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H ümetçiler F rankoculara teslim 
olmak için müzakereye girmişler 
Barselon ve Valansiyadaki 

RilCO o o 70 ? ? ?Jll'.O o o ? 70 

Kamutay parti 
grupunda 

ri<al Fransayı illi<a ediyor Başvekilimizin ve dış 
işler bakanımızın 

verdiOi izahlar 

Fransa harb gemileri gönderdi 
Ankara, ıs <A.A.J - c. H. p. Ka

mutay srupu bupn (15/mart/1938) 
Trabzon mebusu Huan Saka'mn reiı
lifinde toplandı: 

Yapıcılar 

yetiıtirelim 
Yazan: Mühendia A. V. 

Hemen hemen biltUn Türkiyeyi 
yeniden inta etmek mec~riyetlnde
yiz. Her ıene, memleketin her tara· 
fmda. milyonlar harc:amaktayu. Fa
bt huıust veya rcemt, birçok masraf
ların ziyan olduğunu da esefle kay
detmek lazımdır. Kimseyi gücendir-
memek için mlıal zikretmek l•teml
yoruz: Ancak husul! va. ıoemnL. n.
-·· -ve aevretın aldığı tedbirleri bir-
kaç cihetten tamamlamak lhım ol-
duğu kanaatindeyiz. 

Aıd eksik nedir? 
Cevabı bafka bir sualle bulmağa 

çalıtalım: Niçin rastgele herkese oto
mobil direksiyonunu tealim etmiyo
ruz? Hatta ıoförlük veaikaaı verdik
ten aonra da, niçin direksiyon bqın
daki adamı mütemadiyen devlet kon
trolu altmda tutuyoruz? Çilnkil bil
giaiz veya tecrübesiz bir toför, Amme 
için bir tehlike teşkil eder. 

Ammenin menfaatlerine en yakm
dan temaı eden sanatlardan biri de 
yapı sanatr'dır. 

Eğer ftçilik iyi olmam1'aa, eğeı 
lnıa heabları iyi yapılmamtfU, bayat 
tehlikesini bırakınız, fakat millt aer
vet israf edilmif olur. Ankarada ilk 
belediye evlerini aatm alanlar, ıyapı 

aahtekirlarının hatalarını ödemek i
çin. onların bir miıli daha masrafa 
girmiflerdir. Ya •imdikiler? Maatte
essüf Tilrkiyemizin her tarafında, 
bizzat Ankaranın içinde bu facianın 
devam ettiğini görmemek imlwmz
dır. 

Uygunsuz temel yapmaJC, mukave
met niıbetlerini bilmemek, fena mal
zeme kullanmak, ekseriya, yapınm 

değeri ile harcanmıı olan sermaye 
ara11nda hiç bir mukayese imkinı bı
rakmıyor; bir yuva sahibi olmak için 
borçlanan vatandaf, ömrü boyunca 
bir angarya altına girmiş bulunuyor. 

Velev bir kulübeye nezaret ede
cek olan kimıe, devletin kontrolu al
tında bulunmak gerektir. 

Evvela küçük büyük bütün inf&
atta meıul bir yapı adamı, sonra bil· 
tün me.kenler için bir yapı polisi, 

ltte ilk hatıra gelen umumt çare
ler ! 

Nasıl bir tayyareciye, bir vapur 
kaptanına itimad ediliyor ve eline 
imtiyazlar, salahiyetler veriliyorsa 
bU "yapı amiri,, ne de itimad olunma
lı, salahiyet ve imtiyazları tanınma· 
hdır. 

Tabiidir ki devlet, bu imtiyaz ve ta· 
llhiyeti, karakter ve iktidanna güven
diği kimselere verecektir. 

Devlet, bu karakteri, bu iktidarı na
ııl takdir edebilir? İtte aorulmaar lü· 
zumlu bir sual daha. 

Bu ıuale de ccvab olarak diyelim ki: 

Söz alan Hariciye Vekili Dr. Araa 
Cenevre'de cereyan etmekte olan Ha
tay müzakereıinin ton aafbuı hakkın
da izahat verdi. 

Bundan aonra söçmenler hakkında
ki müzakerenin devamına seçildi. 

Birçok hatibleriıw mütalealan n hü
kümetin beyanab dinlendikten IOllra 
tekrar müzakere edilmek üzere maele
nin srupça tetkil edilecek bir komisyo
na teYdii brarlattınldı. 

Bundan aonra künü,.e selen Bat"" 
lcil C.W Ba,.ar "" Maliye Vekili Fuad 
Airalı sayım YftJİıincle yapılacak ten
zilata dair Büy\ik Millet Meclisine aev
kedilen kanun liyihuı hakkında beya
natta bulundular. 

ViyanaJan birdenbire Münihe ve oradan Berline hareket etlen 
Hitler, Vekil Marqal Göringle beraber tayyare batında 

Hitler tayyare ile 
alelacele 

__ Moniho dölKlü 
Metriik bir tank arkaııncla müclalaa yapan bir cumhuriyetri aıker Viyana. 15 (A.A.) - B. Hltler, bu 

:I' sabah 11 de Kahramanlar meydanına 
diririm: alman milletinin ve on• 
Führerinin kararına tevfikan yeni lra
nun meriyete konmuf bulunmaktadır. 
Avuıturya, alman Rayhının bugQa 
bir parçasıdır. Alman milletine ve bi
ttin dünyaya bildiririm ki, Adolf Hlt
ler, Führer ve Şanıöliye aılatiyle, al· 
man tacının bulunduğu Rayhın eül 

~a~~15(AA.)-Re~ blı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~n~~n~d~tli~kl§~n~ 
tebliğde, frankistlerin Alkaniz ve Ara- kartılanmrttır. 

gonu çevreleyen bütün tepeleri işgal et • Ma h k Q m 1 a r e ı ı· ı e ı· ş ı ı· yen Rayhgenel valiıi B. Sayı lnkuart, 
tikleri bildiri~ektedir. Diğer kollar B. Hitleri -.ağıdaki nutukla ıelamla-
Kaatel de Klara, Kamizar de Lobivar, mı§tır: 
Gargallo ve Lamata de Loaolmoı köy- d · b • • Ü • - Federal Avuıturyanın ıon bü-
lerini iuaı etmiılerdir. İleri hareketi mo ern 1 r iŞ m essesesı yUk organı olarak, Führere fUnu bil
davam etmektedir. Şimdiye kadar 

(Sonu 8 inci sayfada) 

1500 den fazla eıir alınml§tır. Gre
nata cephesinde, düıman motril bölge
sinde taarruza geçmipe de büyük za -
yiatla pil.ıcilrtülmüıtür. 

Ankara hapishanesindeki matbaa 
Hava muharebesinde, 7 dütman tay

yareai dütürülmüıtür. 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Roman yada 
-

Kabinede 
değişiklik mi 

olacak? 
Bükref, 15 (A.A.) - Havaı: Bura

da yeniden kabinede değişiklik olaca
ğından bahacdilmektedir. 

Bu 
onlara 

matbaa mahkumları 

temiz hayata intibak 
çahıt1rarak 

ettirmektedir 

Bugün aaat 13 de kıral Vaida Vo
vodu kabul ederek kendisile uzun u
zadıya görü§lllilttür. Diğer taraftan 
kırahn bu ayın yirmisinde Londraya 
yapacağı reımt ziyaret tehir olun
mu1tur. Bu cihet resmen teyid olun
maktadır. 

Adliye Vekili B. Şükrü Sar°'oğlu, Cumhuriyet müddei umumi•İ 
B. Baha Anlıan ve clavetliln 

HATAY SEÇİMİ İÇİN 

Bütün esas prensiplerde 
tam bir itilaf vardır 

Cenevre, 15 (A.A.) -Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

F rankocular bir İngiliz 
vapurunu babrdılar 

Baraelon, 15 (A.A.) - Taraıona limanmda bulunan Stancel 
İsmindeki İngiliz vapuru bombardıman edilmittir. Gemi, batmq. 
tır. 

Lonclra, 15 ( A.A.) - lıpanyol Taragona limanında lranlıoca. 
lar taralınclan bombardıman ec/ilen İngiliz Stancel vapuru halt. 
kında buraya ••len malumata •öre ••miye i.abet olmuı, yanım 
çıkmıt ve mürettebattan ilri kiti ölmiiftür. Dört ele ağır yaralı~ 
dır. Bunilan btqlıa gemide miifahiJ olarak bulunan danimarlıalı 
yüzbllfı MaclıeninJe aldıfı yaralartlan ölmeıimlen korlruluyar. 

Sovyetlerde 
YENİ TEVKİFLER 
Moakova, 15 (A.A.) - Troçkiıt ve 

aağcıların biten muhakemesinden 
ıonra daha Uç teri muhakeme bqhya
cağa benzemektedir. 

Evelce ihtilltcı 901 cenah komü
nistlerden 11 kiti muhakeme edile
cektir. Bunların ara11nda aon muha
kemelerde ,ahit olarak dinlenen 0-
ainki, Nikolaef · Metzcf vardır. 
. Sonra hapiıhanede diğer bir takını 
tanınm19 phıiyetler bulunmaktadır. 
Bunların araımda eıki ba§vekil ve 
batyekil muavini olan Rutıutak, Me
jalank, Antipof, eski halk komiser
lerinden Bubnof, Krilenko, Yurenef, 
Davitjan, Kanki, Yakoboviç, Ştayn, 
Raysenberg, Antonof bulunuyor. 

Frltra, 

Neşe ve kuvvet 
Hattl bu iki kelime birleştirilerel 

Almanyada büyük bir cmıiyetin atlı 
olmuştur: '1Neşe vasıtası ile kuvvet,, 
yahut sadece "neşeden kuvveti,, 

Hükümetin şevk ve neşe vasıtalan 
üzerindeki vergileri de bir hayli iDa 
di1T1Jek üzere tetkikler yaptığım iSi• 
rendiğimiz vakit, bu cemiyet ve oaa 
maksadı hatırrmıza geldi. 

Geçen sene Adalar'a gidenler Bll
yükada, rıhtım boyunun neşesizlilia
ne dikkat etmişlerdir. içki ve çalgı 
vergisi, birisinden başka, btJtün gul
noları kahve ve çay satmağa ve ...._ 
mağa mecbur kılmıştı. Bu tek gu/. 
nonun /araza dört yüz lira yarlık ,... 
sim verdiğini tasavvur ediniz: Ef# 
resim mikdarı yüz lira olsaydı, oa 
beş gazino da hissesini ödiyece'/c, da
hası var, bizim inhisarlar bir yeriae 
on beı düklcinda malrnı sataca'/ctı. 

Böyle bir yapı amiri, nazari bilgilerle 
birlikte, mekteb sıralarında öğrenil
ıneıine imkan bulunmıyan ameli tec
rübelere de malik olmalıdır. 

Hiç tilpheeiz, yilkaek bir mektebten 
$ılamf bir mWıenıdis, bilgiainin genit· 
Uji dolıaywiyle, pyet iyi bir yapı l

(Soa-1. ilJd ıq!.U). 

lstihbaratmıa göre eksperler komitesindeki müzakereler 
bitmek üzeredir .. İntihabat talimatnamesinin bütün esas pren
sipleri üzerinde tam bir itilaf hasd olmuştur. Yeni talimat
namenin yazılmasına başlandı ği için komitenin halta nihaye
tine kadar ftlerini tamamen bitirmft olaeağı tahmin edilmek
tedir,. 

Nihayet bir de aıkert grup vardır 
ki, bunlarm hafi ıurette muhakeme e
dilmeleri muhtemeldir. Bunların bq
hcaları eaki üç milli müdafaa komi
ıer muavini olan Marepl Yagorof, 
general Alkniı, amiral Orlofdur. E
velcce tevkif edilmi1 olan general 
Bielef ile Dibenkonun ne oldukları 
belli değildir. 

Kurıuna diailenler 
Moalrova, 15 (A.A.) - Buharin, Ri

kof •• Yqoda n idama mahkam diler 
- bit~ dlilllmftJfdlr.. 

