve ehemiyetle bunu her ye-

Bunlar, tertiıbatınx alamamış, şa

hitlerini hazırlıyamamış, nüfuzlar
dan istifade edememiş, himayeye 
mazhar olamamış bir takım suçlu
lardır ki bu seı'beplerle avukatların 
da muavenetin den mahrum kalmak-
ta dırlar. 

Gerald Çaprnan'dan beri, hamile
ri, teşkilatı olduğu halde idam edil
miş hiç bir cani hatırlamıyorum. 
Böyle teşkilatlı caniler, elektrik 
sandalyasını kendilerinden başkala
rı için yapılmış bir ceza vasıtası te
lakki ederler. 

(Sonu var) 

menfaatle bağlı bulunan sahalardır. tur. Gene eski alman müstemlekeleri 
15 inci asırdan sonra başlıyan yer- ele alınarak bunların 1934 d.e muayyen 

!eşmeler tipinde müstemleke kurula- maddelerden ihracatları mecmuu ve 
cak yerler kalmamış gibidir. Esasen Almanya'nın bu sene de aynı madde
avrupalıların yaşama:kta müşkülat }erden yaptığı ithalat yeklınu muka
çelctıikleri sahalarda kurulan koloni- yese edilirse görülür ki, eğer bu müs· 
lerdeki avrupalı nüfus pek azdır. Me- temlekelerin hepsi Almanya'nın elin
sela eski alman müstemlekelerinden d-e bulunsaydı ve bütün ihracatlarmı 
Şarki Afrika' da (8.500.000) yerliye da ana vatana yapıruş olsalardı Alman
karşı (9.400) avrupalı mevcut olup ya kolonilerinden fosfatın yüzde 75 i
bunların ancak (2,300) Ü almandır. To- ni keten ve emsali maddelerin yüzde 
go müstemlekesinde ( 1.100.000 ) yerli 63, ünü, kakaonun yüzde 27 sini, yağ 
ve ancak (400) avrupalı yaşamaktadır. tohumlarının yüzde 14 ünü, kahv,.;:, 
Yeni Gine'de hükümet idaresi altında yüzde ıı ini, der!l~ .. :- yuzd~e 3.5 ~~ı, 
bulunan kısımda (500.000) yerliye mu- lastia: ... .r azcıe 3.5 mı ve pamugun yuz
kabil (3.800) avrupalı yaşamakt::od~• u de 2 sini tedarik edebilecekti. 
bunların ancak ($00) u almandır .. Di· Acaba Polonya'ya hangi müstemle-

X Kopenhag - Kopenhag'ın nüfu
su .son zamanlarda bir milyonu geç • 
miştir. Şehrin nüfusu şimdi 1 milyon 
3.818 kişidir. 

X hkenderi~ - Hava yollan ida -
resine ait Mercury tayyaresi 14 saat 6 
dakikada merhalesiz Southompton'daıt 
İskenderiye'ye uçarak yeni bir reko1" 
kırmıştır. 

v - - ·ö•ad - 1 ilkkanun milli bay-
ramı dolayısiyle bu bayramın parlak 
bir şekilde cereyan etmesi için mem • 
leketin her tarafında hazrrlrklar yapll
maktadır. 8 azen canilerin, çetecilerin re tebliğ etmişti. Fakat başlıca işi 

vurdukları vurgunlar, onlar· fazla rey koparıp istediklerini işba-
la polisler arasında taksime uğrar. şrna getirmek olan politikacılar, 

r----·------------- ger mustemloekeler de buna kıyas olu- ke bütün iptidai maddelerini temine
X Katoviç - Yukarı Silezya'da ye

ni Zori - Pszezyna şimendifer hattı 

merasimle açılmıştır. 22 kilometre u -
zunluğunda olan bu hat Silezya ile 
Tatras mıntakası arasında doğru se • 
ferler yapdmasını mümkün kılacaktır. 

Bir istatistik yapılıp suçluların e- sonradan bu lüzumlu esası ihmal e-
linden polisin eline intikal eden ga· der olmuşlardır. Fakat bu esasa iti-

lstanbul'da Nişantaşında bir 
kız enstitiisü yapılacak 

n~tlcrin değ-eri tayin edilebilsey· na gösteren bir takım şehirlerin po-
dı, bunun miktarı, muhakkak, mil- lis teşkilatı, öteki teşkilatın ne ka-

İstanbul, 30 (Telefonla) - Şehir 
meclis.i bugün son t.oplantrsını yaptı. 
Nişantaşı'nda kız enstitüsü yapılmak 
üzere istimlak edilecek yerler için 50 
bin lira masrafı kabul etti. 

yonları bulurdu. dar berbat bir halde bulunduğunu 
Bütün bu alışveriş "meşru,, bir gösterir. 

tekle de sokulmaktan geri durulma- Bir ay içinde Miami polis dairesi, 
~ıştır. M~ela mahpuslardan birisi- 299 talibin parmak izlerini gönder-
run ga~t pahalı bir paltosu bulu- miştir. Bunlardan elli tanesinin bü-
nur da bunu memurlardan birisine roda daha evel parmak izleri alınmış Tramvay şirketi muralıhasları 

Ankara'ya geliyorlar değerinin ellide birine satacak olur- bulunuyordu. Bu arada bir tanesi. 
sa bu ~uaıneıeye gayet dürüst bira- 1929 senesinden beri on defa tevkif 
1111 verış nazariyle bakılır. Bazen bir edilmiş bulunuyordu ki bu tevkif 
şey, memurlardan birisini, bir mah- sebepleri arasında Man kanununu 

İstanbu1, 30 (Telefonla) - Nafıa 
Vekaletiyle satış müzakerelerine baş
lamak üzere Tramvay şirketinin iki 
murahhas azası bu akşam Ankara'ya 
hareket etmişlerdir. 

kllinu~ 2000 dolarlık otomobilini çiğnemek vıe geniş biriht ilas ve pa-
mesela ı5o dolar gibi ucuz bir para ra dolandırıcılığı da vardı. Miami'-

~E±±±~~~~~~~~ 
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SOKAGI 
Yazan. Yolan Földeş Cevıren: Nasuhı Bayda.ı 

-15-
- Anarşinin cemiyetlerde tabii bir hal olduğu-

nu ne salahiyetle iddia ediyor&unuz, efendim? Biz, 
aıağı cinsten mahJUklarda bile, hazan pek ziyade 
inkişaf bulmuş bir içtimai nizam görüyoruz. Arıla
rı düşününüz, efendim, karıncaları da. 

Alvarez şiddetle ve bol bol cevap veriyor. Liif 
bıkkm bir tavur1a gülümsüyor. O, bunlar araıında 
iktısat okumuş tek adamdır; onun yanlD'da bütün 
ötekiler birer talebe, birer avanaktır. O bunlara te-

hhwnla bakıyor ve bu iptidai müzakereyi sevimli 
ra l. kı 
bir tesamühle dinliyor. Fakat ,öyle bir an ge ıyor .. 
artık bu derece kamil bir cehalete artık tahammul 
edemez oluyor ve nihayet münakaşa~a _o d:'". atıh-

B damların bu husustaki salahıyetmı tak-
yor. u a . d k 
d. ve hatta sadece teslime muktedır ol ~ . -
ıre L"f'. k d farından dolayı değil, fakat Bay ıı ın - en ısı-

ni ki.m&enin dinlemediği ve söylediklerindeki yeni
liği bile farketme<liği - memleketinin bir peygam
beri gibi olsa dahi onun söz söylemesi lazım geldi
ği için.. Belki de hepsinden az münevver olan Bara
ba§'dır iti Liif'in bildiklerini ötekilerden başka tür
lü bildiğini hissediyor. 

Fakat, Barabaş bugün dalgındır. Hastaneye yat
mış olan karısını düşünmektedir. Kadıncağız hasta 
olduğunu bildiği halde §İmdiye kadar bundan hiç 
bahsetmemiştir ... Oç gÜn sonra cerrahi bir ameliye 
geçirecektir. izin istememesi hakkında haber gön
dermiş olmakla beraber o gene izin istiyecektir. 
Belki de bu ameliye ehemmiyetli bir şey olmıya
caktır. - Bazı müzmin ameliyeler vardır - fakat 
0 gene yarın gidip karısını görecektir. 

Bu kararla sükunet bulan Barabaş münakaşaya 
avdet ediyor. Alvarez'in ateşli ateşli kurtarıcı be
yanatını, Liif'in müsbet ve sarih tevsiklerini, Bar
dişinof'un sakin ve müsamahalı felsefesi,ni dinli
yor, kendi fikrini de tevazula, fakat müsavi bir in
sanın emniyeti ile söylüyor: 

- Bence, baylar, haklı olan bay Alvarez'dir. Hü
kümete ihtiyaç yoktur. Demiyoruın ki milletin fev
kinde her hangi bir otorite laznn değildir. Fakat, 
meıela, kıral buna yarar. Kıralm bulunduğu yerde 
bütün o nazırlara ne lüzum vardır ki? Bunlar an
cak milleti soyarlar. Ben bay Alvarez lehinde rey 
veriyorum.. 

Bay Alvarez hafifçe şaşırmıştır. Onun demek is
temiş olduğu bu değildir. Seri ve esaslı bir izaha 
atılıyor ve Barabaş da, onun her bir kelimesi kendı 
dediklerini teyit ediyormuşcasma, başmı sallayıp 

· tudik ederek dinliY,Or. İnkar edilemez ki bu dört 

nabilir. İngilizlerin ,fransızlarm ve i- debilecektir? Bu noktayı, müstemleke 
talyanların ellerinde bulunan ve haki- taraftarları tabii düşünmüşlerdir. Fa· 
ki: manasiyle müstemleke imparator- kat şurası muhakkaktır lci bu memle
luklan denilen sahalardaki avrupalı- ket de hangi müstemlekeyi alırsa al
lar, hemen dalına ancak memur, asker sın ilk madde ihtiya<.ılarının çok cüzi 
ve tüccardan mürekkep ve yerli nüfu- bir kısmını bile temin edomiyecektir. X Londra - "Deyli Telegraf" önü

müzdeki sene için derpiş edilen fevka
lade silahlanma masrafını dört yüz 
krrk milyon ingiliz lirası tahmin et • 
mektedir. 

sa nispetle pek cüzi miktardadırlar. Elyevm elinde müstemleke bulu-
İtalyanm habeş işgalinden sonraki nanların bunlardan bir çok hususlar

bütün gayretlerine rağmen buraya j da istifade temin ettikleri muhakkak
yerleşmek üzene pek az italyan gön- tır. Fakat her iktrsadi faaliyette, ma
derebilmesi de gösteriyor ki nüfusu liyet ve gelir karşılaştırılmak icap e
ne kadar kesif olursa olsun Avrupa der. Acaba müstemlekeler için sarfe
devletleri için, müstemlekeler fazla dilen ve edilmekte olan bütün servet 
nüfusun bo~ltılabileceği birer saha ve emekle bunlardan edilen istifade 
olmaktan çıkmıştır. Daha doğrusu av- karşılaştırılmış mıdır? Bu, bilhassa 
rupahlar iç.in yerleşmiye müsait saha- yeni müstemlekeciler için, çok düşü
lar ya tamamen veya kısmen istikla.:le- nülecek bir noktadır, 

kişiden her biri bilhassa kendi namına konu§J11ak
tadır. Fakat, dünya dünya olalı ve siyasi münaka
şalar icat edildi edileli vaziyet budur. 

Ertesi gün Barabaş, saat birde eve dönüp üç ço
cuğunu alarak hastanenin yolunu tutuyor. Anna 
bir kilo portakal götürüyor. Sen nehrinin öbür sa
hiline geçiyorlar, ve Anna, ikişer adnn ara ile di
zilmiş olan balıkçılara köprü üstünden bakıyor. 
Balık tutan kediyi hatırlıyor, ve pek tabii olarak 
kani olmadığı lialde, onun da orada, kocaman bı
yığının hayalini nehre aksettirerek, diğer balıkçı
lar arasmda oturacak olsa bunların ne hale 
geleceğini düşünüyor. 

Bir an sonra, baba ile üç kardeş koridorda iler
liyorlar, ve sessizce, itina ile koğuşun kapısını açı
yorlar. Hastabakıcı kadın koşup onları karşılıya
rak - parmağı dudaklarında - onları yatağın ya
nma götürüyor. Yin'eklerini neden buz gibi bir 
mengenenin sıkbğmı, neden alemi ani bir sükutun 

bürüdüğünü bilemiyorlar. 

Sonra biliyorlar: Bayan Barabaş'm dün yattığı 
yatakta kendinden geçmiş, yiizü gözü sapsarı, göz
leri çukura batmış bir kadm yatıyor. Ancak tanıhr 
halde. Soluğu bir hırıltıyı andırıyor; ciğerleri adeta 
u~hk ç~lıyor. 

Hastabakıcı, cesaret verici bir tavurla: 
- Anıeliye muvaffakiyetle neticelendi, diyor. 
Ötekiler buna anlamıyarak bakıyorlar. Nihayet 

Barab111.§'ın dili açılıyor: 

- Ancaık üç gÜn sonra ameliyat yapılacağını 
söylemişti. 

- Öyle mi demifti? 
Huta.bakıcı gülünuüy.or. 

X Stokholm - Estonya hükümeti, 
Tallin - Stokholm ve Helsinski şehir -
!erini biribirine bağ1yacak olan bir ha
va servisi ihdas etmek üzere ak<siyon -
tarının yüzde ellisi kendisine ait olmak 
üzere bir şirket tesis etmiye karar ver· 
miştir. 

- Hiç şüphesiz, sizleri tasalandırmamak iste
mişti. Ameliyat bir gün bile geciktirilemezdi. Doğ
ru.sunu söylemek lazımsa onu haftalarca evel yap
mak laznndı. 

Hastabakıcı uzaklaşıyor. Onlar orada ayakta 
kalakalıyorlar.Barabaş ile Yani kasket1erini parmalk 
ları arasında çevirip duruyorlar; Anna ise porta
kal külahını. Barabaş'm yüzü buruşuyor ve duda.k
ları bir kelime telaffuz ediyor: Borişka. 

Mezotur'daki eski günleri, güneşli pazar sabah
larını, klisenin yolunu, servi kokan bahçe köşele
rini tekrar görüyor. O devirde aralarında büyük 
fark vardı: O köylü, Borişka bir sanatkarın kızı 
idi. Fakat nihayet, onu almağa muvaffak olmuştu. 
Borişka'nın babası anası kadar mağrur değildi. On
dan &onra Buıdapeşte'ye gittiler, harp başladı, ço

cuklar dünyaya geldi. Onları biribirlerinden ayı
ran mesafe ne oldu? İyi ve kötü günleri, hatta fır
tınalı günleri oldu. Kimin olmamı~tır ki? Fakat, 
hiç bir zaman biribirine ait olmaktan geri kalma
mışlardı. Şimdi burada bir yabancı kadın yatmakta, 
inlemekte, soluğu bir hırıltıya benzemektedir, ve 
sanki bu dünyanın malı değildir. 

Üç çocuk bir kelime bile telaffuz etmiyorlar. On
lar Mezotur'u bilmiyorlar. Orada doğmuş olan An
na da hatırlamıyor. Fakat, onların bildiği bir şey 
vardır: Budapeşte'de iken oturdukları Nefeleç so
kağı §ark istasyonuna iki adımdı. Yaya kaldırımla
rmda dolaşır ve teskerelerde taşman askerleri sey
rederlerdi. Bunlar arasında solgun benizler, çuku
ra batmış gözler, soluk soluğa göğüsler görmüşler
di. Fakat o ba§ka idi. Onlar asker, yaralı kahra-

( Sonu var) 
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seb%eleri Kış 

1 turp yerken kabuklarmı 

Bu mevsimde lezzetle yenilebile
cek zerzevat bulmak zaten güç o-
lurd · · · kt ~ u, vıtamınler meselası çı ıgın-
danberi bür.bütün güçleıti. lıuan 
ıeı:_zevata para verip, üzerine bir de 
Yag sarfctmcğe mecbur olunca 
ıevkten baıkaca fayduını da ara-
Jrıak istiyor. . 

Lahnanan hassalarmı ve vitaının· 
lerini geçen gün yazmıştım. Ondan 
emniyetle ve bol bol yiyebiliriz .. F~
kat piıirme ıekli ne kadar değııt•
.. ilse lahna gene liıhnadır. Ondan 
başka sebze de düşünmek Jazıın~ır. 

ı ~h ·mde ılk 
a..a nadan sonra, bu mevsı . 

hatıra gelen pırasa olur. Onu ter~ı
bindeki yüzde yedi buçuk nisbe.tın
de tekerinden dolayı lezzetle yıye
ı. ·ı · . . K . . . •Jı madde-0• arsınız. endısının yag 1 
l · k d bile o a-
er1 devede kulak a ar 
-- .. d "k" b ,.uk kadar a---azsa da, yuz e ı ı . 1;1~. . en katı-
~tlu maddelerine pıtınhr~ • 
L tınyagrıun 
&«n sadeyağın yahut zey ı· e . . baY ıc 
'\'ereceklen kalonler onu fakat 
besleyici bir gıda yaparlar. cet-
'\'itamin baknnmdan. pıra&aJlrll 
•ellerde yeri bile yok}ur.krat heki-

Bununla beraber Po "d"" 
. . . sütninelerin su• u • 

lrlın pırasa ıçın, k dmlara annelik 
nü artırır kısır a • k amasını ge· 
k d 

• . buruD an 
~. reh venr, hastalığını iyi 

ç.ınr hem de verem ec:1er' dediğini hatn"larsanız pırasayı 
, ır bulur kışın aldığınız 

Yerken tese 1 
• k ıkar-.• 1 . den pırasa ko usu ç aut erm ne T · t dı· da anlamıt olureunuz. ~ıs o 

fil~~~fwı rivayetine göre kekkla~l~-
1 · • • ötme ıçın 

rin pırasa yeme erı 111_
1 

• le-
olduğundan, ~ıt mevs~:i ::~:;ede 
rinde şarkı soyl~e~. as Y Bu filo
bol bol pırasa yıyebılırler; k"t 

d 1 ı bır va ı • 
zofun &Özünden o ay • ko-

f 
1 • le pırasa 

bayanların ne es er;. artisti olduk-
kusu çrkarnıalan: ••. ·n pek moda 
larma delalet eth!J1 ıçıl • 

. et eder er. 
olduğunu .nva'! 

1
• aebze yemek is-

K m vıtamın ı . . . 
ı§ . 1 bol ispanak yemelasınız. 

tersenız bo vitaminleri pek çok-
Bakrnız, onun . · · ·· zde 

A 
"taminin nısbetını yu 

tur vı l B 1 Ooo ··ı üye kadar çıkarır ar. 
25 . ~ çd Cenevre' deki Akvam 
Titaın.rn• e . 1 ·· d tmı"t ka. ti ölçiia•Y e yuz e ye 
ceıaııye B lardan batka meraklıla-
daJ'dır. un 1 . 

k ta laktoflafin i e asıl as -
rr • ..,an• .. r 
~ik maddelerinden de o~~- ı 
·aı,ette bulmuılardır. Karacıgen-

111 •• d 
niz sağlam ise o tla rda vucu unu· 
2.Un içinde vi amin haline geçerler . 

Şalgamda A vitamininden 15, B 1 
den 80 C den 600 ölçü vardır, Fa

t pi;ince ancak C vitamininden 
J"- .... _.::. 1.: 1 

Merciıne\lff: ra ~ biç 
bulamazsanız da B den ıuu;-e -
60 ölçü bulursunuz. Kuru f asulya A 
dan 1650, B 1 den 990, B 2 den 500 
ölçü verir, C den hiç. 

J{ıruu:ı . . 
duruyorsanız, vıtamm bakımm-

toY b"" ük yanlıthk yapıyonunuz 
dan, uy · . d A . ektir. ÇünkÜ turpun ıçın e vı-
ded': · den hiç bir ~y bulaınazsı
tanuıll~albuki kabuğunda ondan 
ıuz. ..

1 
.. d .. de yu .. z 0 çu var ır. 

Yuz •"d k 
E "yisi kıt mevumın e, yeme -

n ı • . d 
d 

hepsinin üzerıne may onz 
ter en · · · d it ktır. A vıtamanm en a mıt 
koyma · · d d d"" b . • •.1 Ü c vitaman•n en e ort ın 
ban o ç • . . b 1 
ölçü getirir. Bu kadar vıt~ın u -

k için adam batına yuz gram 
ına danoz yenilmese bile, birazı da 
ınaY . d k .. ki lıca vitamin temın e ere ole 
h11Y "kl"ğ" · t l 

b 
terin ekıu 1 ını amam ar. 

se :ıe . ·ı . d . •• danozun çay yenı mesı e vıta-
l'f••Y k .. h .. 
ınilerin kaybolabilme fUP esmı or-

tadan kaldırır. G.A. 

Bedelleri Klerinğ yoliyle 
ödenecek harici paketler 

Cümhuriyet Merkez Bankası bu
lunmıyan yerlerde oturanlar namın.a 
yabancı memleketlerden gelen v_e klı
ring usulüne tabi olan pake_tJerın be
dellerinin mürselünileyhlerı tarafı_n: 
dan bu bankaya ajanlık yapan mıllı 
bankalara yatırılıp Cümhuriyet Mer
kez Bankasiyle bilmuhabere mahsu!1 

1 
. yapıldıktan sonra celbettı-muame esı . .. . 

·ı ·mar rnüsaadenamelerı uzerıne 
rı en ı .. 1 1 
b k tlerin gu'" mrukçe muame e e-u pa e • 1. . 
. . '"rUlmesi paketlerın tes ımın -

rının go .. 1 •• • 
de fazla gecikmelere ve murse unı-
le hicrin !!İkayet ve sızıltılarma se
ıJ,iyet verdiği ~n~aşı~mı_ş~ır .. Bunun 
önüne geçilmek ıçın ılgıh ıdareler 
nezdinde yapılan teşebbüsler netice
sinde bundan böyle Cümhuriyet Mer
kez Bankası bulunmıyan yerlerde o
turanlar namına yabancı memleket -
terden gelecek paket bedelleri mahal
li Ziraat veya lş Bankalarına yatırı
larak • cümhuriyet Merkez Bankası 
tarafından sonradan gönderilecek o -
lan imrar müsaadelerinin muayyen 
bir müddet zarfında posta idaresine 
ibraz edileceği bildirilmek kaydiyle -
sözü geçen bankalar tarafından veri
lecek imrar müsaadelerine müsteni -
den paketlerin sahiplerine verilmesi
nin usul ittihazı kararlaştırılmıştır. 