Hüzünler diyarı olan fari'ta 
n e ' e bir lüks, ekseriya günah tq. 
'/cil eder. Bu şarkla hiç bir münaseN
ti kalmayan biz türkler, Atatürk d~ 
rinde, en ferahlı günlerimizi yaşryo
ruz. Ha/Jca ne kadar mümkünse o a
dar şevk, neşe ve sevinç vasıtası n
relim. Buaanla yalnız onu CQftıınJ111f 
delil, buaeyi de /aydalaıaa.ırım•.c• ...... ,. 
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Moda asrı 
Moda asrında yaşıyoruz. Renkler ve şekiller de zevklerle birlikte, 

makine medeniyetinin baş döndürücü hıziyle değişiyor. Makineden 
sonra, insanlık, şimdi de, onun yaratmadığı fakat yaydığı modanm e
siridir. 

Eskisi gibi, ona tabi olup olmamak ihtiyacına malik bulunmıyoruz. 
O, artık, hiç farkında olmadan bize hulul edecek, hayatımızı tahakkü~ 
mü altında tutacak kadar kaideleşmiştir. Bir tesviye silindiri ki, önün
de hiç bir mania dinlemeden, her şeyi düm düz ederek, yoluna devam 
ediyor. 

Bir yassı ve yayvan modası çıktı, pencerelerimiz, koltuk1'arımız, 
masa ve dolablanmız bodurlaştılar, yayıldılar. Havanın mukavemeti
ni azaltmak itibariyle aerodinamik.in otomobilde izahı mümkündü. 
Fakat artık her şey aerodinamiktir! Telefon makinelerimiz, radyoları
mız, ütülerimiz, havayla temas satıhlarmı azaltmak için bir büzülme 
yarışma girmiş gibidirler. Otomobil ve radyo el ele vererek modeli or· 
taya attılar. Şimdi fabrikatör, mamulatmı her sene yeni bir şekle sok
maya mecburdur. 1938 modeli buz dolabı, 1938 modeli saat, 1938 
modeli dikiş makinesi 1 En az yinni senelik ömrü olan makine ve cihaz
lar, beş sene evelki bir modeli kulianmak hacaletine katlanmak istemi
yen insanlar tarafından çöplüğe atılmaktadır. 

Eşya1'ardan sonra İnsanlara da modaya tabi olma sırası gelmiştir. 
Sarışınlık ve esmerlik, şişmanlık ve zayıflık modalarının biribirini ta
kib edişi nisbeten eski bir maziye maliktir. Fakat moda, bu kadarcıkla 
iktifa edemezdi. Son yıllarda bacak, sırt, bel modalarından bahsedildi
ğini işittik. Şimdi 1938 modeli kadının da tayin edildiğini, artık hiç 
bir şeye hayret etmemeye ahşan gözlerimiz açılmadan seyrediyor. 

Fakat moda insanların yalnız fizyolojisine hakiın olmakla kalmıyor. 
Yavaş yavaş zihinlere de nüfuza başlamıştır. Son devrin biribirini ko
~alayan, hesahsız nüanslara ayrılan politik doktrinlerini meydana ge
tınnekte de onun pannağı olmamış mıdır, dersiniz} 
Şimdiye kadar bütün zaran bir servet israfçısı olmaktan iharct ka

lan moda, bu temayüliy]e, insanlığın istikbali için büyük bir tehlike 
halini abnaktadır. YAŞAR NABi 

Menkul kıymetler ~arıılığı 
ucuz faizle para alınabilecek 

Büyük sehirlerimizde belediyeler 
ikraz sandıkları kuracaklar 

iç Bakanlık, bilhassa büyük şehirlerimizde yaşayan halkı, çok 
yakından alakalandıracak bir ka·nun projesi hazırlamıştır. Bu 
proje, herhangi bir menkul kıymet mukabilinde vatandaşa, ucuz 
faiz ve basit bir muamele ile para temini imkanını verecektir. 

Vekaletin bu mevzu üzerinde yap-.----------------
tığı tetkikler neticesinde tefecilikle 
ınücadele kanunundan ısonra, menkul 
mal mukabilinde para almak inikanı
nın kalmadığı ve dolayısiyle halkın 

bu nevi para bulmaları bahsi üzerin
de halkın sıkıntıya düştüğü tesbit 
edilmiştir: Bu itvbarla yeni proje, bü
yilk bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

Tarkiye f'Ua.telik 
kulübü 

Türkiye Filatelik kulübü merkezi
ni Anafartalar caddesinden Yenişe

hirde Atatürk bulvarında Türk Mü
hendisler birliği binasına nakletmiş-
tir. -

. . . . . 
1 .BugUnkü Kamutay Ruınameıi şu- : 

durı : 

İç bakanlıkta 

Hayat ucuzluğu 

ıubesi kuruluyor 
Bir defa müzakereye tabi olan 

maddeler 

. . . . . . 
: 

1 - Seyhan mebuıu General Naci E 
Eldenizin, arzuhal encümeninin 22 - E 
12-1937 tarihli haftalık karar cetve- : Hayat ucuzluğunun mahalli 
lindeki 1122 eayılı kararın umumt he- ! idareler, iç pa%arlar ve beledi
yette müzakeresine dair takriri ve ar· E yelerin kendi uhdelerine düşen 
zuhal encümeni mazbatası. : kısımları üzerinde tetkikler 

• yapmak ve tedbirler almak ÜH· 
Birinci milzakeresi yapılacak E re, iç bakanlığı bir hayatı ucuz. 

maddeler : 
1 - Subaylar heyetine mahsus ter

fi kanununun bazı maddelerini deği,. 
tiren 2900 sayılı kanunun l inci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun 
layihası ve milli mildafaa encümeni 
mazbatası. 

Kalem •• •• surçu 

: latma fubeai kurmayı kararlaı- • 
E tırmıftır. Bu ıube, vilôyetlerin 
: ve belediyelerin hayat ucuzluğu 
S bahai üzerinde almaları lüzum-
: lu olan tedbirleri tesbit eclecelı 
: ve bunları programla§tırarak 
E belediyelere bildirecektir. 
: Belediyelerden kendi mınta
: haları dahilindeı istihsal ve is· 
: tihUik edilen maddelerin iatihaal • Ziraat Bankasının geçenlerde gaze- fekilleri, liatları, nerelere ve 

telerde neşretmiJ olduğu bir ilanda ne auretle ihraç edildiği hak· 
[kanunen mecburi olduğu üzere] asli kında sorulan suallere cevablar 
vesikadaki rmsaha tabirleri kullanıl- gelmeye başlamıttır. Bu listeler 
mıştı. Bir arkadaşımız pek eski olan tamamlandığı %aman, yurdun 
bu tabirleri mizaha vesile ittihaz et- muhtelil yerlerinde pahalı ve U• 

mişsc de, bundan dolayı Ziraat ban- cuz olan maddeler teabit edil-
kamıza en uzaktan bir tariz hissesi a- miş olacaktır. 
Yırmag-a hakkı yoktu. Ziraat bankamız, ... r 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bu vesikayı neşreder ve kanuni bir !--------------
muamele yaparken, şüphesiz kendili-
ğinden ne tabir, ne de üsliip tashih e
debilir. Muharrirlerin de eski bir iti
zar tabiri vardır: sü.rçü-kalem 1 Şüphe
siz o fıkrayı yazan arkadaşımızın 

maksadı da en modern müesseseleri
mizdeiı olan ziraat bankamızı asla kas
dctmeksizin, eski zamanın tuhaflık
ları ile karilerini eğlendirmekten baş
ka bir §ey değildi. 

4 üncü ·genel müf effiJ geliyor 
Dördüncü Genel Müfettiş General 

Abdullah Alpdoğan İç Bakanlığın da • 
veti üzerine tehrimize gelec:ektir. Gene
ral Alpdoğan diln Elazıg'tan ıehrimi • 
ze hareket etmittir. General Abdullah 
Alpdoğan Bakanlıklarla dördüncü ge
nel müfettişliğe aid işler üzerinde de 
temaslar yapacaktır. 

- · 
Zehirli gaz]ardan korunma 

konferansı 

Eveli gün Halkcvinde C. H. P. İıtik
llil kamunu adına Kızılay maske fabri
kası laboratuvar seri Jcimv!l,Q'ıı.r R Hiv
met Konuralp tarafından verilen kon -
ferans büyük bir alaka uyandırmış ve 
salonu dolduran seçkin bir kalabalık bu 
aktüel konuşmayı alaka ile dinlemiş -
tir. Hatib; bugün istiklalleri tehdid e -

Mahlteme önünde 

Kaımağa teıebbüs 

eden bir kati 1 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Antak -

yada amcasını öldüren ve İstanbul tev -
kifhanesinde iken kaçan antakyalı Tev
fik bugün ağır cezada muhakemesi gö
rülürken bir defa daha kaçmağa teşeb • 
büs etmiş, fakat yakalanmıştır. Tevfik 
firar teşebbüsünden evvel hakime: 

"- Ben ·evvelce kaçtım. Fırsat bu
lursam gene kaçacağım. Çünkü haksız 
yatıyorum. GeÇen celsede müddeiumu
mi tahliyemi istediği halde siz bırak
madınız" demiş ve birdenbire salondan 
koridora atlıyarak kalabalığa karışmış
tır. Tevfik derhal yakalanmıştır. Biraz 
sonra da kaçmağa te,cbbUs suçundan 
cürmU mcşhud mahkemesine çıkarıl
mıı. ıahidler dinlenmiş ve 20 gUn hap
ac :rnahkO.rn olrnuıtuı-. 

Gazi köpı-üsiiniin dubaları 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Gazi 

köp~üıünün dubalarından be~incisi bu 
hafta monte edilecektir. Dubaların ta -
mamen monte edilmesi ve yerlerine ko
nulması işi birinci kanuna kadar biti -
rilmiş olacaktır. Belediyeler lıalk ikraz 

sandıkları kuracaklar : 
!ç Bakanlığın hazırladığı kanun 

projesinin ana hükmü, belediyelerin 
ikraz sandıkları kurmasını temin et
mektedir. Evvela bu sandıklar, nüfu
ıu otuz binden fazla vilayetlerimizde 
kurulacaktır. Sandıklar, belediyele
rin tam kontrolu ve idaresi altında 
birer mali müessese olarak çalışacak
lardır. Sandıkların ne suretle iş göre
cekleri hakkında ayrı bir nizamname 

den sil!hların ba~ında gelen hava tch -
likesinin bir izahını yaptıktan sonra 
bunlardan korunmanın devlet teşkilati
le beraber vatandqlara düıen bir halk İıstanbul belediyesiyle tramvay bilgisi olduğunu belirtmiıtir. 

şirketinin ihtilafı halledildi Bir parti kamununun bu işe ön ayak 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Üzerin- olarak, Ankara halkevi vasıtasiyle bir 

den tramvay rayı geçirilecek caddele - hayirli işe ba§lamasını güzel bir örnek 
rin tamiri için belediye ile şirket arasın- olarak karıılaşmaktayız. Zehirli gaz. 
daki ihtilaf halledildi. Şirket, yolların Iardan korunması üzerinde böyle sala
beton Uzerine mozaikli parke ile döşen- hiyetli ve bu işte vazife almış vatan
mesini, belediyece asfalta çevrilmesi daşların konuşması, meselenin halk 
icabedenlerin masraflarını da müştere- nazarında kolaylıkla anlaşılmasını te-

Ankara' da resmi telef onlar 

hazırlanması muhtemeldir. 
ken yapmayı kabul etmiştir. min etmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı, meccani tele
fonların kaldırılması, Ankara ve vila • 
yetler için tesbit edilecek mikdarda 
resmi telefonlardan yüzde elli nisbetin
de bir ücret alınması hakkında bir ka • 
nun projesi hazırlamıştır. Projede An -
kara için 200 resmi telefon kabul edil· 
mektedir. 

Bir yıl içinde 6.337.949 
metre bez imal edildi 

Bakırköy bez fabrikaşının içinden bir görünü§ 
Sü~er Bank'ın Bakırköy bez fabri

kası, 1934 senesinde modern teçhiza
tiyle yeni ve geniş bir ölçüde çalış
maya başladığı zamandanberi, müte
madi surette inkişaf ve tekemmül et
mektedir. Yeni iş kanunu hükümleri
nin tatbikinden sonra, fabrika ıeki· 
zer saat çalışan Uç ekiple faaliyete 
geçmiş, bunun neticesinde aylık va
sati işçi mikdarı geçen sene 714 iken 
bu sene 848 e çıkmıştır. Fakat son ay 
zarfında çalışan işçilerin h.akiki mik
darı 986 kişidir. Görüldüğü gibi, iş 

kanununun yürürlilğe girmesi, ıbir 
yandan mevcud işçilerin yükünü ha
fifletirken, öte yandan yeniden bir
çok vatandaşlara iş sahası açmıştır. f 
Bakırköy Bez fabrikası 1935 sene

sinde 479.427 liralık 1.002.774 kilo pa
muk satın almıştı. 1936 senesinde bu 
mikdar 635. 725 liralık 1.327.886 kilo
ya yükselmiştir. Fabrika pamuk istih 
Hlkini biraz daha arttırarak 1937 se
nesinde 658.740 liralık 1.462.730 kilo 
pamuk satın almıştır. Görüldüğü gi
bi, en küçük Unitesinin bu kadar bü
yük bir pamuk milstehliki olması, 
Devlet pamuklu endüstrisinin yerli 
prunuklarımu: ve pamuk piyasamız 

ğ1h1 ğösT~~eyC'1r<a'f n: rıtJi!;'eue*'lc!ir 
fında Bakırköy Bez Fabrikasının pa
muk alımındaki artış mikdar itibariy. 
le % 32, kıymet itibariyle % 33 dür. 
Fabrikanın imalatı da, pamuk istih-

İsfanbulda 
park 

büyük bir 
yapllıyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Yanan 
adliye sarayı ile tevkifhanenin arkasın
dan tren hattına kadar inen saha tama
men park haline getirilecektir. Beledi -
ye sahanın imar projesini hazırlamağa 
başlamıştır. Bu park imar planının tat
bikinde birinci planda yapılacak işler • 
dendir. 

l§ki nisbetinde bir yilkselme göster
mektedir. 1936 senesi bez imal yektl
nu 4.625.27 5 metre idi. 1936 da bu ra· 
kam 5.399.346 metreye çıkmıştır. 1937. 
zarfında ise 6.337.949 metre olmuştur. 
İki sene zarfında artış nisbeti % 17 
dlr. lplfk imaUitı da aynı yükseliş sey 
rini takibederek 1935 de 978.147 kilo
dan, 1936 da 1.012.546 ve 1937 de 
1.156.713 kiloya çıkmıştır. İki sene 
içinde artış nisbeti % 14 dür. Fabri
kanın elektrik cereyan sarfiyatı da 
1935 de 174.462 kilovattr. 1937 de 
203.490 kilovata yükselmiştir. 

Fabrikada cvelce te§ekkül etmiş o
lan işçi kooperatifi, çalışmalarına mu
vaffakıyetle devam etmektedir. Fab-
rika işçilerin sıcak ve temiz gıda ih
tiyacını kar ılamak için asgari Ucret
le öğle yemeği temin etmektedir. Bü
tün işçiler ve memurların büyük bir 
kısmı bu kolaylıktan istifade etmek
tedirler. Fabrika civarında spor sa
halarr vücuda getirmek ve spor faa
liyetine girişilmek üzere hazırlıklara 
başlanmıştır. Fabrikanın revir ve 
muayenehanesinde daimi surette iha
zır bulunan doktor, dişçi ve sıhat me
murları işçilerin sıhi vaziyetlerini 
kontrol altında bulundurmaktadırlar. 
kentalinde 10-15 kuruşluk bir tereı
fü kaydedilmiştir. Yapağı piyasası 

sağlamdır. Hububat piyasaları da es
ki vaziyetlerini muhafaza etmektedir. 

B. Saffet An kan bugün 
ıehrimiıde 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Killt~ 
Bakam Bay Saf fct Arıkan bugün ilni • 
versitede bir müddet meşgul olmuş ve 
akşam, ekspresle Ankaraya hareket et
miştir. 

Bakanlığın yaptığı tetkiklerin ver 
Clifi neticelerden biri de, tefecilikle 
yapılan bütün mücadelelere ve alınan 
ağır cezai tedbirlere rağmen halkın 
başka imkfin bulamadığı zaman, gizli 
iş yapan mürabahacılardan yüksek 
faiz ile para almasıdır. Kurulacak 
sandıklar, halkı bu tefecilerin elin
den kurtarmakla beraber, ufak ölçüde 
iş yapan ve bazan kısa bir zaman için
paraya ihtiyacı olan sanat sahibleri 
de bu sandıklardan faydalanabile

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Diirı bava yağışlı geçti 

cektir. 
Bakanlık, üzerinde yapılan etüd

lcr bitmek Uzere olan bu hayırlı işin 
bir an evel gerçekleşmesi için çalış
maktadır. Proje alakalı bakanlıkların 
mütaleası alındıktan sonra Başbakan
lığa verilecektir. Sandıkların aerma
yclerini belediyeler bankası temin e
decektir. Belediyeler Bankasının bu 
i§ için vereceği paralar başka hiç bir 
§Cye sarfedilmiyecektir. 

Ticaret mii:r.akereleri 
Müddeti önümüzdeki aylarda bite

cek olan Türkiye - Çekoslovakya tica • 
ret ve kliring anlaşmasının yeni baştan 
hazırlanması için bu ayın yirmi birinde 
Çckoslovakyadan bir ticaret heyeti 
ıehrimize gelecektir. Amerikallarla ya 

lacak müzakerelerde bulunacak aınc-
pı . d h. 
rikan heyeti de martın 22 sın ~ şe rı -

. lmı· • bulunacaktır. Dantmarka -mıze ge -s • 
hlarla yapılmakta olan müzakerelere 
devam olunmaktadır · 

Kamutay çağrılar1 
X Dahiliye encilmeni bugün umu

mt heyıctten sonra toplanacaktır. 
. • rrı~ı hcyet-X Arzuhal encilmenı umu 

ten sonra toplanacaktır. 

Sesslılfle we gürültüye dılr 
Şair, "Muhayyel hayat" ı şöyle ta

savvur eder: 

Bir ömrü muhayyel, hani gii!bünlcr içinde 
Bir kuşcağızın ömrü baharlsı kadar hoı. 

Fakat, hangi meslekten olursak 
olalım, hepimizin aradığımız bayat 
şöyle hulasa olun~bil~r: 

_ Sakin, sessız bır yer bulsam 
da kalamı dinlesem! 

Çoğumuz, iç.imi~~~. ~u. bas~eti 
beslediğimiz içın gurultu ıle muca
deleyi sosyal bir borç sayarı~. Bu 
yüzdeıı hemen her büyük şebrın be· 
lediye talimatında gürültüyü önle· 
mek için konulmu~ birkaç madde 
vardır. 

Birisi Pariste oynanan tavlaları 
anlatırken ''Bunlarda pullar vuru· 
lunca ses ~ıkmaz; onun içinw•or~da 
tavla bir gürültü kaynağı degıldır.,, 
diyordu. . •.• 

Bizim yerli oyunculardan bırısınz 
Parise tavla maçına gönderirseniz, 
umarım ki asabiyetini: 

-Pat! 
-Çat! 
Diye gürültü çzkaramıyacağı için 

bir kat daha sinirlenecektir. 
Yazı makinelerinin çıkardığı gü

rültüden cam yanan bir kaşif, sessiz 
bir yazı makinesi icad etmi~ti. Fa· 
kat eski takırdrlara alışan bir dakti· 
lo kız, bu sessiz makine ile dört, beş 
dakika yazdıktan sonra sinirleri bo
zulmuş ve şırakkadak dü~üp bayıl· 
mıştı. 

Birleşik Amcrikada Çinçinati ya· 
krnlarındaki Rozeti Fild kasabasın• 
da bütün evlerin kavuçuktan yap_ıl-

dığı, onun için bu kasaba halkının 
gürllltü nedir bilmediklerini oku· 
dum. 

Fakat bu sessizleştirilen dünya· 
nrn da bir gün gelip canımızı sıkaca• 
ğını düşünmUyor musunuz? Bu işin 
ifratma varıldığı zaman, "Muhayyel 
hayat,, en fazla gürUJtü çıkaran caz. 
bandlı bir dansinı de tasavvur edil
miyecek midir? 

Gelecek günleri tasavvura ne ha
cet! Büyük şair Abdülhak Himid, 
yıllarca önce şu beyti söylememiş 
miydi? · 

Yafıın nesi varsa klinatın , 
Yalnız ıu derin ı~t dinılıı l 

Terbiye! 

T. t 

lıtanbulda ögretmenıer ve ter· 
biye adamları, birkaç defadır top-
lanıp cezanm lüzumlu olup olma
dıfma, dayak atılmaıı gerekip ıe
rekmediğine dair konutuyorlar. 

Bu içtimaa fazla ehemiyet veri
liyor ve toplantılarda doktorlar, 
filozoflar, pedagoglar, öğretmen
ler aöz söylüyorlar. 

Her halde bunda varılacak neti
ce fili cezanm, öteki adını aöyliye
lim dayafm lüzwnu olmxyacaktrr. 

' b. 0 Darb'' eıki "imali erbaa" nın 11'. 

tanesi idi ve döğmek manasına ge
lirdi. Cumhuriyet mekteblerinde, 
artık, bu mecazi manaıı ''döğmek,. 
olan darb '•kelimeei bile kullanıl
mıyor. O ameliyeye "Vuray" deni
yor. 

Sonra terbiye aisteminde sopa
nın ve kamçmın yeri olur mu? A
yol, kamçı, hayvanlarda "terbiye" 
denilen ditgin ve sairenin bile dı
ımdadır. 

Renkli iskarpinler ! 

Bir ayak kabı mağazasmm vit
rininde - yeni ilkbahar modaama 
uygun olacaimı tahmin ettiğim -
bir taknn kadm iskarpinleri gör· 
düm. 

Bunlarm üı:erinde ıimdiye ka· 
dar ayaia düımeyen renklerden 
bir çoğu vardı: yeıil, mor, kırmızı, 
laciverd, mavi .. , daha ne bileyim, 
elemsağmanm bütün renkleri. 

Böyle renklere oakiden nalm ve 
takunya tasmalarında, mercan ter
liklerinde raetlanlT'dı. 

Bununla beraber yeni kadm ıap· 
kalanndan bir kıamınm Hacivad 
rıkrrlağma, kiminin Buhara küla· 
hma benzemesinden sonra kadın 

.iskarpininin de böyle bukalemun 
manzarası alması beklenmez: de
ğil di... 

114 yaşında 17 lik bir 

lazltı crlemm ~ık ! 

Eski ıairlerden birisi, kırk ya
tında iken çok genç bir kıza gö
nül venniı de f()yle bir mı5ra yaz
mııtı: 

F asli bahara erdi bi~im 
erbainimiz 

Şimdi, Lehiatanm ıark tarafla
rında bulunan Prozekde, 114 ya
tında bir adamm 17 yaıında bir 
kızla evlendiğini öğreniyoruz. 

Bu yüz on dörtlük aıık, herhal
de eski Divan ıairinin pabucunu 
dama atmııtrr. 17 yaımdaki kız
la evlenen bu 3'Üveyinin çocuğu, 
torun ve torı: :.ınun torunu olmak 
üzere evladlarının sayısı 156 yı 
buluyonnuı. 

Dariişşaf aka ! 

Uzun yıllardan beri, memleket 
kültürüne hizmet etmiı birçok kiıme
ıiz ve yoksul çocuklara da bilgi ve İr· 
fan :vermiı olan Darii§§af aka'nın 
geçenlerde yıldönümii kutlandı. 

Bize lsmail Safa gibi bir ıair. 
Ahmed Rasim gibi bir gazeteci, 
Salih Zeki gibi bir alim yetiıtirmiı 
olan bu bilgi yurdunu, oldum ola
sıya, severim. Yalnız sevmediğim 
bir tarafı vardır: iami 1 

Neden koskoca arap limelifi Ü· 
sünü, ötresi ile Darüuafaka? 