Buna göre gümrükleme muamelesi 
olan ve fakat Cümhuriyet Merkez 
)lankası bulunmıyan merkezlerce bu 
kabil paketlere ait bedeller müraellini
leyhleri tarafından mahalli bankalar
dan birine yatırıldıktan sonra alına
cak imrar müsaadesi gümrüğe ibraz 
-,wı,ttrek gümrük muamelesi ikmal et-
tırı .eCtn 1 il 1.. .1 h t 

1
. 

1 
kt --• m rse unı ey e etı-

ım o unaca ır. 

Bezelye tazeleri - çuvalda pe~ 
uzun müddet kalmamıılarsa. - vı
tamin bakımından pek ze.ngın .. ol
makla beraber piıince ancak yuzde 

1 
·ı· am aıit aakorbik kalır. 

Gümrük muamelesi ve Cümhu!iyet 
Merkez Bankası bulunmıyan merkez

lerce mübadele merkezinden alına -
cak talimat üzerine paket mürsellini· 
leyhine keyfiyet bildirilec.ek _ve ke • 
za paketin bedeli o yerdekı Zıraat ve 

atı mı ıgr h 
Patates, kabuğu aoyulmadan aı-

1 
. · ·ı·ınce gene B 1 den 30, 

anır ve pııın 
C d de 320 ölçü verir. Ondan d~ en .. . 1 
layı patates salatasmın uzerı.ne ~-

k
.... yerseniz bu kıt nıevsı-

mon sı •r 1 minde iyi bir yem~ 0 ur. B ı 
Domatesin tazesı A rdan 700, 

d 40 B 2 den 80 C den 600, kıp 
e~I 'n ezmesi Hle A dan 300, C :: ~ı:;:, ölçü verir. yaz, kış yemek· 
en d t katmaktaki hikmet de 

\ere oma es 
bu suretle anlaşılır. 

lş Bankalarından bir~n.e yatırıl~rak 
o bankadan yukardakı ızahat daıre -
sinde alınacak imrar müsa~desi .. der -
hal ilgili mübadele merkezıne. gonde
rilecek ve mübadele merkez~nce de 
bu imrar müsaadesi gümrüğe ibraz e
dilip muamelesi bitirildi~ten ~onra 

aket mürselünileyhe verılmek ~zere 
p rı"d merkezine gönderilecektır. mev . . 

Mahalli bankalarca verılen ımrar 
müsaadesi üzerinde Cümhuriyet Mer-

YEMi N sOYÜK 
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ha- ler arasında dul Kape'ye, Konde'ye, 

S 
m size diye tekrarladı. Pitt'e ne bilcyi.nı ben öyle birine ya-

- orarı • pardı cum- • 1 d k ' Mebus 
kiki bir vatanperver ne ya - 'a hep zılmış bir mektup bu ur ~ ı ... 
h 

. t "hanete amade oldugun . Dölatur'un bir haın oldugunu kati ve 
urıye e ı . damın evın- . k'ld . at et 

k • b 1 duğumUZ uır a lüzumundan fazla bır fC ı e 1.sp • : 

d:~ız ~ı~:k ne yap~rdık? k:s;~a:=~ \sin. İşte cumhuriyetin. ~a~;kb~~ ~=:~ 
vatandaş Merlen bır ocil her halde minin yapacagı buydu• Mş d k" Dö 

k
• l bulmuştur. apardım Neyal a aım ı . 
agıt parça arı . . uniş olan yır- bunu y . ühiın bir adaındır, 

muhim vesikalar ıhtıva e r bir de gel- latur bu ~ad~r. m omuzuna koy -
tılmı bir anta bulmuştu ' madam kı elını onun • 

. ~ ç bilecegini soruyor. . in eldivenler giymek lazımdır, 
ınış bıze ne yapa d pölatur ınak ıç "}ahlar tedarik edelim. 

- Kati delil_ler olrna ::hakenıeden şu halde başkt~l~inin karşısında kurt 
kadar mühi?' bır adamı"barek şahsına Bu .. kurnaz akta tereddüt etmek için 
geçiremezdık. On~n ~~ digit11iz i - ıolu oynam 1 ız icap ederdi. Va -
dokunmak cüretinı goster d aristokrat o ına.mb. k t e dük og· 1u-
. . . ayaklanır ı. d :Merle.ı, ır on v 

çın halk ~le!hı~ıze elil olmadığını tan aş ld bir haini haklı mUcazatı~a 
- Dehlsız mı? D ınusun ' . ·kayı imalden çekın· 

k" .. ı ·· ? "'türecek bır vesı . ım soy uyor t k bir çan· go dostlarım cumhuriyetın 
- Yanmış k~gıtla:::t~~~ları kadı- d~n? ~.la;~;;re ihtiyac; yoktur; k~r. • 

ta buldum, dogru. F ve bir başka aşı- pıç k~P üzünden, millet hainlennın 
nm odasında buldUlll lduğunu kaklıgı Y . . ezasız bırakan her ada· 
kının mektupfarını yakmış o 1cs diy- cinayetlerını c . 1 bakar 

G 0 N 0 N POLiTiK MESELELERi 

Çemberleyn'le Halifaks'ın 
Paris'te görüştüğü işler 

B·ı . ' ı mıyoruz ...• 
Doktor Aleksi Karel'e hak verme

mek mümkün mü? Biz, en geç, ken
dimizi öğrcnmiyc kalkı~ııız. 

Lö Tan'ın 
başyazısından 

-Kanser jrsimidir? Mikrobimi
dir? Sarimidir? 

- Bilmiyoruz 1 ••• 
N evil Çemberleyn ve Lord 

Halifaks bu sabah Lon
dra'ya hareket etmişlerdir. Kısa 
ikametleri esnasında, Paris halkı
nın kendilerine gösterdiği hüsnü 
kabul, trajik gartlar içinde, sulhun 
muhafazasına pek muessir bir şe
kilde hizmet etmiş olan adama kar
!lı Fransa'nın minnet ve şükranma 
delilldir. 

Fakat ingiliz bakanları Paris'e 
sadece bir nezaket ziyareti yapıyor 
değillerdi: Fransa ile İngiltere'nin 
sıkı anlaşmasının enternasyonal 
hayatın ana temellerinden birini 
teşkil ettiği hususunda Manş'm her 
iki tarafında tam bir mutabakat 
mevcut olduğuna göre, bu anlaş
manın canlı ve hareket1i kalması 
için hiç bir şeyin ihmal edilmemesi 
icabettiği aşikar surette göze çar
par. Her iki memleketin aynı za
manda karşılaştıkları davalar o ka
dar müteaddit, o kadar muğlak ve 
o kadar kararsızdır ki ancak mesut 
devlet adamları arasında sık şahsi 
temaslar bµnların tetkikine ve ge
rekli salahiyet ve süratle halledil
melerine imkan verebilir. 

nün birinde bu yarışı tahdide mu
vaffak olunacağı hususunda besle
nen ümit ne derecede bulunursa bu
lunsun, "demokratik" devletlerle 
"totaliter" devletler arasında aşi
kar bir kuvet muvazenesizliği bu
günkü halde birincilerin ikinciler 
önünde teslimiyetine tekabtil ede
cektir. Böyle bir hal, totaliter dev
letleri en tehlikeli macerelara teş· 
vik ederek, bir harp sebebi olmak 
tehlikesini arzeder. Dün İngiliz 
başvekilinin söyledigi gibi, Fransa 
ve İngiltere için ''milli müdafaa 
Avrupa'da sulhun takviyesi ve sı
yanetine doğru merhalelerden bi
ridir." 

masının orta ve şarki Avrupa'da 
meydan vermiş olduğu neticeler ü
zerinde durulmaktan geri kalınma
mıştır. MalCimdur ki Fransa ve İn
giltere, Almanya ve İtalya ile bir
likte, Çekoslovakya'nın yeni hu
dutlarını taahhüt etmişlerdir. lmdi 
bu hudutlar bugiln tespit edilmiş
tir. Bu tetkiki icabeden bir mese
leydi. Bazı haberlere inanmak la
zımgelirse, Rütenya'da, hatta Ok
ranya'da mevzuubahis olması muh
temel bulunan ve Romanya kıratı

nın, son seyahati esnasında İngiliz 
ve Fransız hükilmetlerinin dikkati
ni çekmiş oldu ğu meselelerin de 
ihmal edilmemiye lAyık oldukları 
gibi. 

Bununla birlikte, lngiltere'nin 
menfaatleri Uzak Şark'ta da Av
rupa'da olduğu kadar büyüktür ve 
burada b izim menfaatlerimiz de e
hemmiyetlidir. Bu itibarla dün Çin 
meselelerinden bahsedilmiş olması 
tabiidir. 

Bugün baılıyan kanser hah ... 
münasebetiyle Ulus'ta inti§&r edaı 
yazılardan birincİ.şini okurken iki 
kanserliye ait hatıralarım tazelendi. 

Bunlarda:.l biri babaınm pek ya -
km bir dostu idi. Son derece nazik 
gayet §en, fev:kalade güzel konUf&D 
bir zatti Şakalarını, zarif nüktel~ 
ni, türlü mevzulara dair mütaleala
rını, büyük, küçük, hepimiz, haynua 
hayran dinler, gözlerimizi dudakla
rından ayıramazdık. Dilinde zuhur 
eden bir kanser, bu mükemmel ada.
nu, iatirapt.m şenclerce kıvranclra 
kıvrandıra aldı, götürdü. Yazıyorda: 

- Dilimi nasıl kestiririm ? 

Ve, o acıklı haliyle gülümeemiJe 
çalışarak ilave ediyordu : 

- Dilimin belasını çekiyorum. 

Bilmem, o zamanlar, röntgen tıOo 

davisi tatbik edilebiliyor muydu l 
Fakat, muhakak ki, bu tedavi, bq .. 
laınıt bile olaa bugünkü tekamül de
recesini bulmamııtı. 

Dünkü görüşmeler sonunda neş
redilen tebliğ kısadır. Bu neviden 
bir vesikada umumi bir "fikir tea
tisi" esnasında gözden gecirilmiş 
olan bütun meseleleri saymak güç
tü. Bu tebliğin esaslı cümlesini ha
tırda tutalım: "Müzakereler ... İki 
memleketin umumi veçhelerinde 
tam görüş birliğini bir kere daha 
tebarüz ettirmiştir." 

B. Çemberleyn matbuata beya
natında "tam anlaşma" demiştir. 
B. DaHidiye "mutlak anlaşma" diye 
teyit etmiştir. 
Görüşme mevzuunun başlıca nok

taları hiç şüphesiz, Fransa ile in· 
giltere'nin, aynı zamanda bunlar
dan ayrılamaz olan sulhun menfa
atlerine taalluk eden noktalar ol-
muştur. 

Tebliğ milli müdafaaya ait me
seleleri bilhassa zikretmiştir. Bun
ların tetkiki , anlaşıldığına göre, 
dün sabah yapılan görüşmelerin 
en büyük kısmını işgal etmiştir. 

Mevzuun ehemmiyeti buna layık
tı. Silahlanma yarışının, medeniye
tin istikbali hususunda uyandırdı
ğı enditeler ne olursa olsun, ve gil-

kez Bankası tarafından bilahare mu
ayyen müddet zarfında gönderilece
a• ·--:-t .olunan imrar müsaadesi mer
kezlerımıze vıı::-•···- :ı~ imrar müsa
adesiyle birleştirilmek uzere l>"•···'"" 
ğe verilmesi temin edilecektir. 

2 - Paket gümrükleme muamelesi
nin ikmali için gümrük muamelesi 
yapılan merkezlerce ilgili mevrid 
merkezlerden istenilen fatura, men!Je 
şehadetnamesi vesair vesikalarla mü -
dafaa pulu karşılığı olan posta pulu
nun alınıp vaktinde gönderilmemesi
nin de ayrıca gecikmelere sebebiyet 
verdiği anlatılmıştır. 

Buna mahal kalmamak üzere bun
dan böyle istenecek evrak gönderi -
lenden alınarak mümkün olan çabuk
lukla gönderilmesi temin olunacak· 
tır. 

vesinden pek farklı bir taşralı tetaffu· 
zu vardı ki menşeini tasrih etmek güç 
olurdu. Lönuarı tahrik eden hararet o
nu görülmeye değer bir hale koyuyor
du. Perişan kılığına, bütün seyyiele
re ve bütün rezaletlere yer açmak için 
milletin mümtaz zümresini sehpaya 
sovkeden iğrenç güruhu teşahhus etti
riyordu. 

x·xı 

Bir kulüp hatibi 
Lönuar'un parlak nutku esnasında, 

Fukiye Tenvil stikfıtu muhafaaz et -
mitti. Şimdi hoşnuuuzluk sırası o -
nundu. İ5kemlcaine uzanmış, kolları
nı kavuşturmuş, ka,lannı çatmıt, u • 
mumi dikkati üzerine toplamış olan 
heyecanlı hatibe muhabbetsiz bir na
zarlc: bakıyordu. Fukiyc Tenvil yal • 
nız bir tek kişinin itibar kazanmasına 
tahammül ederdi: Kendisinin. 

- Uf söylemek pek kolaydır vatan
da, .... Şey! .... Vatandaş Lönuar, değil 
mi? Sense burada hiç tanılmış değil • 
sin, vatandaş Lönuar, ve nutuktan 
batka bir şey yapmıya muktedir oldu
ğunu henüz bize ispat etmedin. 

Lönuar müstehzi bir tavırla: 

Bu "milli müdafaa'' nın tam ran
dımanını vermesi için, iki memle
ket arasında isabetli bir koordinas
yona istinat etmesi lUzrmdır. Böyle 
bir koordinasyon esasen mutlak bir 
"iş bölümü" içinde ifade edilemez. 
"İngiltere'ye deniz ve hava, Fran
sa'ya kara" basitleştirici ve tehlike
li bir formiil olur. Fransa'nın ha
vacılığı uğrunda büyük gayretler 
göstermesi ve donanmasını ihmal 
etmemesi elzemdir. lngilterc'nin 
de, icabında, yalnız dış hareket sa
halarına degil, fakat düşmanın baş
lıca taarruz cephesine ehemmiyetli 
askeri kuvetler gönderecek vazi
yette olması da daha az lüzumlu de
ğildir. lngiltere'de mecburi hizmet 
esası mevcut olmadığına göre, bu 
askeri kıtalar nasıl elde edilecek
tir? Bu. dostumuz ve komşumuzun 
bileceği iştir. Bizim için yegane 
ehemmiyetli nokta neticedir. Fakat 
bunun bizim nazarımızda ehemmi
yeti büyüktür. 

S
abahki toplantının müteba

ki kısmı ve öğleden son
raki görüşmelerin tamamı, baz ı bü
yUk enternasyonal meseleler kar§ı
sında Fransa ile 1ngiltere'nin müş
terek durumunu tasrihe hasredil
miştir. 

Saha genişti. Baıvekilin matbu-

Bu saydıklarımıza iktısadi müba· 
deleler ve mülteciler meseleleri de 
ilave edilirse, kısa bir müzakere 
günii zarfında tetkik veya temas e
dilmiş olması muhtemel meselele· 
rin liste11i aşağı yukarı tüketilmiş 
olur. Esasen bütün meselelerin hal
li mevzuubahis olamazdı. Devlet 
adamları arasında şahsi temaslar 
idame edilecektir. Fasılalarda faa

liyette bulunmak da diplomasi ve 
genelkurmayların i~idir. Şimdilik, 

tekrar edelim ki, anlaşma "mutlak" 

dır. 

B u anlaşma iki taraftan her 
birinin birliğe daha büyük 

bir sağlamlık ve ahenk getirdiği 
nisbette daha devamlı ve müessir O• 

lacaktır. Yukarıda İngiltere'nin ka
ra ordusunu kuvetlendirmesi lüzu

mundan behsettik. Fransa için de 
istihsalini artırmak, aynı zamanda 

deniz potansiyelini yükseltmek lü· 

zumundan da bahsetmek lbımdır. 

1936 grevlerinin, hariçte Fran
sa'ya kaybettirdiği itibar ve otori
te hu.usunda ne söylense azdır. 

Bu neviden hidiaelerin, daha kUçUk 
bir ölçüde tekerrürü, bizim ıçan, 

enternasyonal sahada, belki de ta
miri imkinsız bir felaket teşkil e

der. 

Fransız - Alman mUşterek beyan
nam~i. fransızların, gölgesinde iç 
kavgalarına ve kötürUmleıtiriçi ih-

İkinci kanserli k~umuzdu. Sol 
kolunun sık sık ağrıdığından tik.ayet 
ederdi. Bir gün hastaneye yattığma 
ve kolunun kesildiğini itittik; "Sar
kom!,. dediler. Sonra onu, palıo.u .. 
nun sol kolunu cebine sokmut, aok,ak.. 
ta gördüm. "Geçmiı olsun!,, dedim. 
"Hayatımı iki tesadüfe borçluyum.. 
cevabını verdi: Biri aarkomun bir 
r.antim daha ge~ide olmaınuı; ikin -
cisi de sol kolumda zuhur etmi§ bu• 
lunması. Eğer bir r.antim geride ol • 
saydı kolum kesilemiyecekti. O za -
man? . . Sağ kolwnda ol&aydı ç.a1...,. 
mıyacaktım. Bu da ölüm demek de• 
ğil midir?,. 

- Niçin daha önce tedavıi. ettirme
diniz ? 

- Biliyor muydum? llk ainl• 
ba§ladığı zaman ev ilaçlariyle vakit 
geçirdik Kafuru &iirdük. Sica'k paDo 

suman tatbik ettik. 

Evet, bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve ih
mal ederek bi\en\ere de 50nnuyo • 
ruz. 

ata söyledikleri, .Münib İngiliz -
Alman beyannamesinden mülhem 
bir Fransız • Alman beyannamesi 
haberini lngiltere'ınin "husuı;i bir 
memnuniyet" le karşılamış olduğu
nu bize bildirmiştir. Her halde 
fransız bakanları da İngiliz mes
lekdaşıaı ..... .r>ftrU.'te Jtalyan _ ln
gillz; anlaşmasının meriyete gr. ... ...
sine karşı Paris'in hiç bir itirazı ol· 
madığını teyit etmiş olacaklardır. 

Bu noktadan İspanya meselelerin
den bahsetmiye bir adımlık mesafe 
vardır. Müzakerecilerin, nasyona
list lspanya'ya muhariplik hakkı
nın tanınması ancak karışmadık 
anlaşmasının tam bir surette tatbi
kinden sonra mevzuubahis olabi
leceği düşüncesinde ittifak etmiş 
oldukları düşünUlebilir. 

.___..;uıJa.-..- hendtnl aer~tçe vere-

Bugünkü hekimlik kaneeria ma • 
hiyetini henüz iyice te.bit etmİt ol• 
mıyabilir: Mikroplu bir halltallk a. 
dır. değil midir, airayet eder mi, ir • 
simidir? Fakat Bekörellerden. Dö· 
biernlere, Künlere. Röntgenlere k.. 
dar, ve onlardan sonra, alimlerin .. 
cılarımızı tahfif ve haatahldarmua 
tedavi için mütemadi tetkikleri ne. 
ticeainde bulmut oldukları tifa yol • 
lan, çok ümit vericidir. Yarın belW 
hastalığın mahiyeti de anlaıılacak. 
daha kati tedavi usu11eri bulunacak• 
tar. Bugün, ilmin dıımda veya aaye .. 
sin·rle ya§ıyan bizler, ıunu iyice ak. 
lımız.a koymalıyız : 

Hiç şüphesiz, dün, Münib anlaş-

ı & 
- bu hususta sizinle hem fikir oldu -
ğumu da ilave ederim, - fakat .... 
Kömiırcü fikirlerini daha iyi topla

mak içinmiş gibi durduğu için, Fuki -
ye-Tenvil: 

- Hey, söyle bakalım, şu fakat-in 
manası ne? Dedi. 

Lönuar orta mas.ada yer almıştı, ve 
bir iskemleye tersine oturmuş, yüzil -
nu miıddeiumumi ile peyklerinc dön
müştü. 

Arkasında çıtırdayan yağ mumu a
tak siluetıni, Firikya kiılahmı taşı • 
yan dört köşe kafasını ve kuvetli o -
muzlarını dckupe ediyordu. Siyah bir 
tabaka ile örtiilü uzun elleri, gösteriş
li bir tavırla havada sallanıyor, göriın
mez dUfmanları bogazından yakalı -
yormuş gibi jestler yapıyordu. 

Bütün hazır bulunanlara hitap e -
derek: 

- Mebus Dölatur'un bir hain oldu-
ğuna hepimiz kaniiz, değil mi? Dedi. 

Cevap müttehiden: 
- Evet, evet! Oldu. 
- Şu halde, rey verin! Hainin ölü· 

münü istiyenler el kaldırsınlar. 
On iki el tavana kalkarken kısık 

sesler haykırıyordu: 
- Evet, sehpaya, Dölatur 1 Sehpa • 

yal 
Lönuar: 

bileceği bir nevi sigorta gibi telak
ki edilemez. Fransa ile Almanya a

rasında normal, hatta dostane mü

nasebetlerin tesisini görmeyi hara
retle arzu edenler bile bunun baş
lıca şartlarından biri nizamlı ve 
çalışkan bir Fransa'nın mevcudiye
ti olduğunu bilmelidirler. B. Fon 
Ribbentrop'un Pariı 'e yapacağı se· 
yahatte haıka tUrlU bir fransa gör
mesi feliketli Qir hal olur. 

laıtığını memnun bir hayretle gören 
Merlen, yava., yavaf ıomurtkanlığını 
bırakıyordu. Sonunda o da masaya yak 
!aştı ve ötekilerin aruına katıldı. 

Kendisinden başkasının birinci sa . 
fa geçmecine tahammül edemiyen Fu. 
kiye - Tenvil: 
- 'f!-ec halde. Dölatur'a karşı işle -

nen c~nayetlerın delilini gösterecek 
mevkide bulunduğunu tahmin ediyo • 
rum. 

Öteki cevap verdi: 
- Vatandaş Fukiye - Tenvil, bu de

lili sana ve{'diğim takdirde ittiham • 
nameyi tanzime amade millin ? 

- Cumhuriyeti tehlikeye koyanla
rı hakimlere ihbar etmek benim va . 
f d

. zı. 
em ır. 

Lönuar, halk mümessiline dönerek 
sordu: 

- ~a ıen, vatandaş Merlen, milleti 
bu haındcn kurtarmak hususunda bi
ze yardım için elinden geleni yapa • 
cak mısın? 

Merlen: 
- Büyük davaya yaptığım hizmet· 

ler herkesin malumudur ... Diye baş -
ladı. 

Lönuar, sözUnU kesti: 

- Neremizde olursa olsun, devam.. 
lı ağrılar hissettiğimiz zaman, mut. 
laka hekime baıvurmalıyız: iyi ol. 
mıyan bir yaranın, mütemadiyen ...., 
lıyan bir nahiyenin katıla§rp sancı • 
yan bir uzvun baılamı§ ve hatta iler
lemİ§ bir kant.er olmadığını bilebilir 
miyiz? - Bilmiyoruz! - N. Baydar. 

ha başka hainleri sehpaya göndermclı: 
için sana muhtaçtır. 

Lönuar, bunların manalarını .Mcr -
len'e daha iyi hissettirmek iç.in bul 
kelimelerin Uzerinde mAnidar bir te -
kilde israr ederek ağır ağır söylüyor- " 
du: 

- Bize ne teklif ediyorsun, vatan::" 
daş Lönuar ? 

Muhakkak ki, meçhul vilayetinden 
çıkmış olan bu kömürcü, talakati, a -
z.imkar tavırları ve bilhassa Dölatur'a 
karşı şiddetli kiniyle, kUçUk grupun 
içinde nafiz bir mevki alıyordu. Son 
muvaffakiyetsizliginden sarsılma' o
lan Merlen, bir başkasının telkinleri
ne kapılmaya amadeydi. Fukiye -Ten
vil bunları merakla bekliyordu. Hepsi 
aynı imha harareti içinde birlefik ol
duklarından bu derece kudurgan bir 
kinin Lönuar'a Dôlatur'u devirmek i
çin en iyi çareyi ilham etmesi lazım 
geldiğini hissediyorlardı. 

Merlen: 
- Teklifin nedir? Diye sonnuttu. 
Ve hepsi, israrlı bir dikkatle onun 

söyliyeceklerini bekliyordu. 
L-önuar sükunetle başladı: 

k t lmak ma a h ·n nazarıy e · 
ve Dölatur'dan ur u ğ kendisi- nıa o aı ü "ain kaleminin tekrarlıya-
le onu ihbar etmiş oldu unu Vaka n vı .. k sanatların ve bir ati-
n · · f · dim acağı enerJ• v e ıtıra ettır · .. d et de mıY . f kat etmi' oldugu bu 

- Kitll6e söz söylemeseydi, vatan -
da, .... Fukiye - Tenvil, adın böyleydi 
değil mi? Kimse söz söylemeseydi, 
hiç bir iş görülmezdi. Vatandaş Mer
len'i tongaya basmış olduğu için mu -
aheze etmekte hepiniz müttefikainiz 

- Güzel, dedi. lşte sarih bir vazi
yet. Şimdi, makudımıza erifmek için 
takip edilecek en iyi yolun hangisi ol
duğunu araştıralnn. 

- Bırak yahu 1 Hizmetlerinden şüp
he eden yok. Fakat bugün bize lazım 
olan hitabet değildir. Bugün faka bas
tığını hepimiz biliyoruz ve gene bili
yoruz ki cümhuriyet kendisine bece
riksizce hizmet edenlerle alAkadar ol
maı:. Fakat sen henüz nafiz bir şahsi
yet olduğun için, fraıuıız milleti, da-

- Sarih bir delil olmadan, vatandaf 
Dölatu~·u .mahkeme huzuruna çıkar
manın ıhtıyatsızlık olacağında hepi -
miz ~utabıkız. Onun tarafdarları pe
r~tşıkil rlarını devirm;k istiycnlerin 
al.~yhinc d önmekte gecikmiyecekler _ 
dır. Vatandaş Merlen lüzumlu delille
ri elde etmiye muvaffak olamamıştır. V d Merlen musaa e .. stlerın re a . 

•u- :tal? aş·m ki ~iki bir vatan- r~/~-.n bir alkış tufanı takib~-. H~
y nu soy ıyeyı • k rde değil, h .. ıu.-r "ğneli sesi, parislılerın şı-
perver bu kağıtları baş a ye kili· tibin sert ve 

1 

Dölatur'un odasında bulurdu ve 

Umumi dikkatin kendisinden uzak· (Sonu var) 



-
Avukatlık kanunu bugün 
tatbik sahasına giriyor 

ti: 
(Başı 1 inci sayfada) 

- Anketimizin ilk yazısını sizin 
miıtalealarmızdan yapmak istedik, de
dim. 

- Fakat, dedi, bizim üzerinde işle
digimiz bir iş üzerinde bizim konuş
mamız münasip olur mu? 
Mütevazı ve o nispette samimi olan 

bu çekiniş sayın vekilin miızaharetiyle 
lehimize halledildikten sonra konuşu
yoruz: 

- Efkarı umumiyenin kanuna kar
şı gösterdiği alaka memnuniyetbahş
tır, ve bu suretle avukatların adliye 
teşkilatındaki mühim rolüniı benim -
semiş oluyor. Hakim ve mahkemeye 
karşı olan itimadın halkın zihnine 
tam bir surette yerleşmesi cümhuri -
yet adliyesinin belli başlı hedeflerin
den birini teşkil etmektedir. 
Sayın Vekilin dünkü sayınızda çı

kan beyanatında tebarüz ettirmiş ol • 
dukları veçhile avukatın adli teşkilat
ta mühinı bir rolü vardır. Çünkiı ha
kim ve müvekkil bütün hakıkat1eri 
onun ağzından djnler. Vatandaşların 
memleket adaleti hakkındaki fikir ve 
kanaatleri de onun eliyle şekil alır. 

Fakat size kanunun hangi vasıfla
rından bahsedeyim? 

- Bilhassa, dedim, halkta • maal . 
esef - pek arzu edilmiyen bir şekilde 
yerleşmiş olan zihniyeti tashih etmek 
i~in konulan hükümleri, avukatın 
manevi evsafını çizen kısımlarını ri
ca edecektim. 

- Doğruluk ve nezaheti rehber e
dinmemiş bir avukatın şüpheli bir 
sözü davacı üzerinde derin izler bıra
~ır, d_ed~. Bu suretle ilmin, doğrulu -
gun, ıstıklal ve şerefin timsali olan 
bir hakimler kütlesi bile taarruzdan 
masun kalamaz. Bu itibarladır ki cüm 
huriyet adliyesinde faziletli bir ha
kimler kütlesine ne derece ihtiyaç 
varsa yalnız bilgi, doğruluğu kendisı· 
ne rahber tanıyan bir avukatlar top -
luluğuna da bu mertebe lüzum vardır. 

Kanunun mümeyiz vasfı, avukatlı
ğın, bir amme hizmetinin ifası mak
sadiyle tesis edilmiş olmasıdır ki o 
da adaletin tedviridir. Ne avukatın 
şahsi menfaatleri ne de müekkilinin 
arzu ve temayülleri mesleki vazifele
rin hududunu çizmez. Cünkü hak a
rıyan hasım tarafların da aynı dere -
cede himayeye layık menfaatleri var
dır. Bu bakımdan kanun bir taraftan 
müdafaa vazifelerinin hakkiyle ifası
nı, öte yandan menfaat, haysiyet ve 
talihlerini ellerinde tuttukları vatan
"1laşlara kanun ve hakkaniyet daire -
sinde yardım edilmesini muvazeneli 
bir surette temin etmek istemiştir. 

Avukat mesleğinin icrası sırasında 
başkalarının hareketleri hakkında 
mütalea beyan edecek vaziyette bu· 
lunduğundan bu mütaleanın ciddiyet
le telakki edilebilmesi kendi hususi 
hayatında dahi büyük bir itina göster 
mesine bağlıdır. Bu mülahazaya bina· 
endir ki kanun mesleki nezahet, isti • 
kamet, iffet ve hüsnüniyetle telifi 
mümkün olmıyan hareketleri şiddetli 
müeyyideler altına koymuş, buna mu
kabil müdafaa vazifelerinin ifası hu
susunda geniş haklar tanımıştır.,. 

- Bir avukat her davayı üzerine a
labilecek mi? 

.. H 
- ayır, kanunun 27 inci madde-

si avukatı yolsuz veya haksız davala
rı deruhte etmekten menetmiş ve 
haksızlığı bariz olan işleri takip C· 

den avukatlar hakkında ağır disiplin 
cezaları koymuştur. Ancak adli haki
katlerde riyaz~i doğruluk ve katiyet 
bulunamıyacagı cihetle bir davanın 
yolsuz olu_? olmadığını takdir de va
kıa ve şenıyetlerden mülhem olac k. 

B . 'd a 
tır. u mueyyı e ceza işlerinde d 
aynı katiyetle tatbik edilemez. Çiın ~ 
kil maznunların müdafaasında cemi
yetin de istifadesi vardır. Bu bakım
dan her müdafaa bizzarur ahlakidir. 
Çünkü itibara şayan olmıyan bir kim
senin bile müdafaa edilecek haklı bir 
davası bulunabilir.,. 

1 
fesini ifa eden makinenin en mühim 
çarklarından biridir. 

Ucret, a'dli ycır<lım ı:e sigorta 

Sordum: 
meseleleri 

- Bir avukat müdafaasını deruhte 
ettiği davanın ücretini tayinde ser
best midir? 

- Hayır, bunun için barolar cet. 
veller tanzim edecekler. Asgari had 
sabit olacak, sonra yeni kanunun 129-
uncu maddesi davaların neticesine 
göre değişen ücret tayinini de menet
miş, ücretin her hal ve takdirde mak
tu olarak tesviyesini mecburi kılmış
tır. Bundan başka avukat eline aldı
ğı işlere ait münazaalı hakları iktisap 
edecek veya bunların iktisabına ele -
lfilette bulunamıyacaktır. Bu memnu
ıyet beş sene içindir. 

Kanunun hayra değer yeniliklerin
den biri de her baro merkezinde fa· 
l:ir olanların i }erinin takip ve intacı 
için lüzumlu olan masrafları öde ' -
tir. Aciz olanlara ait dava ve • erı 
takip için mecburi olarak adli muza
heret bürolarının kurulmasıdır. Ba -
roya dahil bütün avukatlar bu işler -
de ücretsiz olarak ve münavebe ile 
vazife göreceklerdir. 

Büroların tesis edilmemesi halinde 
avukatlara ait istida ve layiha tanzi
mi, iş takibi gibi bazı hususlar diger 
vatandaşlar tarafından da görülebi -
lecektir. 

Kanun bnndan başka meslek sigor· 
tası teşkili hakkında hükümler ihti • 
va etmektedir. Hastalık veya malfıli -
yet dolayısiyle iş göremiyecek avu -
katlara ve ölümleri halinde ailelerine 
maaş bağlanması hakkında maddeler 
konulmuştur. 

Gene kanunun ihdas ettiği yenilik
lerden biri de avukatların karşılıklı 

münasebetlerinde riayete mecbur ol
dukları bazı hususlara temas etmiş ol
masıöır. Bu suretle davacılar arasın
da husumet doğuran hislerin avukat
lar arasına intikal etmemesi, mahke -
me salonlarının şahsi ihtiras ve men
faatlere devamlı bir sahne haline ko
nulmaması ve mahkemenin nezaheti -
nin ihllil edilmemesi temin olunmak 
istenmiştir. 

Avukatlar her işte daima karşı kar
şıya bulunan ve muhalif tezleri mü· 
dafaa eden kimselerdir. Biribirini 
her zaman görmeğe mecbur kimsele
rin biribirine düşman kesilmeleri ve 
mesleklerini de buna alet etmeleri 
çok sıkıcı bir vaziyet doğururdu. 

Kanunun esbabı mucibesinde her 
avukat arkadaşına şahsan taalluk eden 
veya istihza tellikki edilebilecek mahi • 
yette herhangi bir imadan bile şiddet
le içtinap mecburiyetinde olduğu kay· 
dedilmiş, lisanının bütün kuvetini 
münhasıran davanın esasına ve delil • 
!erine teveccüh etmekle mükellef tut
muştur. 

Gene kanunun bir maddesi avukat-
ları, iş celbi hususunda teşebbüslerde 
bulunmaktan, gazetelere reklam mahi
yetinde ilan vermekten menetmiş ve 
mütekabil anlaşmaya karşı şiddetli ce
za müeyyidesi koymuştur. 

Kanun.un iyi tatbikini temin 
edecek divan 

Ankarada tesis edilen yuksek hay
siyet dıvanı avukatlık mesleginin bir 
kısmı yukarad izah ettigim esaslar da
iresinde icra ve inkişafını temin hu • 
susiyle vazifelcndirilmiştir. Gerek di
siplin meclisi ve gerek haysiyet diva -
nı ceza tatbikinde yalnız (avukatlığın 
şerefi ve itibarını kuvetle muhafaza 
etmek ve mesleğin adalet gaye ve icap
larına uygun olarak icrasını temin ey
lemek) vazifesinden miılhem olacak -
lan da kanunun 115 inci maddesinde 
yazılıdır." 

"- Her dava muekkile ıstırap ve. 
ren bir hastalıktır. Onu bu hastalık
tan mümkün olduğu kadar çabuk kur
tarmak lazımdır. Bu itibarla sebepsiz 
talik taleplerinde bulunmak. gecikme 
lere müsaade etmek, hem müekkile 
hem de adalet müessesesine karşı a -
ğır bir kusur addedilmiş ve davaların 
süratle intacı hususunda avukatlara 
vazife tahmil olunmuştur. Suiniyetle 
yapılan temyiz taplerine mani olmak 
maksadiyle vazedilen hiikümlerden 
biri ilk defasında avukat iki sene 
müddetle ve muayyen müddet içinde 
t kerrüründe temyiz mahkemesinde 
deuruşmadan devamlı surette menedil· 

Bu degerli izahatiyle yeni kanunun 
matldeler ve fıkralar üstünde kalan ru
hunu ve zihniyetini ifade eden B. Şi • 
nasi Devrin sözlerini söyle tamamla -
dı. 

"- işte yeni kanunun beIIi başlı 
hedefi avukatlık mesleğini hu esaslara 
göre tanzim etmek olmuştur.'' 

ne~erli umum müdiire, burada da. 
teşekkür ederim. - K. z. G. 

lmrcdi kabinc"inin programı 
. ~~dapeşte, 30 a.a. - Hiıkümet par
tısının toplantısında İmredi, bir nu -
tuk söyliyerek naibin ve milletin emni
yetini kazanmış olan bükümetin sağ 
cenah prensiplerine istinat eden ma -
liim programı tatbik etmiye karar ver
diğini beyan etmiştir. Hükümet mua -
nzlarına karşı intikam hissi beslemek
le beraber parHimcnto hesaplan oyu -
nuna da alet olmıyacaktrr. 

miştir. . .. d f" 
1 Kanuna göre adaletın mu a ıı o -

ması lazım gelen ve hatta y~lsuz "..eya 
haksızlığı görüldüğü takdırde dava-

k b·ıe mecbur tutulan avukatın 
yı ter e ı . . • 1 şahsi menfaatleri takıp edılen ış er . 
den h riç tutulmuştur. . 

Selahiyetlerini hakka hızmet yo
lunda kullanan ve hakim huzunın?a. 

]nız kanunun ve vicdanının sesın· ya . . 
yükselten avukat kuvei kazaıye vazı-

Gazeteler, bazı muhalif mebusların 
hiikümet partisine girdiğini bildirmek
tedir. Bu mebuslar matbuata beyanat
ta bulunarak hükümet tarafından ya • 
pılması istenilen ıslahata, bu ıslahatın 
kanunu esasi prensipleri dahilinde tat 
bik edilmesi şartiyle, itiraz etmiyecek
lerini bildirmişlerdir. 

uı.;u s 

Faşist meclisinin açıl ışında 

ı . 12 - 1938 

Bir kaç seneden beri aranan 

Azılı hırsız Müslim 
nihayet yakalandı 

Kont Ciano çek işinin 
hallinde İtalyanın 

oynadığı rolü anlattl 
Roma, 30 a.a. - Faşist meclisinin 

yeniden açılışı merasiminde meclis ve 
halk tarafından Musolini lehinde ya
pılan tezahüratı müteakip Hariciye 
Nazırı Kont Ciano bir nutuk söyliye
rek çekoslovak buhranını doğuran un
surları tebarüz ettirdikten sonra bu 
münasebetle yiıksek tarihi bir aiiika u· 
yandıran İtalya'nın vaziyetinden ve 
faaliyetinden şimdiye kadar duyulma
mış teferrüatı da ilave etmek suretiy
le bahsetmiş ve buhranın izalesi içır. 
Musolini tarafından oynanan rolü an· 
!atmıştır. 

1 
Müslim suçlarını itiraf etti 
Birkaç senedenberi Ankara zabıta- de bir maldır. 

Nazır bunu müteakip,çek meselesi
nin geçirdiği safhaları İtalya bakı
mından tetkik ettikten sonra 22 eylül
de Çemberlayn tarafından Berhtesgd· 
den'e yapılan seyahate rağmen Pre;g 
hükumetinin anlaşılmaz uzlaşmamaz
lıı;ı neticesinde vaziyetin gi ttıkçe ve
hamet kesbettigini kaydetmiş ve dc
mıştir ki: 

"- Tam o sıralarda Duçe İtalya'nın 
hattı hareketini katiyetle tespit etmiş Jtalyan Hariciye Nazırı 
ve bunun Berlin'e bildirilmesi için b:ı· Kont Ciano 
na emir vermişti. Eylülün 25 ınci pa- ~ . . . . 
zar günü .Führer tarafından sureti / h_adısesının yalnız bır buhran.ın ız~le : 
mahsusada gönderilen bir memur, ha sıyle kalmayrp, çok daha genış sıyası 
va yolu ile ltalya'ya gelerek J)uçe'ye bir kıymeti ifade ettigini ve bu kıymet 
hususi mahiyette birçok malUmat ver- hakkında hıikiım vermenin henüz mev
miş ve İtalya'nın tarzı hareketi dola-· simsiz olacagmı söylemiştir. 
yısiyle alman hükumetinin ve milleti- Münih'te yalnız Almanya'nm Sü-
nin minnettarlıgını tekit etmisti. det eyaletleri üz:erindeki milli hakları 

Eylülün 26 ıncı pazartesi giınü Hit- tanınmamış, yalnız Duçe'nin faaliyeti 
ler, alman taleplerinin Çekoslovakya ve italyan milletinin tarzı hareketi sa
tarafından reddedilmesi üzerine Pra- yesinde İtalya·nın prestiji geniş mik -
ga yeni bir ültimatom göndermiye ka- yasta bıiyümemi§ fakat birçok defalar, 
rar vermiştir. Bu ültimatomla ayın 28 doktrınler ve müesseseler bu kadar is
inci çarşamba günıi saat 14 de sona e- tisnai olan bu hadisenin derin tesiri al
ren bir mühlet verilmekteydi. Bu ka- tında kalmışlar ve kalacaklardır da." 
rar gizli tutulmakta idi. Fakat ben ay- ç,.k _ nwcar ilıtilafı 
nı günün akşamı Almanya sefirinden Ratıp, bundan sonra çek _ macar 
bunu haber alarak derhal Duçe'ye bıl- ihtilafının hakemlik meselesinde mih • 
dirdim. Duçe sözlerimi büyük bir sü- verin sulh davasına bir kere daha bü • 
kfınetle dinledikten sonra ertesi gün yük bir hizmette bulunmuş olduğunu 
seferberlik yapılmasına karar verdi. 

kaydetmiştir. 
Seferberlik 27 eylülde Duçe'nin şahsi Herkesin bildiğini bazı gazetelerin 
idaresi altında başlamış ve tam bir .n- aksini iddia etmelerine rağmen, Kar
tizam ve sükunetle devam etmiştir. O 

patlaraltı Rusyası'na taalluk eden mü
kadar ki, seferberliğin hakiki ebemi-

tcakip hadiselerde de, Roma ile Berlin 
yeti ve vüsati en dikkatli müşahitlerin 
bile gözünden kaçtı. Fakat bufüandan 
sonra, korku ve onunla beraber hicap 
da ortadan kalktığı için beynelmilel 
matbuat ve siyaset aleminde, M\lSOli
ni'nin politikasını tatbik sahasında 
muhtelif şekilde muhalefetlere maruz 
kaldığı söylenmiştir. Müfteriyane ve 
gülünç olan bazı yalanların tekzip 
zahmetine bile değmediğini son defa 
olarak tekrar ederiz.,. 

Miinilı nıiiliikatı 
Kont Ciano ,sözlerine şöyle ci'" .anı 

etmiştir: 
"- Duçe azami bir sarahatle Berlin 

ile biranlaşma siyaseti esaslarının ku
rulmasına ve askeri irtibat organları 

ihdas edilmesine-lüzum gördü. Bıiyük 
garp demokrasileri bunu evelce' yap
mışlardı veya yapmak üzere bulunu· 
yorlardı. 

Bunun üzerine Bavyera'da, Münib 
şehrinde eylülün 29 uncu günü öğle
den evci bir miıHikat yapılmasına ka· 
rar verilcii. Bu miilakata von Ribben
trop ile ben iştirak edecektim. Yanı· 

mızda mütekabilen alman Erkanıhar· 
biye reisi general von Keitel ile gene· 
ral Pariani ve Valle bulunacaktt.,. 

Kont Ciano Avrupa büyük bir ser· 
gü:.ı:eşte girmek üzere bulunurken Mu· 
solininin 28 eylül sabahı lort Pört va· 
sıtasiyle kendisine Çemberlayn tara
fından yapılan daveti kabul ettigini 
anlatmış ve Duçenin derhal İtalya'nın 
Berlin sefiri Attolico'ya telefonla ta· 
limat vererek Hitler nezdinde teşeb
büste bulunmasını emrettigini ve ülti
matomla verilen mühletin bitmesin
den bir kaç saat evel bu mühleti 24 sa
at tehire muvaffak olduğunu kaydet
miştir. 

"-Öyle zannediyorum ki böyle bir 
teklifi Duçeden başka biri yapmış ol
saydı Hitler katiyen kabul etmezdi. 
Bitler Duçeye konferansın Münih ve· 
ya Frankfurt şehirlerinden hangisini 
isterse orada yapılacağını bildirmişti. 
Musolini Münih'i tercih etmiştir. Ay
nı gün saat 18 de Duçe ertesi günü saat 
11 de yapılması kararlaştırılan konfe
ransa iştirak etmek üzere hareket et
miştir. Kufstein'de yaptıkları müla
kattan sonra iki Jef alman devlet rei
sinin treninde seyahat ederken siyasi 
ve askeri meseleleri esaslı bir şekilde 
görüşmüşler ve atağıdaki noktayı tes
pit etmişlerdir. 

Derhal bir neticeye varmak ve 
konferansın şekil ve müzakere yolla • 
rına girmesine müsaade etmemek la -
zımdır" 

Roma - Berlin mihverinin tarihinin 
seyrine kati surette ağır basacak ma • 
hiyette emin ve kuvetli bir alet oldu
ğunu kaydeden Kont Ciano, Münib 

arasrnda kati bir fikir mutabakatı ta -
hakkuk etmiştir. 