I 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
az bulutlu ve hafif rüzgarlı geçmiştir. 
En düşük ısı sıfırın altında 7 dir. En 
yüksek ısı da sıfırın üstünde 4 dür. 
Yurdun Ege bölgesinde hava karııık 
orta Anadoluda az bulutlu, Trakyada 
mevzii yağışlı diğer bölgelerde kapalı
dır. Son yirmi dört saat içindeki kar
lt yağışların karcmetreye bıraktığı su 
mikdarı Riude 32 Erzurumda 8, Iala
hiyedc 6, Malatya ve Diyarbakırda 5, 
Erzincan, Kocaeli ve Kayseri ve diğer 
birçok yerlerde de 1 ita 2 kilogram ara
sındadır. Sabaha kadar devam eden kar 
yağışının toprak üstündeki kalınlığı 
Erzurumda 7, Rizcde 17, Kayseri, Van 
ve Karsta 10, Sivasta 8, Beyşehirde 5, 
Erzincanda 4, Konyada 2, diğer bazı 
yerlerde bir santimetre kadardır, yurd
da en düşük ısılar sıfırın altında Yalo
vada 1, İstanbulda 4, Bodrumda 5, Ri· 
.zede 8, Kayseride 10, Erzurum ve Kars 
ta 14 derecedir. En yüksek auhunetler 
de Trabzonda 5, lalfilıiyede 8 İzmirde 
10, Bodrumda 12, Antalya ve Adariada 
13 derecedir. 

Karadenizde yine 
şiddetli fırtına var 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Karade • 

nizde fırtına gittikçe şiddetlenmekte -
dir. Buraya gelen haberlere göre sey~
sefer müşkülatla yapılmaktadır. Li· 
manlara sığınan gemilerin ckı;eriyetle 

sahille irtibat tesis edemedikleri, bazı 

vapurların yolculannı karaya çıkara • 
madıkları bildiriliyor. Fakat kaza ha • 
beri yoktur. Bugün de hava soğuk, sia
liı yağmurlu ve tamamen kapalı geç· 
miş, arada kar yağmııtır. 
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Pehlevinin ylldönümü 
" Büyük Almanya " 

Avusturya ile Almanya arasındaki 
birlik, ilk günler zarfında zannedildiği 
gibi, nisanda yapılacak olan araya mü
racaattan sonra reımen ili.n edilecek 
değildir. Birlik resmen ilan edilmiştir 
de araya ~üracaat, bu emri vakiin tas· 
dik muamelesinden ibaret olacakla. 
Binaenaleyh müstakil devlet vaziye
tinde bir Avusturya bu&ün artık mev· 
cud değildir. 

Mısırda Ha tayda karışıklıklar , 
~ 

• Vefd partisinin 
taleb listesi 

Kahire, 15 (A.A.) - Vefd umumi 
heyeti toplantısı sonunda kırala bir 
ta.leh listesi verilmiştir. 

Nahas paşa parti divanı azasiyle 
aaraya gitmek istemişlerdir. Bu taleb 
listesi başkatibe verilmiştir. 

Polis ve ja'ndarmalarla 
ermeniler . çarpıştdar 

Avusturyanın Almanyaya iltihakı bir 
asırlık mücadeleıün ıon safhasıdır. Ve 
bu bir asrlık mücadelenin tarihi habr· 
lanacak olursa, geçen haftaki neticeden 
kaçınılamıyacağı anlatılır. Büyük fran
ıız ihtilalinden evvel, Almanyarun bu· 
gün işgal ettiği orta Avrupada mukad
des cennen imparatorluğu namı altın· 
da toplanan ve Viyanada oturan impa• 
ratora tabi üç yüzden fazla müı· 
takil devlet vardı. Bu devlet• 
lerden bazıları Avusturya gibi büyük 
İmparatorluktu. Prusya gibi kuvvetli 
loraılıklar vardL Fakat çoğu, müstakil 
tehirlerden, prensliklerden, peskopos • 
luklardan ibaretti. Mukaddes cermen 
İmparatorluğu, Napolyon tarafından 
kazanılan Osterliç zaferinin kantıklığı 
İçine gömüldü. Mukaddes cermen İm· 
Paratoru, mağlubiyetten sonra istifa et· 
ti. Bundan sonra Napolyon Yena'da 
Prusya'yı da mağlub etti ve Almanya· 
Y• hegemonya11 altına aldı. 

Talebde hükümetin seçimde taraf· 
girlik yaptığx bildirilerek dünya ah· 
valinin nazik anında bunun memle
kette vahim anarşilere sebeb olacağı 
ve kıratın hainler tarafından istismar 
edildiği bildirilerek bu hale bir niha
yet verilmesi istenilmektedir. 

61enler Ye yarılınınlar. Yar. 
Tahranda gar ve Pehlevinin 

heykeli Antakya, 15 (Huıuıi) - Bir haftadaın beri sömürgeciler An
takyadaki türk halkının maneviyatını kırmak makaadiyle propa
gandalara devam ediyorlar. Askerleri ve aıkert kamyonları lü:z:u
zumlu lüzumsuz caddelerde ve mahallelerde dolaştırıyorlar. 

Geçen hafta Avusturyanın Alman • 
/aya iltihakiyle tamamlanan alman mil· 
li birlik hareketi, Napolyon'un Alman· 
yayı istilası altına aldığı bu devrin 11· 

tırabı içinden doğmuı ve bütün on do
kuzuncu asır içinde inkişaf etmiştir. 
Osh:rliç ve Yena'da Napolyon'un esa -
reti altına giren Almanya, 1813 senesin· 
de Lapzig zaferiyle esaretten kurtuldu. 
B.u, yalnız Almanyanın değil, bütün Av
hıpa'nın fransız tahakkümünden kur • 
luluıu demekti. Napolyon birkaç mağ
lubiyetten sonra sahneden çekildi ve 
bıraktığı karııık mirasın tasfiyesi için 
Viyana kongresi toplandı. 

Viyana kongresi, eski vaziyeti iade 
etmek için toplannuı bir kongre iken, 
orta A vrupadaki vaziyeti iade edemedi. 
Oç yÜzden fazla alman devletinden 
terekküp eden bir mukaddes cermen 
İmparatorluğu yerine, bu defa ancak 
otuz kadar alman devletinin tqkil et -
tiği alman konfederaıiyonu kaim oldu. 
~iman devletlerinin adedinde bu onda 
dokuz azalma, alman milli birlijine 
~ ,,..,...,... ~ -mıur bırliğine 

kavuimuı olmaktan çok uzakb. En bü
yük engel de, hududlan içine alınan ol
~yan milletleri toplıyan Avusturya 
•eli. Viyana kongresinden sonra alman 
konfederasyonu miJli hislerin inkiıafı -
lla taraftar olmıyan Avusturyanın reis
liii albna konulmuıtu. Ve on dokuzun
cu asnn ortaaına kadar Avusturya, Me
lenüh'in liderliii albnda milli hislerin 
\'e demokrasi fikirlerinin İnkifafına 
1'.rıı mücadele etti. 

Milli hislerin inkiıafına aleyhtar o-
1-n Avusturya'ya karıı, alman konfe. 
derasyonunun bünyesi içinde Prusya 
takib olarak belinnişti. Viyana kongre
ainden 1866 Sadova harbma kadar 
Prusya • Avusturya, Hamburg • Ho
lıenzollern mücadelesi devam etti. Bu 
tnücadelenin tarihi, tedricen Prusyarun 
lc~vvetleıerek diğer alman devletlerini 
etrafında toplaman, Avusturyamn da 
• ~ayıflayarak dağılmasının tarihinden 
•barettir. Prusya'yı kuvvetleıtiren, A • 
~sturyayı da zayıflaıtıran amil ne idi? 
~ır devletin iyi, diğer devletin de kötü 
1~resi mi? Hayır. milliyetperverlik 
~desi, on dokuzuncu asnn umdesi idi. 
~ ideolojinin inkitafı Avusturya'yı 

~Ytflabyor, Prusyayı kuvvetleıtiri
)?"cfu.1866 harbı, Orta Avrupa tarihi
~n. dönüm noktasını teşkil etmiştir. Bu 
"14U"btan mağlub olan Avusturya, Al
~anyanın liderliğini Prusya'ya terke • 
derele derme çabna bir imparatorluk 
~İnde konfederasiyondan ayrıldı. Al
~nya da yalnız §İmal alman hükümet
lıe~nin bir ittihadını teıkil etti. Cenub 
iilcümetlerini de içine almak için dört 

'ene sonra Fransa ile harb yapmak la
~ırı geldi. ve 1870 harbından sonra Al
;:- Loren'i de içine alan bir alman im-
) llr-atorluğu kuruldu. Fakat Avustur • 
•daki almanlar bu imparatorluiun dı· ::da kalmıılardı. Avusturyarun impa· 
~luk halinde Almanyaya iltihakı 

18 
1 mevzuu bile olamazdı. Esasen 

Polonya LitvanYaya 
ültimatom verecek! 

dolayı çıkan Sınır hôdisesinden 
gerginlik hala devam ediyor 

Varşova, 15 (A.A.) - Hariciye na
zırı Bekin alelacele Varşovaya avdetin
den bahseden son günün gazeteleri 
Litvanya hududu hadiseleriyle al~ka
dar olduğunu sanmaktadırlar. 

Polonya - Litvanya sınır hadiseleri 
hakkında burada muhtelif kaynaklar· 
dan alınan intibaa göre, Polonya Lit
vanyaya bir ültimatom vererek Polon
ya ile normal diplomatik münasebat 
tesisini ve demiryolları münakalatı
nın açılmasını isteyecektir· 
Malılm olduğu üzere, Vilnonun işga

linden sonra, bundan yirmi sene önce, 
bu münakalat kesilmiştı. Varşovadaki 
alman gazeteleri muhabirleri bu anor
mal vaziyetin idamesi sulh için daimi 
bir tehlike teşkil eylediğini kaydedi· 
yorlar. 

Liıvanyanın vaziyeti endi§e 
uyandırıyor 

Varşova, 15 (A.A.) - Polonya ajan
sının Riga ve Revaldan bildirdiğine 
göre, Litvanya makamlarının uzlaşma 
kabul etmiyen vaziyetleri büyük bir 

ıı mart hadisesini aydınlatmak üzere, 
delegeler tayin etmeyi ve Litvanya 
- Polonya sınırının her iki tarafında 
hadiselerin önune geçmek üzere ted
birlerin müştereken alınması için mü
zakerelere başlamayx :eklif etmiştir. 

Londra diplomatik mahfil
lerinde endi§cler 

Londra, 15 (A·A.) - Anşlusun he
men ertesi günü bir hudud hadisesi do
layısiyle Polonya - Litvanya arasında 
!jtkan gerginlik, Londra diplomatik 
mahfillerinde bazı endişeler uyandır
maktadır. Baltık memleketlerinden 
gelen bazı haberleri göz önünde tutan 
bu mahfiller, Almanyanın bu vesile
den istifade ederek Memelin akibetini 
kendi lehine halletmceinin imkanı 

mevcud olup olmadığını aorutturmak
tadır. 

Diğer taraftan, Polonyaya dönme· 
den evvel B. Bekin Kont CUno ile u· 
zun uzadıya görüşmelerde bulunması 

da burada tebarüz ettirilmektedir. 

endi94! uvaıulı~·6••tar-ım::lu~·'---~ 

ketleri arasındaki münasebetlerin an- Varşova, 15 (A.A.) -Polonya. Lit
cak Litvanya ile Polonya rasındaki vanya sınır hadisesini ve iki devlet a
münasebetlerin hallinden sonra teskin rasındaki gergin vaziyeti bahia mev-
olunabileceği fikrindedir. zuu eden Kuryer Poranni diyor kıi : 

L . "Bıl vaziyet, daha fazla devam ede-
ıtvanya müzakerelere giriş- mez. Polonya, bu tahrik hareketini 

meği teklif etti böyle bırakamaz. Polonya, tarziye ta· 
Kaunas, 15 ( A.A.) - Litvanya hükü- leb etmelidir. Eğer Kaunaa zimamdar-

meti, dün akşam, Polonya hükümetine, ları eğer hakikati kabul eylemek iste

teklif edilecek sulh tartları hakkında 
İngiliz devlet adamlanndan Balfor'un 
bir raporu vardır. Bu raporun Avustur
yaya aid olan kısmında deniliyor ki: 
"Eğer Avusturyanın Almanyaya ilti. 
hala İstenilmiyorsa, imparatorluk par • 
çalanrnamalıdır. Parçalanacak olursa, 
geri kalacak olan müstakil alman dev
letinin ergeç, Almanyaya iltihakı mu • 
hakktır." 