İtailya ve Almanya hükümetleri a
Hikadarların muvafakatiyle 20 gün e -
vel resmen kabul ve tahdit edilmiş o
lan bir hududun tekrar münakaşa 

mevzuu olmaması lazım geldiği meac· 
lesinde ittifak etmişlerdir." 

Siyasi ıt/rtk aydınlanmı~tır 
Bundan sonra Kont Ci:>"•• ;:,O.deri

ne şöyJe d"'""'ın etmiştir: 

"-Münib ve Viyana müzakerele -
rinden sonra, Avrupa vaziyetinde hu • 
sule gelen inkişaf, siyasi ufkun aydın
landığını söylemiye müsaittir. Fakat, 
hava ister fırtınalı, ister sakin olsun, 
faşizm hattı hareketini değiştirmiye • 
cektir. Bununla beraber sulh davasına 
yaptığımız müsmir yardımlar arasın • 
da İngiliz - İtalyan münasebetlerini sağ 
lam ve dostane bir işbirliği sahasına 
nakleden mukavelenin ahiren meriyet 
mevkiine konmuş olması keyfiyeti bu
lunduğunu kaydetmek isteriz. Çem • 
berleyn, Lord Halifaks ve Lord Pör
t'ün isimlerine sıkı bir surette bağlı 

bulunan İngiliz • İtalyan anlaşmaları, 

eski zamandaki ananevi dostluğa ka -
yıtsız, şartsız bir rücuu ifade etmez. 
O dostluk evelceğ bugiinkiinden büs
biitiin farklı olarak tefsir edilmekte 
idi. 

Bugün bahis mevzuu olan bilakis 
birçok anlaşmaların heyeti umumiye • 
sidir. Bu anlaşmalar, iki imparatorluk 
arasındaki münasebetleri, manevi, si • 
yasi ve askeri sahada kati bir miisavat 
esasma istinat etmek ve Afrika, Akde
niz ve Avrupa'daki yeni realiteleri de 
nazan dikkate almak suretiyle tanzim 
etmektedir. 

İngiliz - İtalyan anlaşması sulhun 
tarsini davasına fili ve mü.shet bir yar
dımda bulunmuştur. Bu tarsin keyfi • 
yeti siyasetimizin yüksek hedefini teş
kil etmiş ve edecektir. 

İzmir' de 20 milyon kilo 
tiitiin satıldı 

İzmir, (Hususi) - Ege mıntaka -
kasında tütün satışlarına devam edil -
mektedir. Bayram günlerinde de muh
telif kumpanya ve tüccarların memur
ları tütün mıntakalarında mübayaata 
devam ettiklerinden piyasa açılalı beri 
satılan tütün miktarı 20 milyon kiloya 
yükselmiştir. Tütün rekoltesi 30 mil -
yon kilo olduğuna göre henüz müsta • 
hsil, elinde bulunan ve satılmamış o -
lan mikdarı on milyon kilodur. Piya -
aada satışlar hararetli şekilde devam 
etemkteclir • 

sının takip etmekte olduğu Müslim Durmuş, bu şalvarı satmak istiyea 
isminde bir hırsız nihayet yakayı ele zate yaklaşmış ve kendisine: 
vermiştir. - Bu şalvarı nereden aldın, diye 

Müslim'in iki gün evci tesbit edi- sormuştur. 

len son hırsrzhk vakasr ve yakalan - O zat, bu sualden biraz şüphelen• 
ması hakkında bir muharririmizin miş ve fakat şüphesini belli etmek is• 
yaptığı tahkikatı yzaıyoruz: temeden, sükunetle şu cevabı vermit 

Hamamönü'ncle Saraç Sinan medre- tir: 
sesinde oturan Ayaş'ın Güdül köyün- - Şuradaki terziden ... 
den terzi Mustafa ve Durmuş birkaç Fakat işin sarpa sarmak istidadını 
gün evet evlerine geldikleri zaman gösterdiğini anlayan Müslim sesini:ı 
sabahleyin bıraktıkları eşyalarının tonunu değiştirmiş ve Dunnuş'a mua· 
yerinde olmadığını ve evde bir peri- rız bir tavır almıştır. Durmuş da şalvat 
Şanhk ve dağınıklık bulunduğunu üzerinde ısrar edince ona bıçak çekmif 
görüyorlar. Terzi Mustafa ve Durmuş ve kendisini yanından kovmak iste
işçi sıfatiyle çalıştıkları bir terzi miştir. 
diıkkanından eve kumaşlar getirmek- Bunun üzerine Durmuş polis kara· 
te ve bu kumaşları evde dikerek ha- koluna koşmuş ve: 
yatlarını temin etmektedirler. Evde - Ben evimden çalınan şalvarı lt
terzi dükkanından bu suretle getiril- faiye meydanında buldum. Çalan da o
miş, dikilmek için iplere asılmış beş rada. !sterseniz gelin bakın.. diyor. 
altı kat elbise, bir manto, birkaç ka- Bir iki polis memuru Durmuş'la bera
dife şalvar ve saire vardır. ber İtfaiye meydanına gidiyor ve Müs-

Mustafa ve Durmuş evlerindeki eş- Iimi hakikaten orada elindeki şalvarı 
yanın çalındığını zabıtaya ihbar edin- satmıya uğraşırken görüyor. Çehresi 
ce polislerin ilk aklına gelen Müslim ellerinde.ki fotoğrafa benziyen Müs
olmuştur. limi, polisler yakalıyor ve bir otomo-

Müslim, Anl:ara'nın hayli eski sa - bile koyarak merkeze getiriyorlar. Fa· 
bıkalılarındand r. Birkaç kere yaka- kat sabıkalı hırsız merkezin kapısın· 
lanmış, kah mahkumiyetini doldura- da, otomobilin kapısı açılır açılmaz bir 
rak, kah yarıda bırakarak hapisane - kaçma tetebbüsünde bulunuyor ve e
den çıkmış veya kaçmış bir adam.. !indeki bıçağı etrafındakilere salhya
Ankara zabıtası arıyor. Askere çağ· rak, hatta onların bazı yerlerini yar~ 
r:ldığı zaman depodan asker elbisesi hyarak ortadan kayboluyor. Ancak, 
çalmış, iş görmek üzere girdiği yer- bir kere ele geçtikten sonra onu kolay 
den bir h·rsızlık yaparak sıvışmıştır. kolay kaybetmemek azminde olan po-

Fakat daha evcl birkaç zaman evel !isler Müslimi çabucak yakalıyor ve 
bu türliı hırsızlıklarla adı çıkan Kel merkeze getiriyorlar. 
Osman isminde birinden şüphe edil - Müslim, birkaç senedenberi irtikap 
miş. fakat Kel Osman şimdi hapisa- ettiği ve birçoğunun failini meçhul bı
nede bulunduğu için böyle bir suç iş- raktığı suçları itiraf ediyor, çaldığı 
!emiş olması ihtimalleri kendiliğin· eşya, gösterdiği }"erlerde bulunuyor 
den suya düşmüştür. ve sahiplerine iade ediliyor. Bu eşya 

Nihayet, bundan üç gün evci bir sa- arasında her şey vardır. Paltolara, el
bah, eşyası çalınanlardan Durmuş, İt· biselere, ayak kabılara, mantolara, ha
faiye meydanına inmiş ve orada biri- hlara, ve bir kazmaya kadar her cins 
nin, kendi evindeki şalvarlarından ve her çeşit eşya ... 
birini satmakta olduğunu görmüştür. Müslim, dün gayretli Ankara zabı
Şalvar mor kadife zemin üzerine sır- tası tarafından Ankara müddei umu
ma işlemeli ve birkaç lira kıymetin- miliğine teslim olunmuştur. 

Almanya Alsas- Loren'i 
Fransa'd n ayıı·ıııak 

için tahrikler yapıyormuş 
Moskova, 30 a.a. - "Journal de 

Moscou" son siyasi vaziyeti tetkike
derek, fransız. ingiliz müzakereleri
nin neticelerini gözden geçiriyor ve 
diyor ki: 
"Bu neticeler ispat etmiştir ki, Pa

ris ve Londra hükümetleri, takip edi
lecek siyaset üzerinde azimkar karar
lar alabilmekten aciz bulunuyorlar. 
Ve dolayısiyle mütecavizlerin Me:~e
zi ve Cenubuşarki Avrupasında gırı§· 
tıkleri hareketler üzerinde hiçbir tesir 
yapabilecek vaziyette bulu~mu~o.rlar 
Oralarda hartayı istediklerı gıbı de
ğiştiren faşist hiikümetleri küçük 
memleketler tarafından büyüklerden 
daha cesur ve azimkar mukavemetle 
karşıla~ıyorlar. Büi'.'ük. ~evl~tler,. bu 
mıntakadaki mevzılerını bırer bırer 

kaybetmektedir. 

ispanya meselesi 
İspanyol siyasetine gelince, ingıliz 

ve fransız nazırları, İspanya'ya Al
manya ve İtalya'nın el atmasına mani 
olmak çarelerini değil, fakat müdaha
lecilerin cümhuriyetçi İspnya'yı ab
luka edebilmeleri vasıtalarını tetkik 
eylemişlerdir. 

Diğer taraftan fransız - alman dek
larasyon projesi vardır. Bu mesele 
Münib politikasının en hararetli ta
raftarlarını bile pek o kadar memnun 

ctmedigi anlaşılıyor. Hitler'in her 
türlü taarruzdan içtinap edeceğine ve 

diğerlerinin hudutlarına riayet ediic
ceğine dair yapageldiği vaitlere artık 
hiç kimse ciddi olarak inanmıyor. 
Hitler, fransız - alman hudutlarına 

hürmet edeceği hakkında şüpheli de 
olsa vakıa bir vaitte bulunuyor fakat 

Alsas Loren'de muhtariyetçi hareketi
ne yardım etmemeyi hiç de vadeyle
mi yor. Halbuki faşist Almanya, Fran-

sa'ya karşı olan taarruzunu bu yoldan 
yapmak kararındadır, reçete hazır: 
"Alsa Loren,. i Fransa'dan ayırmak i
çin tahrikata devam, bu ayrılışın lort 
Runsiman nevinden bir mutavassıt ta
rafından teyidi, Hitler'in "almanlan
mın müracaatına kulaklarımı kapıya
mam,, yolunda bir nutku ve nihayet 
sulh namına harpsiz teslim olmak." 

Leh - Sovyeı miinasebetleri 
Bu gazete, Polonya - sovyet müna

sebatı hakkında da şöyle diyor: 
"İki memleket arasında yapılmış o

lan müzakerelerin neticesine dair inti
şar eden tebliğ göstermiştir ki, Po
lonya ile Sovyetler Birliği Şarki Av
rupa'da sulhu kuvetlendirmek için ge
niş bir esas mevcut oldugunu süratle 
müşahede eylemişlerdir. Şurası mu
hakkak ki son netice, iki memleketin 
münasebetleri çerçevesini fazlasiyle 
aşmaktadır. Münih sonrası Avrupa
sında bu kere tezahür eden Sovyet • 
Polonya münasebetleri bir kere daha 
Sovyetler birliğinin rolünü tebarüz 
ettirmiştir. Bu rol, yalnız Sovyetlcr 
birliğinin esaslı bir sulh amili olması 
suretinde değil, aynı zamanda takip 
ettiği sulh siyaseti ile diğer devletle
rin harici siyasetlerinde istiklfile sev
ketmek suretiyle tecelli eylemektedir. 

Polonya re Japonya 
Tokyo. 30 a.a. - Polonya'nın Tok

yo elçisi Hariciye nezaretine giderek, 
son günler zarfında teyit edilen Po
lonya - Sovyet ademi tecavüz paktının 
Polonya ile Japonya arasında mevcut 
dostane münasebetleri haleldar edebi
lecek hiçbir hükmü ihtiva etmediğini 
tasrih etmiştir. 

Urla'da feci 
bir cinayet 

İzmir, (Hususi) - Urla kazasın -
da Yelki köyünde, basit bir sarhoşluk 
hadisesi, cinayetle neticelenmiş ve ka
til yakalanmıştır. 

Köy gençlerinden 19 yaşlannda 

Mehmet Zeki sarhoş olarak kahveye 
gelmiştir. Kahve sahibi Rifat Kumaş, 
gece yarısına doğru gelen bu müşte -
riyi biraz oyalamış ve onun ta ltınlık
lanna mani olma kistemistir. Fakat 
muvaffak olamamıştır. Gene sarhosa 
asabileşen Rifat Kumaş, bir aralık 
kahvehanedeki mavzerini vakalayıp 
ateş etmiş ve zavallı genci öldürmilş -
tür. Katil, adliyeye verilmiştir. 
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" Bu eser eb~~! .... ~!~.~~~'-.~.!. .. ~!. 
• ••••••••••• eoy·o·k ... V~ .... mottefik Türkiye 

A 
~ara indirdikten sonra da gene 

tasını me.111 

O'nun en büyük ve yıkılmaz 
anıtı olarak kalacaktır 

. d anı e-

T eınmuz ayındanberı ev 
den ağır hastalıktan sonr_a 

tiirklerin Ata'sx büyük bir ~e~!;~ 
çinde ebedi uykusuna dald·-. _. 
bu yaz hastalık baş gösterdıgı za-

' ah . talı -nıan Atatürk'ün istir atıne 1 ' · hasta ı-
sis edilmiş olan yenı yatın, . ·• . . ınhurreısı 
ğı izale edeceğını ve cu d aı· n-.. u unu 
nin çok yorgun olan v~c. . iyaset 
1 . · · kendısını r 
endırmek ıçın ·0 kl ştırarak engı 
koltuğundan uza • a ötüreceği 
mavi suların kuca~.ın~ gdiliyordu. 
bütün Türkiye'de ıun~t ~·nin ken-

O'nun fevkalbeşer ~ ~uvetlere 
dine mahsu_s esra_re~f~ kadar bir 
malik oldugu ;e ş~b. y ne hastalı-
ka defa oldugu gı 1' ge · 
~ ç - . ve doktorların endışe -
gı yenecegı d - 1 cagınx her·· 
!erinin bu sefer d_e ag.ı a ç·· . 
k 

tahmın edıyordu. un 
es :zan ve d d maada 

k .. kiz sene evel, ka er en ' 
u se A t" k'ün son b .. t" doktorlar ta ur . 

d~r::ı~ri yaklaşmış oldllğu kanaatın-
de idiler. 

Sakarya harbının ar_i~~s~nde att: 
düşerek kaburga kemıgını ::= a
tatürk, yatağa y5at~~ş, cephesine 
tına atlıyarak akar~ başına ge -
gitmiş ve orada as erın . elde 

k b··yük bir muvaffakıyet 
rere u · ı· dene -
:s •· k mucıze ı 
etmisti. Atatur ' k tli bün-

k kadar mü::;tesna ve uve 
ce . d ·ına feveran halinde bu -
Yesı ve aı · b' .. ·i sayesinde hıç ır a-
lunan .eneqıs B. 

.. teessir olmuyordu. ır 
rızadan mu . b k 
k d 

,fa tekerrür etmış olan u a
aç ı.: .. t hassıs 

b.1 hadiseler karşısında mu e 
~ktorlar hayret içinde kal~~lar

d Fakat bu sefer hastalık gıttıkçe 
dı. B ·· ·· k Şef İs tan -
fazlalaşıyordu. u~u - ' 
bul'da, üç aydanberı yatagında .Ya: 
tıyordu. Cumhuriyeti~ on be~~ncı 
yrldönümünden üç gun evel v~cu
dundaki uyuşukluk tamamen hısse
dilmeğe başlamıştı. İstanbul'a ge.1-
miş olan kabine erkanı m~ll~te b~r 
resmi tebliğ neşretmek fıkrınde ı
&cu, - ..... ın, bütün hazirunun ve 
bilhassa hastanm .r-~~a. bJ.!lunan 
doktorların hayretlerını mucıp oı"':'. 
fevkalade bir hadise vukua ~eldı. 
O ana kadar bitap ve bayg~n .hır hal
de atan Atatürk gözlerın.ı ~çmış 
ve :aınız bir k~lime söylemıştı : 

_ Oazetelerı. 

Bu kelimeyle, Büyük _Şef, yara: -
mış olduğu cumhuriyetıyle ~e ~i
letiyle temasa gelmek istemıştı. 

B
u hastalık merhalesini sakin 

günler takip etmiş ve fa~at 
bu sakin günlerle beraber organız

. de zayıflaması başlamıştı. En 
n:ıın · · r b .. 
niha et bu mucizevi ve sıhır ı . u~-

y k ölüm tefevvuk edebıldı. 
yeye anca .. k'ü .. 

Bu sebepten dolayı Atatur n o~ 
lümü her yerde hayret u!andı.rmış 

B cı ana kadar, tabıatle, ım;an
tır. u a . 1 la ve hastalıklarla 
tarla, ihtıras ar 

Atatürl:l. Ankara garında karşılanırken 

Atatürk Dolmabahçe sarayının bahçesinde Başvekilimiz.le 
konuşuyor !"""""' ......... _ ...................... --1 

Belgrad'ta çıkan f 

i yarı resmi İ 
!..:.::~ .. ':.~~ .... ~.~.~~~.es~ 
yapmış olduğu mücadelelerden her 
vakıt muzaffer olarak çıkmıştı. Ken-

d. leketine armağan ola·rak ver-
ı mem ... 

miş olduğu mucizeler ~erısını yara: 
tan Atatürk'ten, Türkıye ve ha~ta 

b··t·· Avrupa bile yalnız mucıze u un .. .. k i 
beklemeğe alışmıştı. Büyu~ ~~r .. a -
lesinin en büyük azasının olumun -
den husule gelen derin acı tasavvur 
edilebilir. Bu acı, bütün do~t ve 

··ttefik devletler arasında, bılhas-
mu d . 
sa bizim memleketimizde, çok erın 

1 bir teessür uyandır -ve unutu maz . 

t Çu··nkü manevi kardeşı yu -
mış ır. • . .. . . . 

1 k 1 nın ölumunti bıldıren 
gos av ıra ı 

kara haberi alır almaz Atatürk'ün 

söylemiş olduğu tarihi kelimeyi yu
goslav milleti hiç bir zaman unut -
mryacaktır. Bu söz, Yugoslavya'mn 
sarsılmaz birliğini kemirmek fırs~
tıtıı gözetliyenlere ciddi bir ihtar ı
di. Atatürk Ankara'dan şu telgrafı 
çekmişti: "Seferberlik ilan edeyim 
mi?" 
1~4 ere »-swci'nde iki kahra 

man milletin iki bi.ıyUK k ... pbanmın 

karşılaşması öu büyük kardeşliği 
bizim ve balkanların sulhunu koru
yan bir beton itt!faka tahavvül et -
tirmiş ti. 

Galibiyetten başka bir şey bilmi
yen bu büyük kaptan, işte şimdi ilk 
defa olarak, ebedi kanunlar tarafın
dan mağlup edilmiş bulunuyor. Yu
goslavya O'nun büyük adını hiç bir 
zaman unutmıyacağı gibi gerek Av
rupa, gerekse Asya ve bütün dünya 
milletleri arasında seneden seneye 
saygısı artan ve 19 mayıs 1919 da 
Samsun'a çıkarak, batı Şaylokları -
nm oyuncağı olan küflü osmanlı 
devletini modern, kuvetli, yeni ve 
baştan aşağı milli bir devlete çevi
renin O olduğunu Yugoslavya dai· 
ma bilecektir. 

Yeniden doğan Türkiye'nin 
dostluğunu bugün büyük 

milletler de arzu etmektedirler. 
Şüphesiz bunun bir sebebi vardır. 

Kemal'in şahsiyetine şükretmeliyiz 
ki, şarkın kapısı olan O'nun beldesi, 
şimdi bir sulh kalesini arzetmekte
dir. 

Bugünkü sayılı devletler seviye
sine gelebilmek için, Türkiye her 
biri kendi başına Kemal'in birer 
"Büyük sırrı" olan bir çok merhale
leri katetmek mecburiyetinde idi. 
Bu emel, Atatürk'ün benliğinin en 
derin köşesinde yatan röncsans pla
nı idi. Asırdide ananelerle mücade
le edeuilecek devasa kuvet yalnız 
Kemal Atatürk'ten feveran edebi -
lirdi; son günlerini yaşıyan Babıali
nin entrikalarına, saltanat ve hila -
fetin mistiğine, İstanbul'daki müt
tefik devletlerin ökselerine ve bü -
tün bunlardan maada insanların al
danışlarına galebe çalan ancak O ol
muştur. Türkiye'nin inkılabına en -
gel olan asırlaşmış yanhş görüşleri 
kıran ağır çekici kaldıran yegane el 
Atatürk'ün kuvetli eli olmuştur. Ve 
ancak bu darbeden sonra Türkiye'
de hüküm süren orta çağın yerine 
yeni çağ gelebilmiştir. Osmanlı ta
rihi kapanmış, tozlu evrak sırasına 
yerleştirilmişti. Bunun yerine, O' -

Atatürk, ismet lnönü ile beraber bir tetkik seyahatinde 

nun büyük eserlerinden ve muaz -
zam inkılap planmdan başka bir şey 
olmıyan yeni tarihin yazılmasına 

başlanmıştır. Atatürk'ün tarihşinas
ları, büyük adamlar serisinden ha
riç olan bu adamın katetmiş olduğu 
merhaleleri bugün gayet berrak bir 
şekilde görebilirler." 

1 İnsanlar birbirleriyle bokazlaşmada 

Muharrir bundan sonra Atatürk'
ün biyografisini hülasa ederek ilk 
defa istiklalin askeri olduğunu, son
ra milletinin hüriyeti için mücade
le ettiğini ve fakat bütün bu gay -
retlerinin hebaya gittiğini, İstan -
bul'un yabancıların emri altında 
yaşıyan bir gölgeden başka bir şey 
olmadığını görünce Atatürk'ün mil
li mücadeleye başlamak üzere Ana
dolu'ya gitti ğini yazıyor. 

Muharrir, son halifenin tahttan 

indirilerek memleketten koğulma -
siyle mükafatlanan Atatürk'ün ga -

yet iyi düşünülmüş ve muazzam ih
tilal planını ikinci merhale olarak 

kaydetmekte ve Atatürk'ün vatanın 
ve türklerin Ata'sı olduğu, türkle -

rin kıvanç duydukları bütün büyük 

kültür reformların yapıldığı devri 
de üçüncü merhale olarak göster -
mektedir. Dördüncü ve son merha
le olarak da Atatürk'ün, Türkiye'

yi sağlam temeller üzerine oturtan, 

filozofi, ar.keoloji, lisaniyat, türk 

neslinin menşei neresi olduğu gibi 

şamil, tarihsel kültür işleri üzerin

de de büyük başarılar elde ettikten 
ve muazzam eseri olan yeni Türki
ye'nin kemale eriştiğini gördükten 
sonra gayet mesut bir halde dünya
ya veda ettiği yazılmaktadır. 

B
undan sonra muhaTrir şu 

cümlelerle makalesine niha
yet veriyor: 

"Ru eser ebedi olacaktır. 
1936 senesi, !znıir'de Atatürk'e 

hazırlanan ve fakat meydana çılta
rılan suika.sd hadi11esinden sonra, 

Atatürk, yaratmış olduğu eserin i
lelebed yaşıyacağına şahit olmuştu. 
İşte büyük kurtarıcı bu sarsılmaz i
nanla kabire yatmıştır. Bu suikasd 

esnasında, Atatürk, şarklılara has o

lan sükunetle şu cümleyi söylemiş

ti: "Benim bu naciz vücudum ergeç 
bir gün toprak olacaktır. Fakat 

cumhuriyet ileleıbed yaşıyacaktır.'' 
Biz de O'nun kerametine inan -

maktayız. Kemal'in eseri, büyük ve 
müttefik Türkiye, Ata'sını mezara 
indirdikten sonra da yine O'nun e<n 

büyük ve yıkılmaz anıtı olarak ka
lacaktır." 

Atatürk'ün Çanakkale'de 
alınmlf bir re.,,.i 

hayvanlardan da istifade ediyorlar 

Harpte köpeklerin 
yaradığı işler 

İnsanlar biribirleriyle boğuşmağa' mezler. Yanlarında asker olduğu hal· 
başladıkları ilk devirlerden beri hay- de devriye gezer, düşmanı keşfeder 
vanlardan istifade edegelmişlerdir. ve bazan düşman nöbetçileri ve devri
Milletlerin efsanelerinde, ananelerin- yelerinin yakalanmasını temin eder. 
de hatta tarihlerinde muhtelif hay- Devriye köpekleri, yanında bulunan 
vanlardan harplerde nasıl istifade e- devriye:eri hazan tehlikelerden kur
dildiği görülür. Mesela atın, tarihin tardı ğı da olur. Askeri tek ve harap 
kaydettiği büyük akınlarda oynadığı binalardan, düşman mevzilerinden ha
rol herkesce mallımdur. At, sürati, berdar eder. Yol bulur. 
zekası, cesareti ve vefası ile binlerce Devriye vazifesini gören köpekler
ve binler muharebede nice milletlerin den bazılarına taarruz vazifesi veri• 
mukadderatını üzerine almış bir hay- lir. Taarruz köpeklerine evela ısırma
vandır. sı ve dişlerini ete iyice batırması, ya-

Nuh efsanesinden beri müjde kuşu kaladığı adamı ağzından bırakmadan 
sayılan güvercinin, Dara zamanların- nefes alıp vermesi öğretilir. Zeki 
dan itibaren harplerde gördüğü işler- devriye köpekleri bu talimlere kolay· 
de malUmdur. Bu kuş da, muhasara e- ca alışır. 
dilmiş sayısız kaleleri, etrafı kuşatıl- Eveıa e1biseden tutar. Sonra dişle
mış nice beldeleri harap olmaktan, rini insanın etine iyice batırır. Dişler 
mezar olmaktan kurtarmıştır. etin içine girdikten sonra köpek kan 

Hulasa insanlar, hayvanların cüs- kokusunu hisseder etmez artık ısırdı
sesinden, sevki tabiisinden, süratin- ğı adamı bir türlü bırakmaz. Cihan 
den, zekasından, k uvetinden istifade harbin de, yakaladığı adamı öldürmc
ederek birbirlerini ötedenberi boğma- den bıra\tmıyan tnnnuc V.öpakleri i9k 

ğa çalışmışlardır. görülmüştür. 
Hayvanlar arasında en zeki ve insa- Devriye köpekleri arasında yalnız: 

na karşı en vefalı ve sadık olarak ta- başrna vazife yapanlar da vardır. Ge
nınan köpeği de bu meyanda saymak celeri cephede dolaşırken, bir düşman 
kabildir. Köpek de harplerde bilhassa tarafından gürültü işitirse süratle ge
umumi harpte büyük yararlıklar gös- riye gelir kendi kıtalarını haberdar 
termiş, birçok felaketlerin önüne geç- eder. Derhal arkasına bir iki asker ta• 
tiği gibi, bizzat da birçok canlar kur- kılarak köpeği takip ederler. Köpek 
tarmıştır. sesi işittiği yere gelince durup asker-

Muharebede köpeklerden muhtelif lere ses istikametini gösterir. 
suretlerede istifade edilir. Köpekte I rtibaı 1.-iipelderi 
insana nazaran beş duygudan dördü Muharebe köpekleri arasında irti-
son derece inki111f etmiş vaziyettedir. bat vazifesini gören köpekler de var
Mesela görüşü fevkalade keskindir. dır. Bu vazife, iki birlik arasında cc
lşitmesi ise insanla mukayese dahi reyan eden muhaberelere de şamil ol
edilemiyccek derecede fazladır. Kö- duğundan çok mühimdir. İrtibat kö
peğin koku alma hassasına gelince, peklerinden umumi harpte çok istifa
bunu izah etmiye bile hacet yoktur. de edilmiştir. Her ne kadar bugünün 

Bundan başka köpek, ister ayakta, muharebelerinde irtibat ve muhabere 
ister çömelmiş vaziyette olsun, ister- için elektrik ve pırıldak gibi süratli 
se yatsın, toprakta olan en hafif bir ve mükemmel vasıtalar kullanrlryorsa 
ihtizazı derhal hisseder. Bu da göste- da köpeğin göreceği irtibat vazifesi 
rir ki köpeklerin cildi de son derece hususi ahvalde olduğu için köpek de 
hassastır. İşte, bu duygularının en ehemmiyetini asla kaybetmemiştir. 
çok inkişaf ettiği cinslere göre kö- Köpeklerin irtibat işini mükemmel 
pekleri muharebede muhtelif vazife· ifa ettikleri asıl umumi harpte görül-
lerde kullanırlar. müştür. Alman - Fransrz harbinde 8 

Nöbeıçi köpekleri kilometreden irtibat ve muhabere te-
Köpeklere muharebelerde nöbet de min eden köpekler görülmüştür. Hat

bekletirler. Bu köpeklerde aranan va- ta bunlar arasında, bu irtibatı yapabi
sıflar görme, bilhassa işitme hassala- lecek olan on beş y irmi adamı ölüm
rının çok kuvetli olmasıdır. Kulakları den kurtaranlar dahi vardır. 
keskin olan cins köpekler bilhassa ge- Muharebelerde irtibat vazifesini 
celeri çok işe yarar. Nöbetçi köpek- gören köpekler iki türlüdür: Birisi 
ler en küçük bir ses işitir işitmez ba- asıl irtibat köpeğidir. öteki, emir at
şını hafifçe eğer, kulaklarını ve bur- lısı vazifesini görür. Emir köpeği, bir 
nunu sesin geldiği tarafa çevirir kok- asker tarafından ileri hatta kadar gö
lar koklar ve yavaşça vızlar. türülür. Lüzum olursa boynuna bir 

Nöbetçi köpekleri alıştırmak nisbe- kağıt bağ lanarak oradan bırakılır. Kö
ten kolaydır. Mesela bunlara saatler- pek süratle geriye dönerek asıl kıta
ce kımıldamadan durmak öğretilir. ya ilhak eder ve haberi yetiştirir. 
Köpek saatlerce havlamaz, dolaşmaz, Asıl irtibat vazifesini görenler gö
yalnı:z yanındaki askeri haberdar et~ rüşleri, koklayışları bilhassa hassas 
mek için hafifçe hırlar. Bu köpekle- olanlardan seçilir. Bunlar, kumanda 
rin arasında 300 metre uzakta bir a- mevkileri ile irtibat krtaları arasında 
damın ayak sesini duyanlar vardır. adeta mekik dokur. 

Nöbetçi köpeklere muharebede da- Bu vazife son derece mühimdir. 
ha birçok vazifeler verilir. Mesela Büyük harpte Verdun cephesinde, al
düşmanın kımıldamasını sezerek ileri manların fransızlar üzerine yaptığı 
postaları vaktinde haberdar eder. Bu şiddetli bir taarruzda irtibat vazifesi 
suretle birçok insanları ölümden kur- alan 17 asker ölmüştür. Yalnız bir kö
tarır. Umumi harp devam ederken, pek. bütün tehlikeleri atlatarak mü
böyle çok büyük bir yararlık göste- teaddit defalar iki kıta arasında irti
ren bir fransız köpeğine, Puvankare bat ve muhabereyi arızasız ifa etmiş
bizzat nişan takmıştır. Garp cephe- tir. Fransızların dediği gibi, eğer bu
sinde tam üç sene muharebelere işti- rada beş altı tane irtibat köpeği bu
rak eden köpekler vardı. Bunların bir lunsaydı, bunca insan hayatı sönüp 
çokları düşmana esir düşmüş, bazıla- gitmiyecekti. 
rı kaçarak eski kıtalarma iltihak et- Keza 1918 de korkunç Şampanya ta-
miştir. arruzlarında, fransrz f rrkalarrnm bü-

yük krsmı almanları aldatmak için 
ikinci hatta çekildiği zaman irtibat 
köpekleri ilk hatta bırakılan az mik
tardaki kıta ile irtibatı temin 'etmiş

Devriye köpekleri 
Devriye köpekleri, nöbetçi köpek

lerinden daha mükemmel yetiştirilir. 
Onlar gibi muayyen bir vaz:ife gör- (Sonu 9. uncu sayfada) 



ULUS 

A Fransa'daki umumı grev 
(Başı ı inci sayfada) 

lerde hükumetin kararnameler isdar 
etmek suretiyle vazıyed muameleleri -
ne tevessül edebileceği tasrih dilmek
tedir. Bu tekilde bir kararname Blum 
tarafından teşkil ecıilen birinci aosya -
liıt hükümetince isdar edilmiş ve o za
mandan beri feahedilmcmiıtir. 

Paria'te MJllt: 7 
lıtc Fransada grev çarşamba günü 

böyle bir hava içinde başlamıştır. 
Paris'te, aabahın erken saatlerin -

den itibaren, amele kesafetinin fazla 
oldutu Saint Denis ve Saint Ouen 
mmtakalarında kuvetli seyyar jandar
ma müfrezeleri gf rülüyordu. Paris'te 

rette cereyan etmi§tir. Paris civarın
da Metalürji müesseselerinde greve 
ıştırak .nispeti yüzde 25 idi. 

••• 
EYALETLERDE: 

Çok geçmeden, vilayetlerden de 
vazıyet hakkında telgraflar gclmiye 
başlamıştır. Bu telgraflar hemen he • 
men bütün Fransa'da, grevin umumi 
olmaktan uzak bulunduğunu, yer yer 
grev yapan bazı müesıcae ve servisler 
bulunmakla beraber, greve iıtirak nia
betinın düşük olduğunu göatermekte 
idi. Başlıca büyük tehirlerde ise vazi
yet göy le idi: 

Lille'de: · 
biltün köıe baııları polis ve jandarma Umumi grev halka ait hizmetlerde 
mWrczeleri tarafından tutulmuıtu. tamamen akim kalmıştır. Sabahın sa _ 

Fakat grevin hakikaten başlayıp at 8 inde tekmil şimal eyaletinde 
bqlaı;nadığını anlamak, saat yediden muhtelif hizmetlerin mükemmel suret-
tonra belli olacaktı. Bu saatten önce, t 'f J.l k ı e ı a ecıı me to. o duğu bildiriliyordu. 
gazetelerin ıekline bakarak. Paris mü- Hastanelerde ve vilayette mesai temin 
rettiplerinin mühim bir kısmının grev edilmiştir. Şehir, iş günlerinin mutad 
yaptıklarını anlamak kabil olmuştur manzarasını arzediyordu. Bankalar, si
Filhakika, dört sayfa üzerine çıkan gorta kumpanyalan, büyük ticaret 
Matin, bir tayfa olarak çıkan Jour ve mağazaları ve perakendeciler, kahve . 
altııar tayfa olarak çıkan Petit Parisi· ler ve lokantalar normal surette çalı · 
en ve Action Française gazeteleri müs şıyorlardı. Lillc ile Tourcoıng arasın
tcana olmak üzere hiç bir gazete çık· daki tramvaylar grev yapmıştır. 
mamııt ... 

Bu çıkan gazeteler, umumi mesai Uarsilyu' da: 
konfederuyonu tarafından emrolunan Polisin verdiği malUmata nazaran. 
umumi grevin münasebetsiz olauğunu 12 kişi zabıta memurlarına hakaret ve 
ve hiç bir şeye yaramıyacağını tebarüz çalışma hüriyetine tecavüzlerinden d:>· 
ettiriyorlardı. Daha sonra, L'Auto ve layı tevkif edilmişlerdir. Demir ve 
Parla • Midi gazeteleri· iki•er sayfa o- kimyevi mahsuller senayilcrinde grev 

!arak intişar etmişlerdir. 
:r hareketi umumi olmaktan uzaktır. Fransız Baıvekili Da/adiye 

·~hi twm'ılcı: '$e r canlanıyor: 350 sı katılrştirilmiş, diğer mcvkuflar 
S Sabahın saat 9 unda Lvon şehrinin 

aat ycdden sonra, Paris'te grevin salıverilmiştir. 
m.a'lzarası normaldır ve sükun hüküm 

umumi olmıyacağını anlatan emareler · Grev•• ı'...:tı'ruAk nı' ... betlcrı" sürmektedir. Vilayetın ve şehrin am- ., :..- " 
bqlamıştır: mağazalar birer. ikişer a- k · · Sütün Fransa'da mensucat endüs -ı me hizmetleri hC1" gün ü gıbi temın e-
sı mış, itçiler işlerinin başlarına git- 'k 1 d ")k 1 trisinde greve iştırak etmiyenlerin • 1 diliyor. Fabn a ar a. ı haber ere gö-
DUJ er ve temizlik işçilerinin son ekip· · nisbeti, yiızde elli ile yüzde yüz ara -
ı re, müstahdeminin üçte bin çalışmıya 
eri sokaklardaki işlerini bitirirler- sındadır. Mesela Troyes ve Reims'dc ._ başlamıştır. 

acn,, posta müvezzileri de sırtlarında yüzde yüz, Normaniya ve Vosges'de 
çantalariyle apartımanlara, evlere gi· T oıtloıu~' da: yüzde doksan, Lyon mıntakasında 
rip çıkmıya başlamışlardır. Şehrde sükunet vardır. Tramvay - yüzde yüz, l.il'de ve Robaix'de yüzde 

Muallim kadrosunda da greve he· lar durmuştur. Pek az taksi işliyor. Şi· elli iş iriik etmemiştir. 
men hiç kimse iştirak etmedigi için, mendiferler, posta. telgraf ve telefon Peugeot ve Soch:ux fabrikalarında 
mekteplere giden çocuklar, bnceden hizmetleri muntazam işlemektedir. iş normaldir. Creusot fabrikalarında 
aanıldığı gibi, kapıları kapalı bulup Büyük mağazalar açıktır Tayyare grev hissedilmemiştir. Schneider fab
evlerinc dönmemişlerdir. Milli müda- fabrikasında çok az amele iş batı et • rikalarında on bin ameleden on kişi 
faa ile alakalı fabrikalarda ezcümle miştir. Gazeteler de çıkmamıştır. namevcutur. 
Vittacoublay'daki tayyare fabrikalari· Nancy ve Bel/ort'ta: Saint Etienne fabrikalarında da 
le tecrübe merkezleri ve teknik servis· greve az kişi iştirak etmiştir. Belfort'ta fabrikalarda amelenin 
ler, normal surette çalışmakta idiler. yuzde 75 i iş başı etmiştir. Ni&betin kuvetli olduğu şehir 
Diğer taraftan, Air - France şirketi- · Buna mukabı'l Albide '·ütün maden Andiacourt ve Valentıgney mmta· u 
nin hava sefelreri ue her zaman oldu- kalarındaki demir ve mensucat fahri· amelesi grev yapmıştır. Nimes tram-
iu gibi işlemiştir. kalarında ıac çahfCUl amele nispeti vay amelesi grev yapmıştır. Cerma -
lnaP. nıe.ele11i : ' yilade oo dır. ux'de madenciler arasında grev umu -

Paris gibi büyük bir şehrin iaşesi- Nancy'ye belediye ve tramvay hiz- midir. Rouen, Dieppe, Havrc, Sete ve 
nin &rev gününde temini meselesi, hü- metleri muntazaman işlemektedir. Bardeaux: dok amelesi grev yapmış -
kümcti bilhassa işgal ediyordu. Bu ia- Yalnız inşaat işleri durmuştur. Şehrin tır. Breste'deki tezgahlarda amelenin 
fe iıi ba91ıca üç büyük servise baglı- en büyük kundura fabrikasında ame- yüzde sekseni bu sabah normai bir l'U· 
dır: Mezbaha, hal ve demiryolu nakli· lenin yüzde kırkı it baıındadır. rette iş başı yapmıttır. Saint Nazaire 
yatı .. Mezbaha askerileştirilmit ve i•- de Penhoct ve Lorirc tczgihlarında •-

Clermont Ferrand'da: 

Yeni avukatlık 
kanunu 

(Başı ı inci sayfada) 
mur ettiği avukatına da itimadı 
olması liznn gelir. Bu itimat, p
hıstan şahısa olmak Jl'ifayet et
mez: Doğnıdan doğnıya devle
tin müdahale ve mürakabesine 
taalluk eden bir takım teyit Jcu. 
vetlerine de istinat etmesi ica
beder. Yeni kanun, avukatlığı 
umumi menfaatlerin yüksek di
siplini içine almakla, avukatlığa 
hakiki şeref mevkiini verdikten 
sonra, ona bu mevkiin icabettiği 
yeni vazife ve mesuliyetler yük
lemektedir. lpdamlığı aerbestli
ğinden mümkün olduğu kadar 
uzaklaştırılmak sayesi·ndedir ki 
avukatlık adli emniyetin tee11üs 
etmesine daha iyi yardım edecek 
bir hizmet olmaktadır. 
Avukatlık kanunu Saroçoilu'· 

nuİı cümhuriyet adliyesine, muh
terem halefinin tabiri ile, yükaek 
bir aramağanıdır. Serbest mes
lekler arasında, en apğı onun 
kadar umumi menfaat disiplini 
içinde taazzuv etmesine ihti
yaç olan bizim mesleğimiz için 
de aynı i.kibeti temenni edeı:iz. 
Gerçi yeni basın kanunu bazı 
inzibatlar temin etmitse de, 
matbuat mesleğinin, umumi 
menfaat ile, avukatlık ve he· 
kimlik kadar yakından alakaıı· 
nı anlamağa henüz muhtacız. 

F. R. ATAY 

Çekoslovak 
Cümhurreisi 

( Başı ı. inci sayfada ) 
vermittir. 36 kiti müıtenkif kalmıttır 

B. ffa,.wı'nın hayatı 
B. Emile Haşa, 12.7.1872 tarihinde 

cenubi Bohamya'da Ceske Budejovic 
civarında Throvesviny'dc doğmuıtur. 
Hukuk tahsilini yapıp doktorasını al· 
dıktan sonra 1898 de Bohemya kıra!· 
lığı eyalet komisyonuna girerek orada 
çahımıştır. 1916 da Viyana idart mah
kamesi azalığına getirilmit ve harp 
sonuna kadar orada kalmıştır. Çekos
lovakyanın istiklili ilzcrinc Çekoslo 
vak Ayan reisliğine seçilmit ve Prae· 
da yeni olarak vücuda getirilen Çc • 
koslovak idari mahkemesi reisliğine 
tayin olunmuıtur. 1925 temmuzunda 
Haşa yüksek mahkemesi birinci reis· 
liğine getirilmiştir. 

ler labahtan itibaren göruhniye baş· melenin yalnız yüzde yirmisi çalıtmıt-
lanılmıttır. Halde greve dair hiç bire· Bütün daireler muntazaman itle- tır. Marsilya'da Cczayir'e i!liyeıı va -
mare &örülememiştir. Demiryolları mektcdir. Tramvaylar grev yapmı9 ve purlar muntazaman hareket ctmiıtir. 

Haşa, ingiliz hukuk idaresi mütc · 
haaaısı olarak tanınmııtır. Bundan 
batka muhtariyet meseleleri ile bil -
hassa mcııul olmuıtur. Hap, aynı 
zamanda Llıhaye daimi ldalet divanı 
hasıdır. Xendiai. in&iliz hukuk ida
resinde otorite olarak gösterilen bü
yük bir eserin muharriridir. Ayrıca 
Çekoslovak hukuku umumiye ansik · 
lopediıinde, muhtariyet, di•!Pli~ bu 
kuku ve maarif hukuku bahıılerındt 
ttorite tctldl eden ctüdlcr yazmıştır. 

1 tt m ı tahdemler depoları ial7al ctmitlcr- · k d d depolarında ıse işler, norma sure c "2"G Valencıennes mınta asın a ma en-
başlamıttır. Bilhassa ateşçiler, makı· dir. Polis grevcileri depolardan çıkar- lerde toprak altında çalışan amelenin 

maktadır. niatler ve depo şefleri, nafıa nazırı ta yüzde 35 i, ve toprak üstünde çalışan 
-~ d 1 Pos ta ve Telgraf bürosunda grevci- d d ra.undan bu hareketlerinden o ay ı amelenin yüzde 60 ı iş başın a ır. 

taktir cdilmitlcrdir. !er memurları içeri girmekten menet- Metalürji'de çalışan işçilerin vaziyeti 
Sonradan nafıa nezaretine gelen ha· ::nek istemişlerse de polis müdahale et- dünkü gibidir. Tramvaylar hiç işlc~e-

berl f. e mittir. Franaa bankası matbaasında da ere nazaran, Lyon'da tren şc ı v mittir. 
Saint r!.-- • 'd · · · aynı h8.dise olmuştur. Gazeteler çık-

·~maın e bir makınıst şımen· 1 ıırilere göre vaziveı 
difcrcilcri çalıttırmamıya teşebbüs et· mamıştır. Trenler itlemektedir. n J 
· · Paris, :-su a.a. - Genel ış ıederaayo -

tilderidcn tevkif olunmuşlardır. l"rı'lerı"n ve patronların tartları ğ ~ nunun bu akşam neşrettiği bir tebli -
Demiryollar ve p. T. T. Evelce başhyan ve bugün .yapılmış de ezcümle diyor ki : 

Paris'teki Lyon garından trenler oian grevler, işçilere de, patronlara da .:Umumi grev hareketi, iıçilere her 
~untazam surette hareket etmişler - çok pahalıya oturmuştur. Bir misal hangi bir hadisenin mesuliyeti vcrıle
dır. Montparnasse istaayoniylc diger vermek için Paria'teki mefhut Röno miyecek bir tarzda inkişaf etmiştir. 
bazı yerlerde, itçiler çalışmak iste- otomobil fabrikalarının vaziyetini zik· Vakıa, konfederasyonun sukfin içinde 
mcmitlerac de hükümet kuvetleri redelim: d' · b h k t bük"" geçmesini iste ıgı u are e , u -
derhal harekete geçmişlctdir. Mont- Röno fabrikalarında çalışan 28.000 metin aldığı şiddetli tedbirlerin tahtı 
pamaaae istasyonu askeri işgal altına ışçinin yaptığı hasaartrn kati ıurctte tesirinde kalmııtır. Fakat, bu kuvet 
alınmış ve trenler hareket ettirilmiş· tespit edilen miktarı 2 milyon frangı iıtimallerine ragmen grev, gerek P~-
tir. Diğer yerlerde çah,mak istemi. bulmuttur. İşten çıkarılan amele her • dü 

Kabine iaıifa eııi 
Prag, 30 a.L - Reiaicümhurun 

intihabı üzerine, ldet olduğu veçhile, 
kabine istifa etmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre Reisi -
cümhur Hacha, kabncnin te,kilinc es
ki cümhuriyetçi çiftçi partisi tefi B. 
Rudolf Beran'ı memur etmittir. 