Demek ki Veraay ve Sen Jermen 
muahedelerini yaparken devletler, ne 
yaptıklarını biliyorlardı. Avusturyayı 
parçalayıp da yedi milyon nüfuslu bir 
devlet vaziyetine girince, Almanyaya 
iltihakı göze almıı olacaklardır. 1919 
senesinden sonra on dokuz sene Avuı. 
turyarun istiklalini koruyan amil ne 
idi? 

Milletler Cemiyeti, Veraay muahe • 
desi, Sen ~ermen muahedesi, Avuıtur
yanm tazyik altında girİ§tiği 1922 Ce -
nevre protokolu. İtalyanın 1934 sene. 
ıinde barba kadar yürümeğe hazll' ol • 
duğunu gösteren ,kuvveti. Hakikatte 
bütün bu amiller, Avusturya istiklali -
ni karikatüre çevirmiıti. laEiklalini ko
ruyalım diye Avusturya o kadar bağlar
la'bağlanmıttı ki 1931 senesinde Al
manya ile bir gümrük ittihadı yapmaya 
teıebbüs ettiği zarnan, garanti altına a· 
lınan istiklalinin, bu derece müstakil 
hareket etmesine mani olduğu söylen· 
di. Bir taraftan araranti amilleri zayıf • 
larken, diğer taraftan Avusturyayı 
kendisine doğru cezb eden alman kuv
veti gittikçe arttı. Vaziyet 0 kadar ol -
gunlaşmııtı ki dünya yirmi dört saat 
içinde bir olup bitti karıısmda kaldı. 

mezlerse, bunlara, politikalarının de· 
lice mahiyeti sarih surette anlatıl· 
malıdır· 

Polonya, Avrupanın bu parçasında 
sulhten mesuldür.,, 

Korsikada bir vapur 

karaya oturdu 
Bastia "Korsika" 15 (A.A.) - 650 

ton ağırlığında cebhane taşxyan Her· 
mes ismindeki yunan vapuru Taviz
namo nehrinin manaab cihetinde ka
raya oturmuştur. 

İki İtalyan romorkörU gemiyi kur
tarmaya uğratmaktadır. 

Fransız kabinesi 
bugün toplanıyor 

Sillh imallb 

hızlandınlacak 
Paris, 15 (A.A.) - Bakanlar ve 

müsteşarlar yarın saat 17 de bir kabi
ne meclisi akdetmek üzere batbakan
lıkta toplanacaklardır. 
. Diğer ciheten öğrenildiğine göre 
perşembe günü öğleden önce Elize 
sarayında Löbrön'ün riyaaetinde . bir 
nazırlar meclisi toplanacaktxr. 

" '10 harbını takib eden seneler içinde 
'it ~sturya, Almanya ile 11kı bir ittifak 
~ dederek mukadderabru Almanyaya 
il:adı~mdaı;ı Almany~ da böyle bir 

alcı ıstemayordu. lkı alman devleti 
)~ , 
•ıta n~z almanları değil, Avusturya va. 
~ ııyle macar, İtalyan, slav gibi bir
"'ı rtklan nüfuzlan altına alını§ bulu· 
~ Y<>riardı. Almanya, Avusturya İm
~torluğunun parçaJanmmnasile oka· 
L. alakadardı ki, büyÜk barba bunun 
~" airdi. 
~Fakat büyük harb Avusturyayı par
~h'ıaktarı kurtaramadı. Harbın son 

Avusturya ile Almanya arasındaki 
birlik, tarihin dönüm noktalarından bi
rini tetkil edecektir. Bugün garbtan 
Fransa, cenubtan da ltalya, yetmiş bet 
milyon nüfuslu mütte!ıid, mütecanis bir 
Almanya ile karıılaımaktadırlar. Bu, 
atağı yukarı, her iki devletin de nüfu. 
suna muadildir. Fransa da İtalya da ilk 
defa olarak "büyük Almanya" ile kar • 
tılaımaktadırlar. Yeni vaziyetin fart -
Janna ve icablanna göre, Avnıpadaki 
muvazenesinin yeni bir istihaleye gir • 
mesi beklenir. 

Yarınki kabine toplantısında hükü
metin kati beyannamesinin fekli teı
bit edilecek ve beyanname perıembe 
günkü bakanlar toplantısında tasdik 
edilecektir. · 

~1 illi müdafaa imalaıı 
hızlandırılıyor 

Faris, 15 (A.A.) - Saat 17 de bat
bakanlık binasında milli müdafaa ba
kanları toplanarak alakalı işçi kurum
larının delegeleriyle birlikte harb i
malatını tesri etmek çarelerini araı
tıracaklardır. 

Sonradan buna benzer bir toplantı 
da milli müdafaa için çahıan endüs
tricilerle görüpmek Uzere yapılacak
tır. nde Almany~ ve Avusturyaya A. Ş. ESMER 

Hataydaki arapları 
te~kiliitlandırmak 

Antakya, 15 (Hususi) - Antakya. 
ya dönen Nebih Elazme ile vatani
lerden doktor Mustafa Fahri ve Fu. 
ad Halil, Osman Kasım ve saire bir 
toplantı yaparak Hataydaki arapla· 
rı bir kiltle halinde teşkilatlandırma
ğa çalışacakları ve tarzı hareketleri 
de inzibat kolu tarafından kuvvetlen
dirileceği bildirilmektedir. 

Bir türk dostunu tehdid 
Antakya, 15 (Hususi) - Türkler 

lehine hareket eden Şeyh Abdullah 
Galinin evine ittihadı vatani mensup
larından bazıları sekiz on el silah a
tarak bu işten vaz geçmesi için teh
didde bulunmuşlardır. 

Polis memuru bulabilmek 
Reyhaniye, 15 (Hususi) - Reyha

niye çerkeslerinden bazdan on· Suri· 
ye lirası maaşla "ittihadr vatani" par
tisine polis olarak kaydedilmiglerdir. 
Maksad çerkesleri türklerden ayır
mak gayesidir. 

Ermenilerle polis çarpıştılar 
Haleb, 15 (Hususi) - Haleb civa

rında ermenilere satılan arazilerin 
taksit müddetleri gelmesinden dola
yı borçları haciz yoluyle tahsil et
mek için gelen vergi memurları po
lisler ve jandarmalarla crmeniler ara
sında bir müsademe çıkmıştır. Neti
cede ennenilerden bir kadın ve bir 
erkek ölmüş, birkaç. kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Hiidiseye scbeb olduğu 
lM1!fl~\tıt?'lı~ı~rfi'~i~"n~r 
cemiyeti~ müracat eden ermenilerle 
hükümet arasında bazı yeni Mdisele
rın çıkması muhtemeldir. 

Çapulcu emniyet adamlan 
. Antakya, 15 (Hususi) - Hatay po

lıa kadrosuna yeniden 17 kiti alın
mıştır. Bunların arasında hiç türk 
yoktur. lmtihana lüzum görülmeden 
tayin edilen bu adaı;nlar arasında ça
pulculuktan gelme kimseler de mev
cuttur. Emniyet dairelerinden soru
lan suallere polis reisi: "Bunlar nü
mayi§lerde, herhangi bir hadisede 
kullanılmak için alınmıştır.,, cevabı
nı vermiştir. 

Nüfus iılerinde ıiirklere 
:ıorluk . 

Antakya, 15 (Husuıi) - Nüfus iş
lerinde türklere çıkarılan bin bir zor
luğa rağmen statü mucibince vatan
daşlık almaya hakkı olmayan jandar
ma tercümanı ve Şitler namındaki bir 
fransxzın kayın biraderi Morisin 
münferid h,ikimlikçe 'nüfusa kaydına 
karar verilmi9tir. 

Telleri kopardı diye ••• 
Antakya, 15 (Hususi) - Değirmen 

dere kariyesinden 10 yaşlarında Ali 

P. T. T. nezareti 

Ramsco: oteli 

Saride belediye daireıi 

Dün dost lran'm sayın hükümdan 
Sa Majeste Riza ~ Pehlevinin do
ium yıldönümü idi. Bu münasebetle 
~~n akıam !~hri"?z lran büyilk elçili
gınde çok guzel bır suvare verilmittir. 
Bu münasebetle, dost İran'ın ileri ham· 
lelerini gösteren birkaç resim koyuyo
ruz. Bu resimlerde terakki ve refah 
yolunda çok ileri adımlar atan lran'dan 
güzel manzaralar bulacaksınız. 

Paşa oğlu Yusuf isminde bir türk ço
cuğu telgraf tellerini kopardığı için 
tevki~. edilerek muhakemesi görül
mek uzere Beyruta götürülmüştür. 
Halbuki havanın tesirleri dolayısiyle 
telin koptuğu tesbit edilmiştir. 

Türk Çanakkale 
Çanakkale destanını şimdiye kadar herkes, al
manlar, İngilizler, fransızlar, kendi bakımların
dan yazdılar. Çanakkale yalnız tiirk askeri deha
sının ve milli faziletlerinin eseridir: Teknik ve 
ş~ref, onun maddi maneYİ bütün · kazancı hizim
dır. Onun için hu tefrikamızın adını şöyle koyduk: 

Türk Çanakkale 
Bu tefrikamıza askeri edebiyatı en kuvvetli olan 
ve birçok güzel yazılariyle tanılan miitchaı:ısıs 
ve muharrir 

' 

ŞEVKİ YAZMAN 
tarafından, şimdiye kadar hilinmiyen vesikalara 
baş vurularak ve herkesin kavnyableceği bir 
iisliibla yazılmıştır ••• 

Bir kaı gine kadar baılıyoruı 
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Avusluryamn Almanyayı 

ilhakı.ndan sonra 
CUMtt.U.t<lYET·te B. Yunus Nadi, 

.bu hatlıkla yazdığı baı makalede, Avus• 
turya'nın Almanya'ya ilhakını normal 
bir vaziyette görüyor. Fakat onun ar• 
kasından çıkacak ihtimallerin Avrupa· 
da herkesi ıaıırtacak kadar fevkalade 
olacağını kaydederek diyor ki: 

"Avusturyanın tarihi her ıeyden 
önce bir alman • slav mücadelesi, daha 
doğrusu almanlığm diğer ırklar. aramı
da bilhassa slavlan kendi hakimiyeti 
altında bulundurması daiyesidir. Bu 
dava ıimdi Tuna havzasına inen alman 
birliğiyle eskilerinden daha canlı hare
ketlerin kuvvetli ihtimalleriyle tekrar 
ayaklanmış bulunuyor. Bu ihtimaller o 
kadar ileri maksadlan istihdaf ediyor 
ki bugün için onların hududuna iıaret 
etmek hususunda dahi kalemimizi tu • 
tuyoruz. Çekoslovakya bu ihtimallerin 
yalnız bir parçasıdır." 

B. Yunus Nadi, Berlin ·Roma mih• 
verinin bu vaziyetlere nazaran yalnız 

f AJmanyamn itine yarayan bir silah ol· 
1 duğunu, japon ittifakmın da yalnn b&a 

mahiyeti arzetmekte bulunduğunu ya • 
zarak, vaziyetin bundan sonraki inki • 
; af şekilleri önünde Avusturya ilhakını 
r.m:didcn ikinci plana atmak lazrm gel • 
di~:.,\ tebarüz ettirmektedir. 

SEVR CiNSiNDEN EKiNLER 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman da 

Avusturya hadiselerini baş makalesine 
mevzu olarak almaktadır. 