Hariciye nezareti yeniden Şvalko -
vskinin uhttf'sindc kalacaktır. 

Franko tayyareleri 
faaliyete geçtiler 

'/en ekıplerin yerlerine derhal ba .. ka . 1 riı'te gerek eyaletlerde hususı en s-
ıı gün 6 milyon frank tutan yevmıye e· · b"k 1 mu• 

ekipler ikame olunmuştur. · trilerd~ genış surette tat ı 0 un :r• Salamanka, 30 a.a. - Evclki gece 
lil

k . rıni kaydetmektedirler. Amclcnın za· muhtelif merkezlerde servisler mü -
Bir bö pıyade ve bir bölük ıey- ıarı •imdiye kadar 36 milyonu bulmuş- d . ne•redilen umumi kararglhm blr teb-

. d h f 11 him inkitalara uğramıştır. Ma en ış • :s yar Jan armanın mu a azası altında tur. d kl Jiğinde töyle denilmektedir: 
ı p T T me kez· d çileri, deniz amelesi ve o ar araaın-

açı an . . . r ın c ıse memur- G b Diln Bar-lon limanının askeri hc-
lar ve işçiler vazifeleri başında ıdi· iinün iônçosu: da grev umumi olmu!tur. ... 
ter. Telgraf ve tel,.fon santrallarında · Bugün Paris'te hadiselerin cereyan MatalUji'de, mensucat cndüatrisin • defleri bombardıman edilmiıtir. Mcn-
ise işlerinin başına gclmiyenler pek tarzından hükilmct mahafili ziyade· de, deri endU.triıindc kimya cnc!üatri- dirck'te yanımlar çıktılı ve inflliklar 
azdı l:Ju arada polislerden de bahıct- 3iyle memnundur. sinde itçilerin yu.de 75 ill 95 i it b&§ı vukubulduğu görülmüttilr. Bu akın 
mek icap eder. 21.000 azası bulunan Bugün gazetecilere beyanatta bulu- yapmamı9tır. Bir çok tehirlerde dev - esnasında düımanın bir avcı tayyare -
ana vatan ve müstemlekeler polis me· nem Dahıliyc Nazırı B. Saro ezcümle Jet fabrikalarında, tütün imalltanele • si dütürülmüıtür. 
murları birligı, hüktimetln kararını demıttir ki: rinde ve aairede, yapılan tuyiklere Frankiıt tayyareleri aynı samanda 
protesto etmekle beraber. greve ııtı "-Vaziyet, mUmkUn olduğu kadar rağmen, ırev yapılmıt, ve disiplin da- Valans limanını da bombardıman et • 
rik etmemişlerdir. Bu da, asayışı tc· yolundadır. Umumi servisler itlcmek· bilinde cereyan etmittir." mittir. Bombalar iatuyonı ve antre -

'ne memur kimselerin kapıldıkları tedir \nevin tesirini göstereceği da· Genel it konfcdcraıyonu milli komi- polara isabet etmiıtir. 
=~zır tesirleri göstermesi itibariyle ha evciden tahmin edilen mctalürjide, teti, puarteıi ıUnU toplantıya çatrıl • 
kayg uyandırmaktan geri kalmamış- grevcilerin niıpeti yüzde 25 i geçme- mııtır. Bir 1'1JpUr karaya oturdu 

. da en m~ttir · Grn emri, en gen it surette, 
tı. Fakat bugün polısler aras.'.n. Lımogcs'de ayakkabı endüstrisinin aa- Patronlara wöre 11fUİyeı Valans, 30 a.L - ... Akdenls vapur 
U fak bir uygunsuz hareket gorulme · 1 d tbi kumpany'"•ı" na ait 1828 tonluk ingi-ıasrn ata k olurunuıtur. Maamaflh, Parla, 30 a.a. - Pranııııı patr0n1arı -
rniştir. burada da hiçbir hadise olmamıştır. genel konfederasyonu reiıi, bu ~ liz bandıralı Touuika vapuru, Akde-
J',.. "w•t (lv<lm.ıan•\'O~ ,: . Dahi!iyc nazırı B. Saro, gazeteciler- gazetecilere yaptılı beyanatta eıııcUm· niz'de bu sabah frankist tayyareleri ta-

Saatler geçtikçe, Parıs te vazıyet den sonra polis dircktörUnU kabul et- le demittlr ki ı rafından takip edildikten toora Sa -
daha iyı tebellür etmege ~aşlaı:nıştır: miş ve polis direktörü bu sabah Paris .. _ DUn olmadılr gibi yarın da gunto civannda karaya otumıuıtur. 

Tramvay. otobüs ve muması~ ~er · mıntakasında. 454 kitinin tevkif edil- fransıs patronları, halen vukua ıelen 
vislerdc çalışan on bir bi~ .kıgıden diğini bildirmittir. Bu mcvkı°ıflardan hldlaeleri, kanıma ı~ı 10ayal ata- Bir yokıı trenine taarr•s 
yalnız 191 kişi işe gelme~ııştır. Pos- yüz'de sekseni it hUrlyetinc mani ol· tillcrl geri ldmak için bır eebep Teya Madrid, 30 a.a. - Frankiatlere ait 
ta. telgraf. telefon idaresınde ve de- mak suçu ile takip edilecektir. bir bahane sibl kullanmıyacaktır. tayyareler evelld pce Jan clvannda 
miryolu şebekelerınde iş ra~dımanı p • 'te maiyet mal Fransız patronları, blllkis ıu fikirde. bir yolcu trenine karp mitraly8ııı atqi 

. 1 ormaldir Umumı olarak arıa nor dir ki umumi ırnin muvaffaklyetsiz-
tamamıy e n · · i · h Paris, 30 a.a. - Şehir, öğleden son- !iği, memleketin ekonomik kalkınma. açmf!lardır. 8 kiti ölmUı ve on doku-
lmme hizmetlerinde grevın t~s rı ~- · zu kadın ve çocuk olmak üzere 50 ki-
mcn hiç gözükmemiştir. Parıs ta.ks~- ra tabii manzarasını yenıdcn almıya smı karıılıklr bir anlqma zihniyeti i-
l . dahi greve az bir mikyasta ıştı· başlainıttır. Bütün nakıl nsıtalarr çinde devam ettirmek azmini g&tcr. ti yaralanmııtır. Yolcular arumda bir 
r~~ etmi~tir. Büyük taksi mües~es~· normaJ surette iılemektedir. Sinema -ımit ve bunu bir mecburiyet olarak panik basıl olarak bazı kim9cler fran-

k .. d yırmı lar kahveler.ve saire açrktır. ortaya koymuıtur. Praııtııs patronları kilt tayyarelerinin atefinden korun· 
!erinde toförlerin anca. yu~. ~. • 6 da ı· d' ktörJüıı.n-u.. bu • 4 - ·.ı.· l'kl · · · h --'- ı' rln kendilerini v••on '·'-·p-•"dan ıi sabah işe gelmemiştır. Kuçuk tak- Saat 1 po ıa ıre ..... esere ~ ı..,ır ı ennı vumıye a- um& ~ _ - -· 

t_ __ _;sii~m~ü~es~s~e~s!el~e~rEin~d~e~i!s~eJi~ş~n~o~rma~!l~s~u~·~b~il~d~ir~d~i~ğ~in~e:Jg~ö~re~,~y~a~p~ı~la~n~~te~v~k~i!fa~t~tan~Jz~ud~~ır~~~--~~~·----~~----__,.;~ .... i&.o.abımll 

İspanya'da iı harbin 
inkiıafı 

18 temmuz 1936 

19 temmuz 1936 

•• 

T qrinievel 1937 

M.ayı• 1938 

Nüan 1938 

• 

T eırinieuel 1938 

Taw.uıuı mümkün olacak mı? 
Brübel, 30 LL - Spaak oldukça 

yalan bir latikbaldc iıpanyol lhtill· 
fında bir tavusut imlc1nı hasıl ola • 
calı kanaatini ızhar etmiı ve demif.. 
tir td: 

.. _ Fakat bu tavuıut teklifinin 
bUyilk bir devlet veya bir devletler 
grupu tarafından yapılması lhım ıe· 
lecelini ıııannediyorum. Eter böyle 
bir teklif vuku bulursa Belçika buna 
ittirik etmekte tereddüt etmi ecek· 

ı - 12 - 1938 

B. Dalediye fransıı 

milletine radyoda 

nutuk verdi 
(Başı 1 inci sayfada) 

ler gidip gelmiş, posta, telgraf ve te
lefon itleri temin olunmuş. Parıs'te 
otobüs, tramvay, metro yürümuştiır· 

Hatta hususi endüstride bile faaliyet 
ancak kısmen durmuştur. 

Bundan eaasen emindim. Fransız· 
]ar, kendilerine Fransa'nın dili il• 
hitap edildiği za&lan, daima bunun 
manasını anlarlar. Cümhuriyet devle· 
tinin otoritesine hürmet ve riayet et• 
tireceğimi söyledim, bu yapıldı. Am
me hizmetlerinin durmasına müsaade 
edemiyeceğimi söyledim, bu hizmet• 
ler durmadı. Bugün vatan için kötil 
propagandalara karşı galebe çalmak 
için memurlara, işçilere itimadım ol· 
duğunu söyledim, memurlar ve i.si· 
ler benim hitabıma müspet cevap ver• 
diler. Bunlar, hükümetin armi ve 
cümhuriyetin meşru kuvetleri ile kea 
dilerini himaye olunmut hissedince, 
bizzat kendileri bu propagandaları 
galebe çaldılar. 

Benim rolüm bu idi, almak istedi• 
ğim vazife de bu idi. 

Hükiimetin va:si/e:ci 
Hükümet reisinin vazifesi, aldatı1-

mıı fransızlara galebe çalmak değil • 
dir, hüklimet reisinin vazifesi, mem • 
lekcti hüsrana götüren m8.nasız tc • 
şcbbüslerde bulunanları yola getir• 
mektir. ' 

Bugün galebe çalan, bizzat cümhu
riyet prensipidir, kanunlara hürmet· 
tir, ite hürmettir, vatana hürmettir. 

Fransız milleti, hattı hareketi ile, 
sosyal kanunun tehlikede olmadığı· 
na ve hüriyctlerinin mevzuu bahis e
dilmediğine emniyetini ispat etti. 
Fransız milleti, hüriyetlerini tehlike
ye koyabilecek §eylerin, bilakis niza• 
zamsılzık ve disiplinsizlik olduğunu 
anladı. 

Hür insanların tecrübesine maliksi· 
niz. Bu tecrübe ile hatırladınız ki di· 
ğcr memleketlerde diktatörlüklere 
yol açarı, asıl itte bu gibi umumi &r"'° 
lcr olmuıtur. Anladınız ki, hüriyetin 
garantici, devlet otoritC9idir. lşte 
bundan dolayı, hüriyctlttinizin bani
si ve halen de muhafızı olan cümhu
riyeti darbelemediniz. 

"Demokroai iaterse •• " 
Fransız milleti, nizamsızlık içinde 

geçen bir gttntın, dünyada Pnmaa'nıa 
vasiyetini küçülteceğini de anladı. 
Bu •ahkf bfltUn yabmcr ıazetcler 
blr kmmı umlmt bir telltla, dlter bir 
k11mı ıevinçli bir Uınidk, bugünün 
Fransa için nasıl bir gün olacağını 
soruıturuyordu. 
j Siz, ispat ettiniz ki, demokrasi, ı .. 
tediği .zaman nizanwrzlığm ortaya çık 
maama ve anar,inin yayılmasına mi
ni olur. Biltiln dünya, bu dakikada bi· 
liyor ki Fransa bu enditclcre galebe 
çalmııtır eve bugiln dünkünden daha 
kuvetlidlr. 
Yarın Pranu, muhafaza edilmit 

hüriyctleri ile ve yeniden elde edil
mi• manevt birliği ile gayretlerine 
Jevam edecektir. Fransanın bUtiln ev· 
latlarınm birletrnesi elzemdir. Ben 
bunun vücuda geleceğini göreceğim
den em:ndim, bütün milletin tanen
nisi budur. 

Hükümet, bu ümidi bota çıkarmıya
caktır. Hükümct, yolumuzun önün
den bizim için öldürücü mahiyette o
labilecek ayrılıkları kaldlol'mı,tır. Hü
kümct, yarın da, karşılıklı bir anla§ma 
zihniyeti içinde, kanwı çerçewai için
de, amele ile patronlar araıında seme
reli it birlikleri organize etmesini bi· 
lecektr. Bu ıuretle yeniden tcaia olun• 
muı f ranıız muhadcneti saye.inde, va
tanımız daha ziyade yU.kaelecek ve her 
fransız, 1Udet payaaı ve vuifeaini 
zevkle yapmakta muhtaç olduiu sü
kWı ve huzuru bulacaktır. 

Caıuı berber kız 
mahkôm oldu 

Nevyork, 30 a.a. - Federal jUri, Jo
banna Hoffman'ın ve Rcaaun Ameri
kan askeri sırlarını çalmakla suçlu 
bulunduklarına karar vermittir. Hof
fmann'ın avukatı, müekkilinin parası 
butunmadıiı için kararı istinaf ede-
miyeceğini bildimıi,tir. 

Amerikan kanunlarına göre, bu ka
rar, uıarl yirmi sene hapis cezasını 
iıtilsam etmektedir. 

Fran1& - Romanya 
münasebetleri 

Bükreı, 30 a.a. - Romen matbu • 
atı, Fransa ile Romanya aruındaki 
mUnMebatın iyilc9miı olmasından do
layı memnuniyet ıöstermekte devam 
ediyor. 

Timpul diyor ki: 
.. Her ikl memleket orta eHUkJe -

rinln bGyUk elçilite yUkseltilmi• ol -
mau bunun maddi bir delilidir ve 
diplomasi sahasında artık Romanya-

• • v 
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H i K A y E ı::::::::~:::::~:::::~::::~::::~::::::::1 
Nöbetçi Eczaneler 

Çocuklarımız neleri okuyor 

hangi kitapları çok seviyorlar? ----------------------- Pazar : Sebat ve Yenlıehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 8. Saim MoraY nasıl evlendi? 

Yazan: Suat Derviı 

-2-

Salı - Merkez Eczanesi 
Çarıamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : E'Jıe ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

8-18 yaşlarında çocuklar 
arasında yapılan anket 

Bu hale rağmen Saim'in ~Utün ~u 
btııerı Mahmureyi cesaretsızlendır
ırtiyordu. Onun bütün çapkınlıkları· 
na vefas ızlıklarına atakasızlığın~. 

• .. t dı 
hatta bu söz çıkuktan sonra g~s e~ -
fi terbiyesizliklere rağm.en _hıç a ı~; 
ltııyor Ve evin içinde ılerıde nas. 

··· k bır Olsa Saim'in karısı olaca onun 
löztüsü rolilnü oynuyordu. .. e-

n. .. lu'' sii rolü ne demek 1 Dup 
oır soz . S 'm' 

düz onun karısı gibi bir şey~ı. aı • 
in odasiyle meşgul olan ° ıdı. ~~v~p
la ' 'tüliyen ~ama§ırlarının sokuk-
rını u - . . d'k 

lerini, kopmuş düğmelerını ı en ... 

Hep hep o idi.. 
S . ablalarına birçok kereler bu 

L_daım kendisine ait eşyalarla me~g~l 
&a ını . . .. 1 mı•tı 

menetmelerını soy e :s • olmaktan 
Abl lan :Mahmureye kaç kere: 

.. ;aiın'in çamaşırlariyle sen ~eşgul 
•-• hizmetçi uğraşsın. Ne dıye yo
o- .. 
ruluyorsun. 

DemiJler fakat her defasında on-

dan: 
"Bırakınız canım ... Evinizde oturu-

yorum. Hiç olmazsa işinize yarıya
,._.....Y~ bana burada kalmak ağır 
gelecek~ cc .. -.-._amuılardı. 

Saim'i bu evden uzalCıar·--~ 
müddet başka tehirlerde . ~alış~.ag.~ 

b O
lan şey onun kendısıne sozlu 

11e ep w b · ha· 
ibi kırım kırım kmttıgı u evın . . 

g n dışında kalmak ihtiyacı ıd!. 
vaıımı w• " dd t e bı Fakat taşrada gezdigı mu e ç • 
1 ' htı'mamlarından kurtulamaz-e onun ı w 
dı Mahmure kendi eliyle k~ynat.tıgı 
re~elleri kavanozlara kendı ellıyle 

:s • • kutu ara yaptığı badem ezmelerını 
yerleştirir ve bu kutularla bdu k~v~ 
nozlar Saim'i kah Erzurum a, 
llalepte bulurlardı. . . 

U t harp seneleri; ihtiyat zabıtı 
mum · ·· d 

01 S ·m•ı· Kars cephesıne gon er-
an aı · l' 1 

-· . O ada bile Mahmurenın e ı~w~ ... ı1ştı. r r ] d 'ktıgı 
Örd .. ~ .. yün süveterler, e ıy e . ı 
iç ~~tırları kendisini geltp bul· 

bJuştu. 

**"' ır ı .. Saim hiç bi~. ~.a· 
Hayır! .•• Hay .. em'ıştı' Butun 

ğ. düşunm • 
illan evlenme ı k hiç bir yere 
hayatını serbest ~ıara . · istemişti. 
ba w d gerırrnesını . 

glanma an ;5 f t ettiren amıl-
' Onu izd_ivaçtan n~;:k :Mahrnurenin 

lerden birı de rnuha k' eden bu ev· 
d. · ta ıp 

ıenelerce ken ısnı 
0 

un bu arzu-
1 . ~. Jrnuoıı.tu. n enmek ıstegı o :s 1 rnegw e kar· . de ev en 
ıu karşısında Saır~ ·r his peydah ol· 
tr tamamiyle menfı bı 
bıu§tu. k r ısına çıkan 

. Bunun için haya~.ta 
1 
~:dınlarla ev· 

hır sürü genç ve guze t bir yuva 
lenebileceği onla.rla. me:uk çocuk sa· 
kurabileceği ve şırnh ç~ ~ivaca karşı 
bibi olabileceği hald~ ız efretin ken· 
hi11ettiği nefretle - u

1
.n lrnasındaki 

d. . d kuvet ı o 
ısınde bu ka ar . bu fırsatları 

suç Mahmure'nindı -
kaçırmıştı. k k beş yaşı· 

Ve bir erkek bir kere ~rartık gayri 
nı aıtı mı onun evlenrnesı 
rtıümkün oluverir. . b'r itikada 

b. dıne 1 
. Bundan sonra ır 1~ bağlanılır· hır akideye nasıl taassup 1 ına öyle 

ıa Saim de bekarlık hak ar öyle 
O lara karşı 

~~rbut olmuştu. n başlamıştı. 
buyük bir saygı duymag~ Jeneceğini 
Hayır t Hayır... v ·· ·u· n bi· ... ~· · gun 

Mahmure ile evlenecegını d ·r·.,ine . 'kah aı ,..,.. 
r~nde onun yanında .nı ir deftere o-
ııyah esvaplarla gelıp .b imza ataca· 
nun imzası yanında hır bu kadını 
ğını ve nikah memurunun nuz? 

d. or musu 
zevce olarak kabul e ıy w'ni ona 
sualine evet cevabını vereceg~d . onu 
"aktinde biri söylemiş olsa 

1 b~r te· 
muhakkak ayakları altına alır 
miz döverdi. . h rnan· 

Fakat i•te bu olmuştu ... Sıya . de 
:s tepesın 

tosu, permenantlı saçlarının . ah şaP.· 
kalnu, bqına küçük gelen ııy · 

kasiyle şurada oturan Mahmure işte 
.h yet muradına ermiş bulunuyordu. 

nı a ••• 

Tekalit olduktan uzun seneler so~~a 
•1 evine döndilğü zaman evde ol-

aı e d • · d 1 k mliş kilçük erkek kar eşının .u a: 
rısiyle Mahmureden başka kımseyı 
bulamamıştı. . . . 

Mahmure orada idı . Evlenmemıştı. 
Kimse mi onu istememiş. yoksa o u
mulmaz bir inatla Saimi mi beklemiş-

ti. Saim artık eskisi gibi zinde değil
d' Hem artık kadın meclislerinden 
h;~· bir zevk almıyordu. Bütün eski 
arkadaıtarı ölmüşlerdi. 

Kimsesiz, muhitsiz, kalmıştı. Yaşı 
aJtmı§ beşe yaklaşıyordu. 
Tanıdığı insanların bir kısmı öl

müş, hastalanmış, ihtiyarlamış, orta· 
dan birer gölge gibi silinmişlerdi. O 
artık hiç bir meclise giremiyordu. Ta
nıdığı kalmadığı için ... 

lşte o zaman ta içinden yalnız ada
mın azabını duymağa ba~ladı. Küçük 
erkek kardeşinin karısı kendilerine 
nisbeten çok gençti... Yalnız Mahmu
re Mabmurenin onunla konuşacak 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, ııehir: (1023-1024). • Sehirlerara· 
ıı: (2341-ZJ42). - Elektrik vı. Ha\•a
ga:r.t irıza memarluiu: (1846). - Me
sajeri Şehir anhan: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa· 
n: (2645-10SO-l\S'ı6). • Samanpaz:arı ci
van: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
baııı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güv~n taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333) •• Çankın caddesi, Uluı taksi: 
(1291 ). - İstanbul takıiıi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 
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İlk 

Uluı M. dan K. dere', e 
K . dere'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Keçiôren'e 
Keçiören'dcn Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 

Ulus M dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

Cebeci'den Aı. fabl.ra 
AL fabl. dan Cebeci'ye 
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6.45 
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7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
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Ycnieehlr'den Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Yertiıehir'c 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akkopru'den S. pazarı'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Uluı M.dan Bahçeli Evlere.-.-

ve 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21'!30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.0CI 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

Ş U. Meydanı'yle htaayon araıında her 
beı dakıırada bir ıefer olup tren za
manları ıeferler dıüıa 111rtır. 

U. Meydanı'ylc Yeniıehir. Bakanlık
lar. Cebcc:i, Samanpazarı araaında uat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki
kada; ıaat 20 den 21 e kadar her on da
kıkıda; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Akeamları Uluı Meydanı'ndan ıaıt 23 
deki son &eferlerle bunların Ulus mey
danı'na donüqleri sinemaların dağılı$ 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
TeahhUtlii ıaat (18) e kadard·r. 
Posta uat (19) a kadar latanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren SaatleTİ 

Bizde yeni neslin, bilhassa çocuk
ların ihtiyarlardan daha çok okuduk
ları Lir hakikattir. 

Zaman zaman, az okumamızdan 

yaptığımız şikayetlerin yeni nesil ve 
bilhassa çocuklarımızın olgunluk ça
ğına geldikleri zaman kendi kendine 
ortadan kalkacağ ı ikinci bir hakikat
tir. 

Bize bu iki hükmü verdiren psiko
loji doktoru Ziya Talat Çağıl ve ar
kadaşlarının Ankara mekteplerinde 
yaptıkları bir tetkiktir. Esaslı, raka
ma dayanan ve üzerinde çok uğra§ı
larak dünya memleketlerine mukaye
se edilme suretiyle neticeler çıkarılan 
bir tetkik .. 

Tetkik : 8-18 yaş arasındaki çocuk
larda ve bir anket halinde yapılmış
tır. Çocuklar eveıa, sınıf, yaş, kız ve 
erkek gruplarına ayrılmış ve kendile
rine şu üç sual sorulmuştur: 

Derı kitaplarından bCJ§ka ki
tap okuyor musunuz? 
Okuyorıanız en çok ıevdiğiniz. 
kitabın adı nedir? 
Neden seviyor ıunuz? 
Çocukların hepsi 3188 dir. Bunlar

dan 1955 i erkek, 1233 ü kızdır. Tec
rübe, Anafartalar caddesinde Gazi, 
Hisar'da Ulus, Yenişehir'de Mimar 
Kemal mekteplerinde yapılmıştır. U
lus ile Mimar Kemal ayrı iki muhit 
olarak ele alınmıştır. 

Anket orta mekteplerde, Kurtuluş
taki birinci orta okul, Ankara erkek 
lisesinin orta kısmı, ve kız lisesinin 
gene orta kısımlarında yapılmıştır. 

Anket sırasında çocuklara sözle de 
izahat verilmiştir. Numara ve isimle
rini koymaları, kabil olduğu kadar a
çık, samimi yazmaları kendilerinden 
iıtenmi§tir. TecrUbenin sonunda alı
nan neticelerdeki kanunilik ve insan 
hayatına uygunluğu, aynı zamanda 
diğer memleketlerde yapılan tecrü· 
belerle mukayesede muntazam bir 
varlık gösterişi, çocuklarımızın dü -
üncelerini a<sık<sa yazdıklarını isbat 
etmiştir. V iyana ve Berlin'de yapılan 
tetkiklerle bizim neticeler mukayese 
edilmi§ ve bunlardan, memleketin 
ıartlarını, gençliğin bünyesini anla
tan, yeni, orijinal neticeler çıkmıştır. 