B. Yalman, "Viyana hadiseleri kar
ı ısında dünya çırpınıyor, kÖpürüyor. 
Fakat hayret etmiyor,'' demekte ve hi,. 

diselerin menbaını 1918 senesinden ara 
yarak diyor ki: 

''Ya Yenay ~uahedesi?. 1918 diplo
matlarına kalsaydı yalan ıarktaki itler 
Sevr muahedesiyle guya düzene konu• 
lacaktı. Kendimizi bir tarafa bırakarak. 
Sevr muahedesinin dünya baknnındaa 
verebileceği neticeleri düıünelim. 

Eğer Atatürk'ün kurduğu, teıkilat
landırdığı, yürüttüğü milli istiklaJ mü
cadelesiyle korkunç iıtirdadlann önü • 
ne geçilmeseydi Sevr muahedesi, in
sanlık için en felaketli kantıklıkJann 
baılangıç noktası olacakb. 

Bizim için V eraay ve Sen Jennen 
muahedelerinin manasını kavramanın 
en kestirme yolu, bunlann (Sevr) öl • 
çüsiyle yapılmı§, Sevr ruh ve gayeain • 
de muahedeler olduğunu göz önüııd. 
bulundurmaktır. 

.Klllnır&' .....,, Dtr nıtnr 'ftlfdıler ır.ır. 

türk milleti, itilaf devletlerinin yapma. 
ğa hazırlandıkları tarihi hatayı derhal 
düzeltti ve bir kargqalık yuva.11 diye 
~rmağa uğnqbkları türk yurduna, 
cıhan banınvn en istikrarlı bir sahau 
haline koydu. Versay ve Sen. Jermen 
muahedelerindeki tarihi hatilann çar
çabu~ önüne geçen olmadı. AV1"11p9 
1918 senesinde 11Ulh adı albnda kin ve 
nefret ekmenin mahsullerini bugün bil' 
defa daha biçiyor." 

UÇURUMUN KENARINDA' 
. KURUN' da B. Asım Us bet makale
aınde Almanyanın Avusturyayı ilhakı. 
nı, Hitler'in maksadını anlatıyor w 
fÖyle bir neticeye vanyor: 

" Çemberlayn'ın İtalya ve Almanyt1 
ile gİriıtiği müzakerelerden ma!csa~ 
sadece bu memleketler arasrnda bir em
niyet teıiı etmek değildi; bu maksad 
daha çok geniıti. İngiliz başvekili Av. 
rupa sulhunu umumi surette tehl:kecle 
gördüğü için Versay muahedesini bo • 
zulmuı sayarak yeni baıtan bütün bü .. 
yük devletler arasında uzun zaman sü • 
recek sulh esaslan hazırlamak istiyor • 
du. Almanyarun Avusturyayı itıal ve 
bu memleketi ilhaka doğru gi~si ile 
İngiliz baıvekilinin bir ihtimal feklin • 
de gördüğü tehlike bugün fili bir haki· 
k~t olıı:ıuıtur. Eier Milletler Cemiyeti• 
nı teıkıl eden devletler ile bu cemiyetin 
dıtında kalan memleketler derhal top • 
lanarak Avrupa için yeni battan umu. 
mi sulh esaslan kunnağa. imkan bula • 
mazlar .. bugünkü tehlikeli vaziyetin 
Y~nn ne gibi akibetlere P.İreceğini ta • 
~ın etmek mümkün deiildir." 

lng.ilterenin hava 
büdçeçi 

Londra, .15 (A.A.) - Avam kama
rasında Ba,vekil Çemberlayn hava 
büdcesine tevdi ederek silahlanma it· 
!erinin fevkalade hızlandırılacağını 
kaydetmiftir. Hava büdcesi 103 mil
yon ıterlingdir. 

Çemberlayn demiştir ki: 
- Bugün ilk harb tayyaresi olarak 

mart 1937 için derpiş edilen 1500 ile 
i.1939 martx için kararla§tırılan 1750 
arasında bulunuyoruz. Bugün gerek 
adet gerek vasıf itibarile en ileri 
memleketler arasındayız. 

Filistindeki ihtilôl 
Kudüs, 15 (A.A.) - Şimali Filis

tindeki harek!tta bir durgunluk bat
lamış ve sanıldığına göre arab ihtilil· 
cilerinin büyük bir kısmı Suriye hu-

dudundan öbür tarafa ıeçmittir, 
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No: 4 Anlatan: Emekli Kurmay 
Albcıy Raşid Galib Dozar 

Odamıza 
• 

annemı 

birkaç kazak girerek 
ve beni tehdit ettiler 

Mülazım Herbert'in anlattığı veç- siz, bunlarla bizi tahkir ediyor, aö
hile muhasaranın devamı müddetin· ğüp sayıyorlardı. 
ce asker her cihetten halktan ziya- Fransızca bir atalar sözü vardll'. 
de sıkıntı çekmitti. Muhasara kalk- (Her fenalığm bir iyi ciheti vardır) 
hktan sonra ise halk çok sıkıntı der. Hakikaten de bu böyledir. 
çekmiıtir. Çünkü Vid kenannda tes- Plevnede küçük yaınnda gördüğüm 
limi müteakip Bulgarlar, ıehre ge- pek çok felaketler, rus güllelerinin 
ne dönen halkın ıehirde bıraktıkla- orada dört buçuk ay başıına yağma
rı meskenlerini soymuı ve gene o sı Plevne müdafilerinin, lngiliz za
zavalh halkı Vid kenarında gene biti tarafından da tasdik ve tasvir 
Bulgarlarla Rus ve Romen askerleri de edilen kahramanlıkları, teslimden 
aoymuı olduklarmdan bu suretle el- sonra bir kadid haline gelmit olan 
]erinde avuçlarında hiç bir feyleri bu fedakar askerlerimizi o zamanki 
kalmayan bu halk, sonradan bura- rus neferlerinin nasıl tüfek dipçik. 
da tarif olunamıyacak sefalet ve e· leriyle dövdüklerini ve önlerinde 
ziyetleret İ§kencelere maruz kal- sürdi.!"klerini gözümle görütüm be
mıılardır. Bunlara artık hiç kimse nim o taze kalbimde pek derin ve 
aahib çıkmamı§ ve yardım etmemiş iç silinmeyen pek acı yaralar aç
tir. Çocuklar Rus askerlerinden ek- 1 mı§ i~i. Sonralar.' lsta.nb~!~ hicreti~ 
mek dilenirler, Rus neferleri de on- Harbıye mektebıne gırdıgım vakıt 
)arı nobran tavurlar ile reddeder- o zaman orada rusça almanca ve 
lerdi. Bazıları da merhamet ede· fransızca lisanları okutuluyordu he
rek bize birer parça acı ve kurut ni almanca kısmma rızam ve arzum 
kara ekmekten verirlerdi ve biz de hilafına olarak ayınnışlardı. Ben 
bu acı ekmekleri baklava gibi tatlı ise rusça öğrenmek, sonra bu sefe
tath yerdik. rin her türlü teferruatını bizzat rus-

Liıkin zavallı Plevne türklerinin ça eserlerden okuyabilmek için rus-
ça kısmına geçtim ve bu lisanı daha 

felaketleri burada da bitmiyordu. küçükten okudum ve öğrendim. Bu 
Gece oldumu bulgar çeteleri bütün sayede 1877 Rus. Türk seferine da
Plevnede samanlıklara ahırlara ao· ir neırolunan türlü türlü nıaça eaer
kuluyor o fena soğuklarda kendileri- Jer getirdip okudum. Hususiyle mü
ne bir melce aramıt olan türklerin lazım Herbertin de eserinde medh

bulundukları yerlere girerek bu za

vallılarm gençlerine iğrenç taarruz. 

larda bulunuyorlardı. Akıam oldu-

eylediği genç rus generali Skoblefe 
dair onun Plevne ve Şıpkada yaptığı 
cidden mühim işlerine aid de rusça 
münteıir bir çok eserler okudum, 

Erkanı luırb kaymakamı iken 
Plevne'yi ziyaretim esnasın'da 

gördüklerim 

ULUS 

Cinai bilgiler hakkında 
yeni bir kitab 

Kimya ve projeksiyon yardımı ile 
caniler hakkında tahkikat usulü 

Mısırda çıkan Elmukattam gazete- Mumaileyh bu konferansmda, dün-
sinde avukat M. Crimua imzasiyle çı- yanın başlıca canileri içinde, sırf öl
kan bir ilim kitabı hakkında bir maka- dürmek değil belki kurbanlarına iş
le neşredilmiştir. Bu makale şudur: kence yapmak tarzlarında yenilikler 

Doktor Rodolf Yetziriş ve müsteşar keşfi ile şöhret kazanan en büyük kan 
doktor Hendel adındaki iki büyük bil- dökücü Vohomro'nun cinayeti hakkın
gin cinai bilgiler; kimya ve projeksi- daki maddi delilleri göstermiştir. 
yon yardımı ile caniler hakkmda tah- Bu hadisenin Avrupada, bilhassa 
kikat usulü hakkında yeni bir kitab te- Almanyada projeksyonla izah ve mik
lif etmişlerdir. roskopla fotoğraf alma fenninin ileri-
Mısırda kaza, kanun ve cinai tahki- lemesinde büyük bir tesiri olmuştur. 

katla uğraşanlara faydalı olacağı için, Yetziriş'in şöhreti o dereceye geldi 
dünyadaki cinai hadiselere sıkı suret- ki, Contsi, Lotsi, Hayder ve Ştringel'· 
te temaseden bu eserin özünü ve va- ler gibi onun da adı her tarafa yayıldı. 
sıflarını arzetmek istedik. Simasını da Nasıl konan dövil, kendi hikayele
göz önüne almak lazımdır ki, bu milel- rinin kahramanı olan (Şarlok Holmes) 
lıflerden birisi Berlinin yüksek, orta, in ağzından cinsi tahkikat usullerini 
ve ilk mahkemelerince ehli hibredir, hayali bir üsliıpla izah etmişse Yetzi
aynı zamanda kimya ve sahtekarlığa riş de hakikatler sahasında çalışarak 
aid kısımlar mütehassısıdır. bu ingiliz muharririnin hülyalarını a-
Diğeri de temyiz mahkemesi müste- deta kati neticeli müsbet hakikatlar 

şan ve hukuk doktoru bulunmaktadır. haline getirmiştir. Cinayet mahallin
Müelliflerden birincisi kitabın mu- de bulunan bir kıl ve yahut amerikan 
kaddimesinde diyor ki: bezden çe.h:ılmiş bir iplik ve yahud ta 

"25 yıl önce cinai müzelerden birini kulıanıJmış esvap ele geçirmekle po· 
gezen kimse bunlarda bulunan eşya- lisin cınayeti keşıedebıımelerine yara
nın en mühimlerinin; tabanca, kama, yacak deliller bulmuştur. 

Enerji 
Aylrk Kültür iUecmuası 

On birinci sayısı çıkan Enerji, Is
partada daha çok muallim ve müreb
bilerden mürekkeb bir gençliğin kıy
metli eseridir. Her nüshasında oldu
ğu gibi şubat sayısında da birçok de
ğerli yazılar vardır. Bu yazıların bir
çoğunun gerisinin gelecek sayılara bı· 
rakılması ve her birine ancak ikişer 
sayfa tahsis edilmiş olması, mecmua
nın hacminin darlığından ileri gelmiş 
olsabile telifsi, Enerjinin kıymetini 

bir kat daha artıracağından bunu tav
siyede fayda görülür. 