sözleri vardı. rocuklarımız ders kitapl<ırın-

~~~~~~~~~~~~~~~~;H;a;y~da~r~p:ata~7:•~1~:~H~e~r~u~ba~b~8~.20~. ~H~e~r:~~...,.~~~ 
idiler. Biribir er aksam Hı.ıs ve 19.50 dan ba~ka rıeler okuyorlar? 

h 
an- de <Pa:r.arteaı. Per· 3188 rocuk 500 kadar kitap ve mec-

lıyorlar .. Aynı senelerin atıra tembe. Cumarteıı " 

hı.nlerı"nde yaşıyordu. or09 ıürat.) rnua ismi saymışlardır. Bazı çocuklar 
Samıun hattına : Kayae- yalnız bir değil, birden fazla kitap 

Sa.ım yalnızlığının içinde. eskisin- ri. Sıvaı. k hat lizerindedir.) ini söylemişlerdir. 
den daha fazla Mahmure ıle onu_ı· Diyarbakır hattı : Hcrcun 9.3~ 8-18 yaş araSlndaki G(>cuklarda be-
mağa başladı. Beraber, tavl.a. bezık Zonpldak battı : 15.00 her çocuğa isabet eden kitap mfıst.ra 

1 Mahmure romatızmalara fU seyri takip etmiştir: 8 yaşındaki 
oynuyor ar. b' T ı G ün ti el i lı : 
karşı kafuru ve daha ba§ka ır 1 aç a 46 çocuk 54 kitap saymıştır. Vasati o-
karışık bir su biliyordu. Hicri • 1357 Rumi _ 13S4 tarak her çocuk başına isabet edeh ki-
Şimdi yaşla boğa~ı~a biraz dah~ Şevval: 9 Sonteşrin: 18 tap miktarı 1.2 dir. 

dü kün olan Saim dışsız ağz~na uy S. O. S. D. 9 yaşındaki 123 erkek çocuk 165 ki-
ş badem ezmelerini, enfes çılek re· Güneş: 7 04 Akeam: l6 42 tap saymıştır. Vasati olarak elde edi-

~~l~erini lezzetle yiyor. Her saba~ so- len rakam 1.4 dir. 10-18 yaş araliında-
ğuk duş atmasa hiç ra?at et~ıyen zeye ait tafsilatla vakit geçirdi. ki erkek çocuklara düşen kitap mik· 

. • d · kış gecelerı yatagında Kırkıncı günü yengesinin lokması- tarı vasatilii ıudur: 10 yaşındakilere 
Saım şım ı ·niyordu d .. k .. l .. d .. ·· k I.4, 11 yaşındakilere 1.3, 12 ya•ında-
ısınmı§ iki şişe bulunca s:~~. 1 .. • nı o turp mev u unu o utmuştu. O " 

Hele yumuşak yünden oru ~uı ~e: gece yarısı büyük bir çarpıntı ile u· kilere 1.5; 13 yaşındakilere 1.3: 14 ya-
Jekler insanı iliklerine kadar oy le ıyı yandı. şındakilere 1.3; 15 yaşındakilere 1.7; 
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uyordu ki.... . Gece doktor getirdiler ... Bir ıey de- 16 yaşındakilere 1.8; 17 yaşındaki1ere 
Küçük yenge ile Mahmurenın ara· ğil... Teesür, hafif damar katılıgı son. Z.4; 18 yaşındakilere 2.7 kitap düş-

larında §öyle konuştuklarını pek ala ra fazlası da vehim... mektedir. Kız çocuklarında bu rakam· 
tahmin ediyordu: Doktor bunları söyledi. O gece sa- Jar şöylece yükseliyor: 8 yaşındaki

- Artık yaşı yetmişe geliyo~:· Al· baha kadar Mahmure odadan ayrıl- ter 1.2; 9 yaşındakiler 1.4: on yafın
Jah gecindtn versin öl~rse. "?uke~· madı. Bir haatabalucıdan daha iyi dakiler 1.7; on bir yaımdakiler 1.4; 
mel bir maaş kala_cak. Bır nıkah edı· kendisine baktı. Ertesi gün daha er- on iki yaşındakiler 2.1; on üç ya,ın-

lmaz tesi gu"n de öyle.. dakiler 2.7; on dört yaşındakiler 2; on 
Verirse maaş da zıyan ° . d··: w. · · d 1 d b 1 ıgı 1çın Saim'in ne çarpıntısı kalmıştı ne de beş yaşın akilcr 2.2: on a tı yaşın a· 

Oyle konuştuklarını ı . 
ok sevdiği ve çok hoşlandığı .~~- ı~· bir baıka hastalığı fakat vehim onu kiler 2.5; on yedi yaşındakiler 3'" Bu 

ç_ 
1 

d gayri memnun gorunu- harap ediyordu. rakamları dikkatle takip ederseniz, a
tımamB~n;:n haz ettiklerini anı.ayıp tıte tam böyle bir haleti ruhiye rada ufak tefek iniş çıkışlar görürsü
yor ... . . b'" bütün esir etmesınler içinde olduğu sıralarda iyi bir psiko- nUz. Fakat hepsinde yaş ilerledikçe, 
kendısını us loğ olduğunu pek iyi anladığı 0 me- her çocuk başına isabet eden kitap 
diye korkuyordu.. . 'k "' 1 B k t' d w küçük yenge ıle evde lfın Mahmure ona: mı tarı çoba ıyor. u ,an e ın ogru-

Mahmh uraet :agwmum fakat rahat bir - Saim bey dedi bu civarda bir ev tuğunu gösteren ilk ipret bu mllıbet 
geren ay S 1 k d" · 'b' neticedir. 

3 arıyorum. ene erce en ı evım gı ı 

hayattı .. , Hayırı. .. 0 evlenmek is- sevdiğim ve alı9tığım bu evden maal-
H.ayır ci'" 

0 
evlenmek istemiyordu. esef çıkacağım - Burada beyaz bir 

temıyo~a~~r sanki onu Mahmure ile mendille gözlerini sildi - Çünkü za
Fakat . k i in bütün hesaplarını valh Şaziye hanım öldü. Evde aileniz
birleştırme ç • i§ tuzaklarını den biç bir kadın kalmadı. Siz bekir 
yapmı§ plinlarını çızm ' bir erkeksiniz, ben dul bir kadın ... En 
hazırlamıştı. . k d genç yaşlarımla dul kaldım. Elham-

:Küçük yenge elli yaşında bır a rn- dülilllah güzel ismime ve kadınlık 
ölecek bir yaşta değ!ldi. Fakat namus ve şerefime bir leke getirme

dı . anla•ılan bir apandisıt, geç ~a
geç . :s l·yat zavallı kadını bır- dim .. Bu yaştan ıonra bunu istemem .. 
lan bır ame ı Merhumdan kalan ufak maaşla geçı-

. aralarınJan aldı. Ge b denbıre n babasının ve kardeş· nir giderim.. ne en sizi yoklarım 
S ·rn anasını • · ı b rakmam aı 

1 1
·ne rok müteessır ol- ya nız 1 

"' 
. · "lUrn er ~ Saim: 

lerının ° k t hiç bir tabutun arkasın-
muştu;. ~~ a bu kadar çok ağlama· - Aman Mahmure hanımcığım de-
dan yururken di ayağını öpeyim ... Bu yaıtan sonra 
rnıştı. . . herkesten çok sevmediği bizim için dedikodu olur mu? 
Yengesını - Olur beyim olur_, Alemin ağzı 

(Sonu var) 

ınuhakkaktr. 
1 

ız onun ölümüne de- torba değil! ... Şimdi bile mahalleyi 
Fakat 0 ~~:münün kendisini içine bir dinleseniz ... 

ğiJ ... onun ,;tığın fecaatine ağlıyor- Saim çaresiz, çaresiz içini çekti: 
attığı yaln - Ben şimdi böyle hasta halimde 
du. k' eden gUnJerde mezar- kimsesiz ne yapanın. 

o günü :ı:ıa Jtlezarlığa ve ccna
cılarıa. bo 

Kızlar d<ıluı çok olwyor 
Erkek ve kız çocuklarında "her ço

cuk başına isabet eden kitap miktarı
nı" mukayese ediniz: Kızların daha 
çok okuduklarını göreceksiniz. Onla
rın isimlerini söylemekden geçemedik 
teri kitap daha fazla ... Erkek çocuk
lardaki 18 inci yaştaki 2.8 nisbeti, kız 
çocuklarda 15, 16 ıncı yaşta elde edili
yor. Bundan, şu neticeleri çıkarabili
riz: 

1 - Kız çocukları tekamül bakı
mından erkekten daha önde gidiyor
lar. Bunu gerek psikoloji ve gerek 
biyoloji enine boyuna biliyor. 

2 - Türk kadını, inkiliba kadar 
tahsilden, umumi hayata karışmaktan 
mahrum bırakılmıştı. Onun bugün a
nalık vazifesi kadar kafasını işlet
mekte muvaffak olduğunu bu muka
yese çok güzel isbat ediyor. 

Ankette "ders kitaplarından başka 
kitap okuyorum." Diyen çocuklara 
bakınız: 1955 erkek çocuktan yalnız 

Süaller ıunlardır : 
1 ....: Ders kitaplarından baıka kitap okuyormusunuı ! 
2 - En ~ok sevdiğiniz kitaplann adı nedir ! 
3 - Bu kitaplan neden ~ok seviyorsunuz 1 

1 .... 111111" 11111111111111111111111ıoı,,ı11111111111111111111111111111ı•11111111111111111111111111111111 
105 i ve 1233 kız çocuktan yalnız 56 Kız çocuklarına gelince nisbet he-
sı okuyor. men hemen aynıdır: Sekiz yaşında o-

Bu rakamlara göre okuyanlar, er- lan kız çocuklarının okuduğu yüz ki
kek çocuklarda vasati % 6; kız ço- taptan 83 ü çocuk mecmuası, 17 i di
cuklarmda ise yilzde 4 dür. Bundan ğer kitaplardır. 9 yaşında olanlarda 
da şu iki neticeyi çıkarabilirsiniz: bu nisbet 80-20; on yaşında olanlarda 

Türk k: zı erkek arkadaşından fazla 69-31; on bir yaşında olanlarda 73-27: 
okumaktadır ; on iki yaşında olanlarda 59-41 ; on üç 
Eğer büyüklerde de kitap okuma yaşında olanlarda 22-78; on dört ya

nisbeti, şu küçük yavrular kadar ol- şında olanlarda 12-88; on beş yaşında 
duğu gün eksiklerimizden birisi or- olanlarda 2-98; on altı ve on yedi o-
tadan kalkacaktır. lanlarda ise tamamiyle diğer kitap-

N P-leri 11cuiyorlar ? lara aittir. 
Neleri seviyorsunuz sualine verilen Bu nisbetlerden şu neticeler çıkı: 

cevaplar arasında, ismi geçen çocuk yor: Erkek çocuklarda 12 inci, kız 
mecmuaları ıunlardır: Çocuk, Afa- çocuklarında 11 inci yaşa kadar bu 9 
can, Çocuk sesi, Çocuk mecmuası, Ço- mecmuanın yüzlerce kitaba karşı bü
cuk duygusu, Yavrutürk, Ateşçocuk, yük üstünlUğü görülUyor. Bu nevi 
Çocuk ansiklopedisidir. Kızlarda ve yazılar, harf inkilabından önce tama
erkeklerde büluğa kadar, bu me<:mua- miyle meçhuldu. 
lar, diğer kitapların hepsinden fazla Şu ikinci bir noktadır: Bu 9 mec
okunmaktadır. Çocuk mecmualarını mua, erkeklerde 14, kızlarda 12 yaşa 
bir tarafa bırakarak, diğer kitap ve kadar okunuyor. Bu yaştan sonra o
meemualarla yapılan niabet, şu netice- kuma nevi, birdenbire başka sahaya 
leri vermektedir: dökülmektedir. 

8 yaşında erkek çocuklarda okunan Şimdiye kadar bizde az kitap ve 
100 kitaptan 74 ü çocuk mecmuası, mecmua okunduğundan şikayet edi-
26 ıı diğer kitaplardır. 9 yaımda olan- lirdi. Bu şikayeti, elimizdeki anketin 
tarda 70 çocuk mecmuası, 30 u diğer neticelerine bakarak, yavrularımızın 
kitaplar; 10 yaşında olanlarda 75 şi üzerinden kaldırabiliriz: Çocukları
çocuk mecmuaları,' 25 i diğer kitap- mız bir Avrupalı veya Amerikalı ço
lar; on bir yaşında olanlarda 63 çocuk cuğa yakın nisbette okumaktadırlar: 
mecmuası, 37 diğer kitaplar; 12 yaıın- 14 yaşına kadar 1517 erkek ve 12 yaşı
da olanlarda 56 çocuk mecmuası, 44 na kadar 662 kızın isimlerini yukarıda 
diğer kitaplar; 13 yaşında olanlarda saydığımız bu 9 mecmuadan okuduk-
40 çocuk mecmuaları, 60 diğer kitap- ları miktar her hafta için 1482 dir. 
tar; 14 yaşında olanlarda 30 çocuk Bunu, tahsi.l gören diğer bUtün yav
mecmuası, ıo i diğer kitaplar ~ ıs ya- rulara teşmıl edersek, her halde hata
fında olanların okudukları 100 kitap- h b ir netice elde etmeyiz. 
tan 20 ai çocuk mecmuMı, 80 i difer ••• 
kitaplar: 16 yqmda olanların oku- Bu rakamlar, bizi çok sevindirmeli
dukJarı ıoo kitaptan 6 ar çocuk mec- dir: Çocuklarımız okuyor. Onlar, ol
muasr, 94 ü diğer kitaplar; 17 yaıın- gunluk çağlarına gelip hayata kanı
da olanlarda 5 i çocuk mecmuaları, 95 tıklan giin, ayda hiç olmana bir ki
i diğer kitaplardır. 18 ya,ında olanla- tap okuyan vatandaşın içtimai sevi
rın iıe okudukları yüz kitaptan 100 ü yesinden güphe edip etmemek suali-
de diğer kitaplardır. ni sorabileceğiz. 

Harpte köpeklerin yaradığı işler 
(Ba§ı 7. inci sayfada) 

tir. Burada irtibat köpekleri, her on 
bet dakikaya bir, ilk hattın vaziyeti
ni, ikinci hatta bulunan kumandana 
haber vermiglerdir. Genaral Guro'nun 
bu manevradaki muvaffakiyetini, kö
peklere borçlu olduğunu söyliyenler 
vardır. 

İrtibat köpekleri arasında çok ce· 
surları çıkmıştır. Umumi harpte fran
aız birliklerine ait bir irtibat köpegi 
bir muhabere vazifesini görürken al
manların ateşine tutulmuş, almanlara 
tam 2.500 mermi yaktırdıktan sonra 
yaralı olduğu halde kıtaya gelerek al
dığı haberi kumandana bildirmiş ve 
zabitin 'dizi dibinde çok geçmeden 
can vermiştir. Keza garp cephesinde 
1918 ıubatında yapılan taarruzlarda 7 
köpek, 34 insanın 105 dakikada yapa
bileceği irtibat vazifesini 26 dakika 
gibi az bir zamanda ifa etmiştir. 

Yük köpekleri 
Muharebede cephel~rde köpekle

re hazan hafif yük de taııttmldığı O· 

lur. Hatti, muharebe meydanlarında 
bazı ahvalde, yaralı aakerleri küçük 
arabalara koyarak köpeklerle geriye 
naklederler. 

Küçük arabalara kotulu muharebe 
köpekleri, iyi ve dU.Z yolJarda 200, a
rızalı yollarda 100 kilo kadar yük çe
kebilir. 

Köpeklere muharebe meydanlarında 
yalnız cer vazifesi verilmez, icabeder
se sırtında mermi de taııttırılır. Bir 
köpek 11rtta 20 hatti 30 kilo ağırlığın
da menni taşıyabilir. Bundan başka 
siperler arasında kahve, ekmek, çorba 
ve su dahi taııttırılır. 

. llk .~uharebe hatlarrnda , yedi se· 
kız kopek koşularak siperlerin ara· 
sında yüzlerce kilo af ırhfında yiye
cek ve cephane taşıtıhr. 

Yük köpekleri muhtelif mevsimler
de, bilhassa kışın havanın §iddetine 
dayanabilecek cinsten seçilir. Bunla
rın en tahammüllilıil Alaska köpekle
ridir. Bazı Avrupa orduları için A
laska'ya heyetler giderek oradan cüs
acli ve iyi ciıwtcn kö}?Ck ıctirirler. 

Sılıi)'e kiJpekleri 
Muharebelerde köpeklere, sıhhiye 

işleri de gördürülür. Sıhiye köpekle
ri, muharebei:le yaralanmış, yolunu 
şaşırmış, bayılmış askerleri arayıp 

bulur. 
Bu ehemmiyetli işi hakkiyle ba§a

rabilecek k8pekler sıkı elemeden ge
çirilerek ayrılır. Almanlar umumi 
harpde, fransız cephesinde olduğu gi
bi, rusya ve romanya cephelerinde ıı
hiye köpeklerinden çok istifade et
mişlerdir. 

Sıhiye köpekleri, tenhalarda, maz
gallay arasında koku arıyarak etrafı 
gözctliyerek hep insan arar. Bir ya
ralı veya ölü asker bulunca, onun ü
zerinden lalettayin bir şey alarak sü
ratle geriye döner ve askere ait olan 
o eşyayı kumandana teslim eder. Son
ra arkasına düşen sıhiye neferlerini 
yaralının bulunduğu yere kadar gö
türür. 

1'<1rının nmlıarebe kiipelderi 
Korkunç cihan harbinde bilhassa 

Fransa köpek azhgı yüzünden müthiı 
bir buhran geçirmiştir. Umumi harp
te fransız ordusunda resmen yalnız 

altı köpek varken, almanların mü
kemmel surette yetiştirilmiş tam 
6.000 muharebe köpeği bulunuyordu. 

Fransa'da. cihan harbinin musibet
lerinden alınan derslerle yarın için 

yalnız köpeğin değrl, aynı zamanda 
muktazi miıdafaa ve tayyarenin de ne 
kadar lüzumlu olduğunu tebarüz etti
ren yazılar yazılmaktadır. 

Umumi harpte muharebe köpekleri
nin yokluğundan dolayı fransızlar 
müthiş masraflara girmişlerdir. Fran
sızların her ilerleyişini alm!lnların 
derhal önlemesini dahi alman kıta
ları arasında bulunan muharebe kO
peklerinden yapılan istifadelcre ham
ledenler vardır. 

Şimdi fransızlar arasında: ''Kendi· 
mizi yalnız insana degll, aynı zamann 
da köpeklere saydırmasını bilelim.'" 
diye, köpeğe müstakbel harplerde ne 
kadar ehemmiyet verilmesi lazım gel
diğine işaret edenler vardır. 



-tO-

T edavi edilen bir hastanın iyi
leşmesindeki muvaf fakiyet 

payının yüzde ellisi doktora aitse, 
yüzde ellisi de hasta bakıcınındır. 

Hekimin bizzat tatbik edemedi
ği her tedbir, şayet sanat ve ilmin 
emrettiği veçhile tatbik edilemezse 
manasızdır. ' 

. H~lb~i, doktor vermiş olduğu 
dırektıflerın hepsine nezaret edebi _ 
lecek mevkide değildir. 

Modern tıbbın icabı olarak, o
muzlarına en büyük mesuliyeti yük
lenen hasta bakıcı hemşirenin mesle
ği, onu hekimin bir muavini vaziye
tine sokmuştur. 

Davanın ehemiyeti göz önünde 
tutularak, her hususta talim ve ter
biye görmüş bir hasta bakıcı hemsi
reler zümresi yetiştirmek zarureti. 
Avrupa'da ve hususiyle Almanya'
da çoktan idrak edilmistir. Alman • 
lann hasta bakıcı hemşireler orga . 
nizasyonu ve bunlann yetiştirilmf' 

usulleri birçok memleketlere örnek 
olmuştur. 

Netekim amerikalrlar da hasta 
bakıcılık meselesini veniden ve e
aaslı bir surette orgaruze etmiye ba§· 
lamışlardır. 

Amerıka'daki hasta bakıcı mek -
tepleri son yılların tt: ... sleridir. Ame
rika hemşirelcrını yet:ştırmek husu
sunda ta tbik edilmekte olan usul al
manların usulüne çok benzemekte · 

dir. 
Hı:mşireler mektebinde altı ay 

süren bır tecrübe devresinden · ih
zari mektepten - sonra, i~ı buçuk yıl 

. sas talim ve terbıye devresı suren e . .. 
başlamaktadır. Hemşi~~Iere. hıııyen 
bakteriyoloji, psikoloJı. gıda vermek 
bilgisi, umumi tıp bilgisi asıl olanı 
hasta bakmak sanatı, okutulmakta • 

dır. 
Hemşirelerin yetiştirilmesinde. 

faaliyetlerinin normlaştır~lmasına 
çok büyük bir ehemiyct verılrnekte-

Anatomi öğrenen hem~ireler 
Ha.ta bakıcı tale~ler, ölü bir 

kurbağayı büyük bir maharetle 
parçalamakla meı11uldürler. Bu
nu yaparken kurbağanın bütün ai
nirlerini, cihazlarını kusursuz a
yırmak zorundadırlar. Hemşireler 
muhtelif cerrahi aletleri bizzat 
kullanmak suretiyle, ileride yan
larında çalışacakları operatörle
rin ellerine verecekleri aletleri ta
nımaları icap etmektedir. 

---------
----------------------------------------------------------------------------------------------

ur us 

Amerika' da 
HEM~İRELER NASIL 

YETiSiR ! 

Eğer bir hasta 
iyileşmişse 

Bu muvaff akiyet payının 

yansı doktorun yansı da 

Hemıirenindir ! 
Hasta nasıl yatırılır? 

ihzari mektepte, evvela, hcuta
nın yatağa naaıl yatırılacaiı öğre
tilmektedir. Hcuta bir inaanın her 
feyden cvel rahat yatmaaı lazım
dır. Bu itibarla, hemtirenin, hcuta
sını rahat yatırmak uaulünü bil
meai gerektir. Bu da, aanıldığı gi
bi pek kolay bir meaele değildir 1 

#! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

dir. En ufak bir el hareketinin bile 
bütün hemşireler tarafından aym su
rette yapılmasına dikkat edilmekte
dir. Bu tarzı tatbik iledir ki ancak 
hekimin vermiş olduğu direktifler -
den muvaffakiyet hasıl olabilir. Bir 
sargı belki de yüz türlü sarılabilir; 
fakat, bunun yalnız bir türlüsü doğ
rudur. işte bu doğru olan şekli her 

tarafta aynen tatbik edilmelidir. Bu
nun manası, hemşirelerin hepsine 
aynı vasıtayı vermektir. istidat ve 
mesleklerine karşı olan sevgilerini, 
hemşireler, bizzat kendileri getirme
lidirler. 

''Hasta bakıcı hemşirelerin işleri 
çok zordur, ama, onların dans etmek, 
yüzmek, spor yapmak, endamlarını 
bozmamak için bol bol vakitleri var
dır. Amerika'daki hemşireler, sos
yetede iyi bir hayat geçirmekte, te
davi ettikleri hastaların sıhat ve ne
şeleri için cinsi cazibelerini muhafa
za etmektedirler. 

Hasta bakıcılık güç bir iştir: fa
kat sanıldığı kadar çetin değildir. 

Amerikahlar diyorlar ki: 

Anwliyut sulonumla 

Re.,imdeki ilk üç aıracla oturanlar yenilerdir. 
Bunların çehrelerine dikkat edilecek oluraa, 
korku ve teceasüde karııık bir inti:.ıaT devresi 

geçirdikleri aeZiilir. 

Arka aıralarcla oturanlar iae, bu gibi ameli
yatlarda birçok delalar bulunmuı olan hemtire
lerdir. Onlcır, arkaclaılarının laaliyetlerini ten
kitçi ıö:.ılerle takip ediyorlar. 

Falih Rıfkı ATA Y'ın 
Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlarından bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakıf -Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyatı
nın ba,Iıca eseri olan bu ki
tabın ikinci ve kati tabı 

ne,roluıunu!tur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde ı 
bulunmaktadır 

\.:.. ...1 

l 
...................... 111 .. ' ............ 1 ..... , ..... , 

Vilôyetler .................................................... 
Ceza evi yaptırılacak 

Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlü
ğünden: 

12. 12 938 pazartesi günü saat 15 te 
Çorum nafıa eksiltme komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere {68714) lira ke
şif bedelli Çorum ceza evi ikmal inşaa
tı kapalr zarf usuliyle eksiltmiye ko· 
nulmuştur. 

Şar~name ,keşif ve evrakı saire Ço
rum nafıa müdürlüğünden 344 kuruş 
bedel mukabilinde verilir. Muvakkat 
teminat miktarı (4685) lira 70 kuruş

tur. 
İstekJ.ilerin bu işe ait müteahhitlik 

ehliyenamesi vesair evraklariyle 1:-ir
likte teklif mektuplarını ihale günü 
saal on dörde kadar Çorum naha dai
resinde toplanacak ihale komisyoııuna 
vermeleri lazımdır. (482 ) 86i9 

Hükümet konağı yaphnlacak 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 

1) Salihli hükümet konağı inşaat 

46329 lira 78 kuruşluk keşfi üzerin · 
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2) Bu işe ait eksiltme şartnamesi i
le proje ve keşif kagıtları ve bunlara 
müteferri kağıtlar 232 kuruş mukabi -
!inde Manisa nafıa müdürlüğünden a
lınabilir. 

3) İhale birinci kanunun sekizinci 
perşembe günü saat on beşte Manisa 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4) Muvakkat teminat (3474.73) lira
oır. 

5) isteklilerin ihaleden en az sekiz 
gün evel Manisa nafıa müdürlüğün -
den bu iş için alacakları ehliyet vesi -
kası ile 938 senesine ait ticaret odası 
vesikasını da teklif mektuplarının içe
risine koymaları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırlıyacakları teklif mektup · 
ıarını 8. birinci kanun. 938 perşembt 
günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğiı 
ne makbuz mukabilinde vermeleri ve
ya bu saate kadar gelecek surette pos
ta ile göndermeleri ve postada vaki 
teahhurların kabul cdilmiyeceği ilan 
olunur. 87G4 

Kalörifer fesisah yaphnlacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü

ğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: "Eta
zığda dördüncü umumi müfettişlik 
binası kalorifer tesisatı inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli "19079.0S,, lira -
dır. • 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proejsi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D - Sıcak sulu ve buharlı kalori -

fer tesisatı için umumi ve fenni şart
name, 

E - Keşif cetveli, 
F - Proje, 
J - İstiyenler bu şartnameyi ve 

evrakı Tunceli nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 12-12-938 pazartesi 
günü saat 15 de Elazığda Tunceli na
fıa müdürlüğü binasında yapılacak • 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin "1430,93,, lira muvakkat te -
minat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. İhale
den en az sekiz gün evel Tunceli vi
layetine müracaat ederek alınmış bu 
ite girebilmeleri için ehliyet vesikası, 

1 - 12 - ıd 

ticaret ve sanayi odasından alı 

sicil vesikası. 
6 - Teklifler yukarda üçüncü ın" 

dede yazılı saattan bir saat evci 
kadar Tunceli nafıa dairesindeki t 
siltme komisyonu reisliğine makb 
mukabilinde verilecektir. Posta ı.. 
gönderilecek mektupların nihayc:t 
çüncü maddede yazılı saata kad 
gelmiş olması ve dış zarfın ınUb 
mumu ile iyice kapatılmış olması 
zımdır. Postada olacak geçikrnel 
kabul edilmez. 87 

Hükümef konağı yaphrlld 
Mardin Defterdarlığından : 
1 - Geçen sene (9750) liralık tal' 

sisatla inşasına başlanan Gercüş lı' 
zası hükümet konağının 938 mali Y 
zarfında inşa edilecek ikinci kısı! 
keşif bedeli olan 19694 lira 60 kufi' 
üzerinden 2490 sayrJı kanunun 31 ' 
maddesi mucibince kapalı zarf uıll 

liyle ihale günü olarak tekerrür e 
den 21-l 1-938 gününün tatil oırnaf 
dolayısiyle 22-11-938 gününde tali 
çıkmadığından ihale yapılamamıştır 
Yeniden kapaJr zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

İhale 25-12-938 tarihine müsadif " 
lı günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktafl 
1477 lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe ait fenni şartname Jet 
şifname model ve proje gibi evrar 
müspite bedelsiz olarak Mardin def 
terdarlığı ile Nafıa dairesinden araııS 
caktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya ınii 
hendis olmaları veya resmi ceride il1 

ilan olunan talimatnamede yazılı eb' 
Jiyet vesikalarını ibraz etmeleri me' 
buridir. Bu ehliyet vesikası alacakla 
rrn eksiltmenin yapılacağı günde~ 
en az sekiz gün eve! bir istida ile ~ 
!ayet makamına müracaatla ehliyet 
gibi vesikaları almaları mecburi oluf 
olmryanlar eksiltmeye iştirak ettirİ' 
miyecektir. 

5 - Mukavele tanziminden sonr' 
1050 sayılı muhasebei umumiye ka' 
nununun 83 cü maddesinin H. f :kra• 
sına tevfikan bedeli ihale miktarınıtl 
sülüsü teminat mukabilinde müteafı' 
hide avans olarak verilebilecektir. 

6 - lhale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mele• 
tuplarını ihale gününde saat 10 a ka' 
dar defterdarlık makamında toplanat' 
komisyon riyasetine behemehal ver• 
miye mecbur oldukları ilan olunur. 

(8624-4949) 8864 

. Jandarma . 
Veteriner ecza ahnocak 

Jandarma Genci 
Ankara Satın Alma 

Komutanlığı 

Komiayonwı• 

dan: 
l - Temamınm tutan bin yüz on li· 

ra tahmin edilen doksan bir çeşit ve
teriner ecza açık eksiltme usulü ile 
2.12.938 cuma günü saat onda satın a• 
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin seksen üç lira yir· 
mi beş kuruşluk teminat makbuzu ve
ya banka mektubu ile şartnamede ya -
zıh belgelerini saat ona kadar komis -
yona ibraz etmiş olmaları. (4784) 8617 

--~-·. Kazalar 
Elektrik lesisah eksiltmesi 
Karacabey Belediyesinden : 

1 - Nafıa vekaleti tarafından mu • 
saddak elektrik projeleri mucibince 
Karacabey kasabasının (29.844) lira 
( 40) kuruş bedeli keşifli lokomobil 
makine, ve elektrik techizatı, şebeke 
malzeme ve montajı ve bunların Ka • 
racabey iş mahalline kadar .nakliye • 
sinden ibaret elektrik tesisatı (45) 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konularak ihale günü olan 
14 teşrinisani 938 tarihinde teklif cdi· 
len fiatlar haddi Iayık görülmediğin
den 14 teşrinisani 938 tarihinden 14 
kanunuevel 938 tarihine kadar bir ay 
zarfında pazarlık suretiyle ihale edi -
lecektir. 

2 - Muvakkat teminat (2250) lira
dır. 

3 - İstekliler keşif ve projeler, 
fenni ve mali şartnamelerle sair evra
kı fenniyeyi göımek üzere Karacabey 
belediyesine müracaatları. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı art
tırma ve eksiltme kanununda mevcut 
vesaik muvakkat teminat akçesi ve 
bugüne kadar bu gibi işleri muvaffa. 
kiyetle yaptıklarına dair vesaik ile 
bu işe ait mali şartnamede aramlan 
vesaiki hamilen 14.11.938 tarihinden 
14.12.938 tarihine kadar Karacabey 
belediyesi encümenine müracaatları 

ilan olunur. 8772 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

_ Ehliyet sahibi bir makinist ara- : - -: nıyor. Taliplerin sinemalara : 
: müracaatı : --"1111111111111111111llllllllllllllllllllr' 
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T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumba ı "hb ra r ve ı arsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 def k'l k k • .1 • . ~ .. . . a çe ı ece ur a ı e aşagı-
dakı plana gore ıkramıye dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.ooo Lira 
4 .. 500 .. 2..000 
4 ,, 250 " 1.000 

40 " 100 
100 
120 

.. 
" 

50 
40 

,, 
,, 

" 

4.000 
5.000 
4.800 

.. 

.. 

.. .. 
160 .. 20 .. 3.200 ,, 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
rfad1an. aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
az asıyle verilecektir. 

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

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
Subef eri - İslanhul, İzmir 

Ajanlar1: Bursa, İzmir, Adana, Eskiıehir 

Yapılacak ve yapısma başlanmıf meskenler için vatan
da,lara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 81 
/ 2 dur. 

Ayrıca komisyon alma• 

. Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
ıstekler için 1, faslası için 2 lira ve muamele intaç 
edildiği takdirde 1 liradan dun olmamak üezere ay-

rıca lira başına on paradır. 

1 
.. Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşı
ıgında Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. - -= -
§ TÜRK HAVA KURUMU ------ --~ 26 cı Tertip 

PİYANGOSU 

------------------------------------

BÜYÜK 

İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

--------------
Bundan başka: 15.000, _ 12.000, 10.000 liralık ikramiye. § 

lerle (20.000 ve 10.000) lıralık iki adet mükafat vardır... =: 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· =: 

meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına =: ---girmiş olursunuz ... -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sakarya Eczanesi 
Ulus Meydanı lş Bankası karşısında 

Reçeteleriniz büyiik bir dikkat ve iti_na ile y~pı_lır. Fiyatlarda aza-
mi itidal. Bu senenin taze (Bahk vagr) gelmıştır 8040 

ur us 

Maaş muameh~si 
Ankara Defterdarlığın·dan : 
Mütekaidin mülkiye ve askeriye ile dul ve yenmleunm bankadan iskon

to suretiyle alacakları Mart ila Mayıs 939 Ü!J aylık maa~ıarıua aıt muamele 
1-12-938 perşembe ve 2-12-938 cuma günlerinde yapılacaktır. 

Vezneden yapıalacak tediyeler: 
1 - Askeri 1 numaradan 500 numaraya kadar 

Mülki ,, ,, ,, ,, 3-12-938 cumarte~i 
Askeri 500 ,, 1000 ., " Mülki 500 1000 ,, ,. 5-12-938 Pazartesi 
Askeri 1000 ,. 1500 ,, .. 
Mülki 1000 ,, 1500 ,, 6-12-938 Salı 
Askeri 1500 ,, 2000 ,, ., 
Mülki 1500 ,. 2000 ,, ,, 7-12-938 Çarşamba 
Askeri 2000 ,, 3000 ,, ,, 8-12-938 Perşembe 

2 - Maaş sahiplerinin yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat ve
ya bilvekale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(4945) 8860 

i rzi ra Toplontl 
Ayın birinden itibaren Ata - Ankara Barosu Başkanlığından: 
türk bulvarı Tuna apartman 3499 numaralı Avukatlık kanunu-
8 numarada modellerini gös- nun tatbik mevkiine geçmesi müna
termeğe haşlamı~tır. 8856 sebetiyle bugün saat 11 de bir toplan

İİllııııiııılmııiıiillııiıiiiııiıiııiiiiiılııiii••••ii tı yapılacağından Baromuza mensup 
--------------Avukatların Baro salonunda hazır 

Katı alôka 
İkinci noterlikçe musaddak 29 T. 

sani 938 tarihli mukavele ile Zaman 
mağazası namiyle "Alişah Mahmut 
Eryarar" unvanı altındaki hususi şir
kette şerik olan Hıfzı Zaman'ın ma
ğazamızla bugünden itibaren hiç bir 
alakası kalmadığını sayın tüccar ve 
müşterilerimize arzederiz. 

Zaman manifatura mağazası sa
hibi Alişah Mahmut Eryarar. 

Dr. Kemal Arıcan 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi hastalık-

ları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 - 7 ye kadar 
Belediye sırasr Emek apartman 
kat 2. 8806 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Birliği Reisliğinden 

Birliğimizin senelik kongresi, ilk 
kanun 4 ncü pazar günü saat onda 
birlik binasında içtima edeceğinden 
aza arkadaşların teşrifleri rica olu -
nur. Reis 

8858 Refik Fenmen 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gülhane 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye -

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 

8768 

bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
8845 

·Ankara Belediyesi 

Yulaf ve ot alrnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik hayvanatı için alına
cak 67710 kilo yulaf ile 54168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (487,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 6 - kanunuevel -
938 tarihinde Belediye encümeninde 
yapdacağmdan isteklilerin teminat -
lariyle birlikte teklif mektupları o 
gün saat ona kadar belediye encüme-
nine vermeleri. (4910) 8810 

Pompa ve baraka yaplullacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Atpazarr su deposuna konacak 
elektrik motörlü pompa ve bunu ihti
va edecek barakaya istekli çıkmadı
ğından açık eksiltmesi on gün uzatıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (78,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycnlc
rin hergün Yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 29 ikinci kanun 938 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encü-
menine müracaatları. (787 S) 8728 

Zayi - !ş Bankasındaki 11797 No. 
lu hesapta kullandığım mührümü zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan olunur. Zeli -
ha Memiş Kanca 8847 

1 - 12 - 1938 

• 

• 
1 9 3 9 

Küçük corl hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükafat 

Kuralar: 1 !t!baf, 1 Mayıs, 1 EylUI, 26 Ağustos, 

1 İkindfe~rin tarihlerinde (ekilecektir 

• İKRAMİYELER: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 ,, - 5.000 " 8 ,, 500 ,, - 4.000 

" 16 " 250 ,., - 4.000 " 60 ,, 100 " - 6.000 ,, 
95 ,, 50 ,, - 4.750 " 250 ,, 25 ,, - 6.250 ,, 

435 32.000 ,, 
~ ~ 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmi§ 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Maliye Vekôleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/ 5 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463- 2614 numaralı kanun
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sivas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazmın 20 senede itfası meşrut 
~.5 milyon liralık beşinci tertibinin kayıt muamelesi 
5-12-38 akşamı nihayet bulmak üzere 19-11-38 sabahından 
itibaren haşlamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik Ne 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış
tır. 

Bu tahvilJer umumi ve mülhak büdcelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi _ 
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukaveleler
de teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan 
milli emlak bedellerinin tediyesinde haşa baş kabul olu -
nacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah
villerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim. 
den muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil 
bedeli de 475 liradır. 
Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve De
niz Banklar tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasiyle de tahvil alımı temin olunur. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti -
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 gün
lük suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatla
rının kendi menfaatları iktizasından bulunduğu iıaret olu. 

8693 

Satıhk han, otel 
. 

ve saıre 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6226 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdürll: Ali R1Za BASKAN 
ULUS Basrmevi : ANKARA 

Erzincan Müstakil Vakıflar Memurluğundan : 
Mevkii % 7.5 te

minat 
Lira K. 

No. Bedeli. M. vakfı Cinsi 
Lira K. 

2/2 7000 00 Kurşunlu 

34/, 35/, 36/6, 8500 00 
37/7, 38/ 10, 39/12 
40/14, 41/ 16 

Müftü 
Abdullah 

Gazino Dörtyolda 525 00 

Han ve otel ve Söğütlü 637 50 
yedi bap dükkan Kahve karşısı 

Hududu ........... .. 

Sağı, solu yol arkası postahane 
cephesi Dörtyol 
Sağı sahibi vakıf dükkanları so
lu evelce satılan !zzetpaşa vakfı 
dükkanları arkası Hışır Nuri am
barı ve daire dükkanları cephesi 
meydan 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri satılmak üzere ve hedeli ihale tarihinden 
itibaren bir ayda tamamen ödenmek suretiyle 1-12-938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalr zarf u
sulile artırmaya konulmuştur ve 21-12-~38 ta~ihine .~üs~~if çarşa~ba günü saat 14 de ihaleleri yapılacaktır. İs
tekliler şartnameyi her gün Vakıflar ıdaresınde. gorebılırler. Talıpler teklif mektuplarını 2490 saydı kanuna 
göre ihale saatinden bir saat eveline kadar E~zıncan Vakıflar Dairesinde müteşekkil komisyona vermis ola· 
caklardır. Bu saatten sonra verilecek olan teklıf mektuplarının kabul edilmiyeceği ilan olunur. 8849 

Yeni ve Sus'ta SİNEMALAR Halk Sineması 
BU GÜN BU GECE 

ULU öNDER'lMlZ VE EBEDi ŞEF'lMIZ 

Atatürkün cenaze töreni 
Bütün tafsilatiyle lstanbul ve Ankara safahati ile 

HAY ATINA AiT KIYMETLİ lNTlBALAR 

DlKKA T : Bu filmi bütün vatandaşların görebilmesi için 
C. H. P. sinin tensibile tenzilatlı tarife tatbik edilmektedir 

Fiyatlar : Balkon 35. Salon 20 • 
Seanslar: Normal şekildedir. 

BU GÜN BU GECE 

LOREL - HARDl 

lSVlÇRE'DE 

( Türkçe Sözlü ) 

Bol neşe eglence ve kahkaha 

tul anı 

UCUZ HALK MATİNESİ 

12.15 de 

FINDIKÇI KIZ 

39 mo el BLAUPUNKT radyo arını din eme en ra yo a. ___ ayınız. KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

aP.artımanı 2, ci kat No: 6 Tel: 2208 

, 