Nazım Örensun (Kültür ve halk) 
başlığı ile ilk yazıda kültürcüleri kö
ye davet etmektedir. Manisa mebusu 
Kazım Nami Duru (Kahraman ve kah
ramanlık) yazısına bu sayıda da de
vam ediyor. Kemal Kayanın (Ev va
zifeleri), Tahir Erdem'in (İlk okullar
da talebeye öğretilecek kelime kadro
su), Bekir Türkün Yurd Bilgisinde 
(Vilayetin coğrafyası) İbrahim Göç
men'in (Okullarda oyunlar) yazıları 

her muallimi alakalandıracak birer 
mevzudur. Sabri Erkin (Malaryadan 
korunmaktaki güçlükler) yazısiyle 

(Dişlerimizi çürümekten nasıl koru· 
yacağız} yazısı herkes için faydalı 

olacak bir şekilde yazılmıştır. Enerji
nin bu saysında Muammer Arda (Ru· 
hun kadiri mutlaklığı - neşe) unvanlı 
bir yazıya başlamaktadır. Nazım Ören
sım'un (İnsan zuhurunun coğrafya 
ile alakası) unvanlı yazısı bu sayıda 
da devam etmektedir. 

kilit kırmağa yarayan aletler, kalp pa- Yetziriş'in atölyesi bugüne kadar 
ralar, banknotlar ve haklarında idam bir çalışma ve araştırma evi halinde
kararları infazedilen baş.canilerin re- dir. Hu atölye doktor Faul Yetziriş'in 
simlerinden başka bir şey olmadıkla- idaresinden sonra oğlu Rodolf Yetzi
rını görürdü. ri;; ile doktor Müller e geçmiştir. Bun-

Berlin, Dresten, Hamburg gibi şe- !ardan biri müessisin ve bu kitabı ya- mikyasta öğrendiler. 
birlerle diğer küçük kasabalarda hal zanın yardımcısı olan ve babasının il- Bundan dolayı cürümlerin gizlilik-
böyle idi ..... " mi mirasına, kendisinin ı;ahsi iktidarı- lerini meydana çıkarmaı< için kimya 

1905 den önce Doktor Brito'un Pa- "e tabı·ı· bılgı"lere baş vu k l~ d na ve babasından kalma sayısız araş- • rma azım ı 
riste ve Profesör Rays'ın Lozanda te- tırma vasıtalarına dayanarak kitabın \re ancak bu suretledir ki, şüpheye yer 
sis etmiş oldukları her müzelerde de, bablarını ve fasıllarını beraber hazırla- Yermiyecek derecede kati hakikatlara 
canilere yaradıkları besbelli olan, fa. mş olan oğludur. Bu genç daha baba- varılabilirdi. 
kat cürmün bunlarla nasıl irtikab edil- snın yanında çalışırken bile büyük ke- İşte değerli olan bu kitabında bun
diğini anlatmıyan bir çok cürüm alet- şiflerde bulunmuştur. (Cinai kimya) lardan bahsetmektedir: İçindekilere 
leri gördüm. araştırmalarına dayanan davalarda or- eglince; bunları müellif iki genel bö-

Bundan anlaşılıyor ki, her iki müze taya attığı fikirler onu bugün tam iti- lüme ayırmıştır. Bu bölmlerden birini, 
fennin yeni inkişatlarından önce tesis mada layık bir adam haline sokmuştur. bu bilginin tarihine, kimyevi tahkik 
edilmiştir. Bu itibarla bu eser babasının çalışması metoduna, atomların evsafiyle bunla

Halbuki, Almanyadaki cinai müze- mahsulü olmaktan ziyade, kendi müşa- rın birbirine bağlanışlarını tetkike, ce-
leri ziyaret eden kimse o müzelerin dı- hedelerinin mahsulü ve meyvasıdır. setlerdeki zehirlerin tesbiti tarzına, 
varlarında yazı sahtekrlığını açığa çı· çalışma ve araştırma malzemesinin ha· 

Bu kitab; Alman yanın tabii bilgi-

mu türk mahaJJelerinin muhtelif 

noktalarmdan (aman can kurtaran 

yok mu?) feryadlan ititilirdi. Ha· 

lll'larun ki ben sekiz y&§mda oldu

ium halde iltica ettiğimiz evde eli
me geçimüı olduğum bir martinle 
bir gece ''kim gelirse mutla:ka vuru
rum" niyetiyle ve bu martin elimde 
olduğu halde oda içinde pencere ca· 
mmın önünde aabaha kadar gelen 
oluraa annemin namusunu kurtar
mak niyetiyle ve mutlaka vunnak 
kasdiyle nöbet beklemiıtim. Teşa

düfen kimse de gelmedi idi. 

karmak usulünü gösteren mikroskopik zırlanması uslüne, teşrih tahlil yapma-
lerle uğraşanları aarsında şphret alan-

Erkanı harb yüzbaı111 olduğum za· resim ve fotoğraf levhaları gördüğü lar için kuvvetli bir esas ve her vakit ğa madeni ve uvzi zehirlerin tefriki 
gibi, cürmün işlendiği yerde bulunan suretiyle kimyevi tetkiklerin ilerile-

man rusçayı tamamiyle okur anlardım. kan lekelerinin, saç döküntülerinin baş vurdukları bir rehber olmuştur. meeini izaha tahsis etmiştir. 

Ben 8 yaıında ufak bir çocuk ol
Cluğum halde ben de bulgarlarm İ§· 
kencer.inden kurtulamamı§tnn. Plev
neye döndükten ve itler biraz man· 
ya olduktan sonra bir gün çarııda 
gezerken bir mumcu dükkanından 
bir bulgar fırlayarak beni içeri ça
ğırdıt gittim. Orada bulunan ve sik
leti benim tahammülümün fevkin
de olan bir tahta dolabı benim ba
tıma yükletti ve (haydi) dedi. Bana 
bu dolabı uzun bir mesafeye kadar 
taııttı. Baıundaki yük o kadar ağır 
idi ki adeta boynum göksüme gir
ınit gibi olmuttu. Bu iıkencenin ben 
günlerce acısını ve ağrısını çekmi§· 
tim. 

Bir gün de bulunduğumuz odaya 
bir kaç kazak girdi; annemi ve bi
zi ellerindeki kamçılarla tehdid et· 
tiler ve Rusçada tabii anlamadığı
mız bir ıeyler de söylediler ki fÜphe-

Bu sebeble uzun müddet hep Plevnaye tetkiki suretiyle cinilerin phıa ve hii- Mew&ele fUdurı İkinci bölüm iae, başlıca ikiye ayır. 
ve 1877 muharebesine dair birçok nas· viyctlcrini teabit ouzıek keyfiyetittl ı- &uç irtUdbı görUlmemi9 bir hızla in- dığı zehirle.re aiddir. 
ça eserler getirtip okudum Bu muha- zah cclen cıtger tablolar aa nıu~neôe U~i:lll• ı-y•-, - ....... - - ~-~ - · munva~,-'k;ı;;ütt, ... civ'~f'liııllf,"'b~ı/Ut.i.; 

eder. Bunların altında, asit kloridrik sında içtimai hayatın korunması için ~ :ı ~ 
rebede Plevne'yi muhasara eden rus ve sair maddelerle kimyevi araştırma- yeni tedbirler alınması lazım geldi. fluor, karbon oksit, gibi uzvi olmayan-
kuvvetleri arasında Ceneral Skobelef larla, ceseddeki zehirleri keşfetmek Evet mütehassıs mücrimler o kadar lan, birinci kısrmdadır. 
namında bir rus generali bulunuyordu için projeksyon'u, mikroskopu cinai artmıştı ki: Bunlar adeta bir bilgi §U• İkinci kısımda da muayene metodu
ki bu zat fevkalade ceıaretile 0 seferin tahkikatta kullanan, meşhur kimya a- besini meydana getirecek ve Handel'in nu izah ettikten sonra morfin, kodein, 

limi Paul Yetziriş'in imzasını okur ... "Sanatkar mücrimler" adlı kitabında Kokain, istriknin, prozin, körar, etro-
bütün devamı büddetince, bizim Os - · 'b" d h k b' hal vin, kırmızı deJ· etal, küuletil, küul-"b. k lik -ı · d b.. Bu işle meğgul olan meşhur mütehas- isbat ettiğı gı ı e ~et verece ır 
man paşa gı ı, as er a emın e u - · aldılar. Tahkı"kat yapanları ıuşı-mak, metil, nitro banzol, hamızıkarbon, kri-' • sıs tarafından doktorların ve tabiıye· .,- •·• 
yük bir ıöhret kazanmıftı. Plevne nın d .1 yaptıkları sur.tarı gı"zle""ek ve karan- zol, .... Gibi uvzi zehirlerle uyutucu · d b cilerin (55} inci toplantısın a, verı en :ı -
meşhur üç hücumundan biran e u ge- . b" .. h 1 lıgva bogvmak ı·şı"nde kendilerine yardı· maddeler anlatılmaktadır. Bundan 

b. konferans çok genış ır şo ret a mıı;-
neral, beyaz elbise giyip beyaz ır ata mı dokunan muhtelif ilimleri geniş başka gene aynı kısımda, çocuk düşür-
binerek askerinin bizzat önüne geçerek tır. mek üzere alınan zehirler, yiyecekle-
Kovanbk ve yahud Receb bey tabyası • rin muayenesi, kan lekelerini arama ve 
na hücum etmiı ve bu mühim tabyayı _.ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ bu yolda baş vurulan mikroskop, kim-
da almıt idi ki o zaman bu tabyaya nıs- : : yevi vasıtalar ve bunlarla kırmızı kü· 
hır (Skobelef tabyası) adını vermitler- : - reciklerle rnaddei meneviyyenin tefri-- -di. : : ki, insan ile hayvan saçları arasındaki 

Lakin yimü dört saat ıeçmeden : § fark ve hususiyetler bunların yardımı 
türkler burasını gene ruslardan almıt· : : ile ~hsiyeti meydana çıkarmak. Cinai 
lardı. : : yakma ve kırmalar... Parmak izlerini 

Skobelefin bu tabyaya nasıl hücum : : pertavsız vasıtasiyle muayene, yazı, ka-
etmiı olduğunu ben bizzat vakaya şa - : lem, kalem uçları; ve mürekkeblerin 
hid olup da bu hücumda Skobelefin ya- : Yazan: Alexis Tolstoi No: 29 _ muayenesini ve tahlillerini izah etmiş-
nrnda bulunmuş olan yaverinin yazmıt : - tir. 
ld ~ b' k" bt k t - Biz bu kitabı, Mısırda parmak izi 0 

ugu ır ıta a 
0 

umut um. : = mütehassıslarının ve tıbbı adlinin en 

16 - 3. 1118 

Ankara: 

Öğle Netriyatı: 12.30 Muhtelif plllı 
neeriyatı - 13.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici. ıııa
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikla dans 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet Adnan ve arkada,ları) -
20.00 Saat ayarı ve arabça neıriyat -
20.15 Türk musikisi ve halk prkılan (Me
lek Tokgoz ve arkadaşları) - 21.00 Kon
ferans; Cemal Arıtman - 21.lS Stüdyo ... 
lon orkestrası: 1 • W. Aletter: Auôade dıl 
Bergcr. 2 • joh. Strauss: Die Flede~ 
3 - Rimsky Korsakow: Shanseıı bindoae. 
4 - Emile Waldteufel: Tout - Paria. 5 • 
W. Rebikoff: Valzer aus der Chriatbeum 
- 22.00 Ajans haberleri - 22.lS Y....W 
program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plikla tlrlı 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plalla 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif ·plik Mf
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 17.00 İnlultb .._ 
rihi dersleri: Üniversiteden naklen Mah
mut Esat Bozkurt - 18.30 Fatih halken 
gösterit kolu tarafından bir temsil - 19.ll 
Konferans: Doktor Muzaffer Şevki tara• 
fmdan (Şeker hastalığının yeni tedavi • 
sulleri) - 19.55 Borsa haberleri - 30.00 
Necmettin Rıza ve arkadaılan tarafmdaa 
turk musikisi ve halk şarkıları - 20.30 Ha· 
va raporu - 20.33 Ömer Rıza tarafmdaa 
arab!;;a sôylev - 20.45 N ezibe ve arkadq
ları tarafından türk musikisi ve halk war• 
kılan (Saat ayarı) - 21.15 Fasıl IU he
yeti: İbrahim ve arkadaşları tarafmdan -
21.50 ORKESTRA: 1 • Bah: Hamlet, .. 
vertür. 2 • Morena: Stravusfedern. 3 • 
Rahmaninof: Noktürn. 4 • Albeniz: Ser .. 
nata - 22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plik• 
la sololar, opera ve operet parça~n -
23.20 - 23.30 Son haberler ve erteai cti
nün programı. 

OPl:.RA VE OPERETLER: 19 Bükret 
- 20 Kolonya - 21 Milano - 21.30 Bor• 
do. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hambarl 
- 19 London • Recyonal - 19.25 Viyana 
- 19.30 Stkoholm - 20 Bedin - ıo.21 
Kopenhag - 21 Münib, Roma - 21.5 Mon
te Ceneri - 21.10 Beromunster, Hambarl 
- 21.30 Strazburg - 23.15 Tuluz • 

ODA MUSİKiSİ: 16 Münib - 17 Ber
lin - 17.25 Beromünster - 17.30 Kolon• 
ya - 18 .Frankfurt - 21.30 Kolonya -
21.40 Beromünstcr - 21.55 Keza - 22.21 
Königsberg - 22.45 Liiksemburs. 

SOLO KONSERLER!: 13.30 Stkoblom 
- 14.15 Kolonya - 16.25 Beromümter -
17.15 Varşova - 18 Königsbers - il.IS 
Hamburg - 18.25 Breslav - 20 llODM 
Ceneri - 21 Varşova - 24 Stuttprt. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı •· .. ): &.il 

Bertin - 8.30 Laypzig ve diier abmn i9' 
tasyonları - 12 Laypzig - 20 Breela•. ~ 

ORG KONSERLER! VE KOROLAAl 
21.15 Droytviç - 21.15 Könicabers. 
- U A l<'tı<' 'M1t7.ll< • 6 30 Al- t.1 ...ı;_ 
Hamburg - 12 Brcsıav, namınr.:;±415-
furt, Kolonya - 13.15 Stuttgart. llirıih -
14 Stuttgart - 14.10 Stuttgart, Lansis -
14.15 Berlin - 15.35 Keza - 16 BralaYt 
Frankfurt, Hamburg, Könipbers, Stutt
gart - 16.30 Kolonya - 17.10 Mtirıih -
18 Berlin - 18.10 Laypzig - 19.10 Frank
furt, Kolonya - 19.45 Stuttgart - 20 ltö
nigsberı - 21 Bedin - 22.30 Fnnkfmt. 
Stutgart. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttprt -
18 Keza - 20 Sottens. 

DANS MÜZİCİ: 19.10 Bertin, lliiaill 
- 22.20 Laypzig, Münib - 22.30 Breala~ 
- 22.40 Königsberg - 23 Florama, Kato-
viç, Post Parizyen, Roma - 23.10 Bada• 
peşte - 23.25 Londoıı - ReC)'Olla} - 2f 
Lüksenburg - 0.20 Droytviç. 

çok muhtaç olduğu faydalı bir eser ıB
rüyoruz. 

Bu iki usul senelerdenberl mahke
melerde tatbik edilmiş olmaana raf
men hala iptidai haldedirler. 

Parmak izi ihtisası şimdiye bdatt 
yukarda saydığımız ilimlere vukufd 
olmıyan kimselerin reylerine ~ fıtri 
istidadlarına münhasır kalmaJı:tadır. 

Tercüme eden: Necati Kmtaltlt 
(Sonu var~§ 

=L-----------~------------~~~-----------------111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
general Franç Lö F~r ile Si~on Zım: 
mer'in yaptıkları planlara gore yenı 

baştan inşa edilmişti: Duvarlar geniş
letilmiş, demir levhalar ve direklerle 
takviye olunmuş, daha derin yeni hen· 
dekler kazılmış, yan ateşine mahsus 
mazgallariyle yeni kuleler yapılmış· 
tı. Tunç topları, havan toplarını, uz~n 
demir topları sazdan örülmüş metrıs· 
ler, kum torbalan muhafaza ediyordu. 
Kalenin ortasında beş yüz kişi alacak 
büyücek bir izba inşa edilmişti. İrili 
ufaklı sekiz çan, methalin üzerindeki 
büyük kulenin tepesinde, her saat ba-
şında çalıyordu. . . . 

Bir poticşni kalesı, herhangı bır 
oyuncak gibi ise det bir muhasaraya 
da karşı koyabilirdi. İyice kır~ılmı~ 
bir çayırda iki tabur - Preobra1enskı 
ve Semenovski taburları · şafaktan ak· 
şam karanlığına kadar ta:im edi~orl~r: 
dı. Simon Zommer şimdı nefesı gıbı 
yumruklarını da esirgemiyord~. Nefer· 
ler, fitilli tüfenklerini önlennde tu· 
tarak, makinadan adamlar gibi yürü· 
yorlardı: ''Selam dur 1 Rahat dur 1., 
Sonra, sağ ayaklarını yere vurarak t~
vakkuf ediyorlardı ... "Sağ omuz ilen, 
marş! Forwarts! Fena oldu! Lumpen! 
Musibetler! SeJam dur!,. General al 
atı üzerinde hindi gibi kızarıyordu. 
Şimdilik küçük zabit olan bizzat 
Petro da, generalin önünden geçerk~n, 
gözleri hanelerinden fırlarcasına dım 
dik oluyordu. 

Ku.kuy'dan iki yabancı daha alın· 

dı: Matematikten anlayan ve yıl· _ 
dızlar yüksekliğini ölçen aleti de -
kullanmasını bilen Franç Zimmerman : 
ile deniz işlerinde mütehassıs ihtiyar : 

: oyun değildir... Karşı kıyıda gülüp 
: eğlenen §U kölelere bakınız! ... 
: Otelcilerden daha cüretli bir boyar, -: hazan Petroya, sakalını sallayarak tit-

rek sesi ile bağırıyor: 
: _ Majeste, açık sözlülüğümü affet; 
: ben ausamryacak kadar ihtiyarım. Fa
: kat ayıptır bu: Hiç böyle şey görül-

merniştir. --

Karsten Brand ... Zimmerman Petroya : 
matematik ve tahkim sanatını öğreti- : 
yor, Karsten Brand ise İsmailovo kö- : 
yünde bir sundurmada bulunan ve bir : 
yan yelkenle rüzgara karşı ilerliyebi- : -len o şaşılacak kotrayı örnek tutarak : : Petro, bir direk gibi uzun boyu ile 

: siperin üzerine çıkıp göz kırpıyor : gemiler yapmağa uğraşıyordu, Boyar- : 
lar Moskovadan Preobrajenski'ye da. : 
ha srk devam ediyor, ve bunca paranın : -sarfolunup bu kadar silahın toplandı- : 

- - Ha aenmisin... Söylesene bana 
: Goliçin neler yazıyor? Kırımı fethetti 
: mi, yoksa henüz harb mi ediyor? 
: Ve o meliın yabancılar, bu sözl~ri 
: işitince siperlerin ardında kahkahalar· 
: la gülüyor, bizimkiler de onları taklid 

-ğı Yavuza kenarlarında ne çeşit oyun- : 
larla vakit geçirilmekte olduğunu göz- : 
leriyle görmek istiyorlardı. Bendi -
geçmiyor, nehrin öte kıyısında duru
yorlardı. Bazan bir boyar görülüyordu 
ki başında kırk zerduva'dan yapılmış 
kule gibi uzun kalpağı, tombul y.anak· 
ları, süpürgeyi andıran sakalı ıle atı 
üstünde bir çuval gibi yamyassı duru· 
yordu. Bunun arkasında da, zenginlikle 
rini göstermek için üstüste üç dört ta
ne kıymetli kaftan giymiş asiller bulu· 
nurdu. Bunlar orada hazan bir saat, 
hazan daha fazla, kımıldamadan öyle· 

Ural'cla bir Fabrikanın sahibi, Menıikol'clan, kencliıine 
ifçi ıatmcuını istiyor 

ce kalıp bakarlardı. . 
Nehrin bu tarafında kum ve metrıs· 

tik sazlarla dolu arabalar gidip geli
yor. Askerler direkler taşıyor. Kütük
ten yapılmış bir .... bloklar vasıtaaiyle 
yüksek bir sehpa üzerinde kalkıyor ve 
"mola!" denilince kazığın tepesine i
niyort bel toprağı alt Ust ediyor. Elle-

rinde perkerler ve planlarla yabancı· yerlere kadar iğilip selam veriyorlar. 
lar dolaşıyor. Baltalar ağaç yarıyor. Ve kollarını havaya kaldırıp bakıyor· 
Testereler gıcırdıyor. U.stalar tahta lar ... Onların babaları ve büyük baba
ölçUlerle koşuşuyor. Ve işte - Ey lan aşılmaz bir divar teşkil edercesine 
tanrım, ey azizleri - Yaldızlı bir ta- çarın etrafına sıralanıp muhafaza e
htta oturup bütün bu faaaliyeti seyre- der, mukaddes haşmetliyi bir sineğin 
diyor sanmayın - hayır - baıına bir bile rahatsız etmemesi için takayyüd 
örme takke, sırtına kirli bir gömlek gösterirlerdi. Ender zamanlarda, bir 
ve bacağına da yabancı makasından tanri gibi, onu millete gösterir, Biza
çıkma kısa bir pantalon geçirmiş, ça· na haşmetini, ananeyi böylece korur
kıl dolu bir el arabasını yere yatml· lardı. Ya bu ne yapıyor? Köleler ara
mış tahtalar üzerinde koşa koşa sürü- ,aında bir köle gibi, hiçten bir adam gi
yor. bi, tütün adı verilen o pis şeyle doldu-

Boyar kırk zerduvadan yapılmış rulmuş bir çubuk ağzında, hayasız tah
kalpağını ve asiller de kendi kalpak- talar üzerinde kotuyor. Ananeyi sar· 
tarını çıkarıp nehrin öte lr.ıy11U1da aıyor ... Demek ki bu artllı: tadoce ~ 

ediyorlar. Halbuki çarla konuşan bir 
boyar karşısında yere diz çökmeleri 
daha doğru olurdu ... 

Bazan da - olsa olsa başını kaybe· 
deceğini düşünerek - boyarın inad et
tiği, çıkışmağa, kandırmağa devam et· 
tiği olurdu: 

- Ben babanı dizlerim üstünde bü
yüttüm, gece gündüz tabutunu bekle· 
dim. Ailemiz Rurik'e kadar çıkar. Şe
refimizi düşün, bu utandırıcı eğlenme
yi bırak... Gitmiyeceğim., fikrini de
ğiştirinceye kadar burada böyle kakı· 
lıp kalacağım. Git hamamda temizlen, 
Allahın mabedine gel.. 

O zaman Petro bağınrdı: "Alek
aagka fitil ver, .. Ve on iki librelik bir 
çakaloz topunu zavallı boyara doğru 
çevirip Ülıerinc doğru bir atımlık no-

hud gönderirdi. O vakit Zommer b" 
sıklarını tutarak gülerdi. 

Lö For da öyle ... Zimmerman, o f//11' 
de haliyle, gülümserdi. Kna boyl• 
ve şişman Karsten Brand İle, kuıtl 
bir elma gibi suratı kırışıklar iç~ 
kahkahaları atardı. Ve ıbütiln yabeO' 
cılar, ve bütün ruslar uzun lral~ 
uçuşunu, yaralanan boyarm or&daıô" 
terin kolları arasına yığıldığını, _.. 
rın şahlanışını seyretmek için ~ 
rin üzerine tırmanırlardı. Bütin Col
mek için bu bir vesile olurdu. 

Bu kaleye ''Büyük Prelb~ "'1' 
ri" adı takılmıştı. 

-3-
Aleksaşka, Pctronun yatak ~ 

kabul edildiği gecedenberi orada ıııalı' 
dı. Bir şeytan gibi becerikli ~ ktlf' 
naz olan Aleksaşka Petronun bUdll' 
düşüncelerini tahmin ediyordu. ~ 
nın kıYrımlarını sallayarak bir tafC' 
mu her şey derhal düzeliverlyorcl" 
Allah bilir ne zaman bir an bulup.~ 
yuyordu. Daima neşeli, daima pat~ 
bakıflı, daima güler yüzlü idi. H-
Petro kadar uzun boylu, biru ~ 
geniş omuzlu, daha ince belli idi. ~ 
ronun arkasından bir gölge cibi _. 
laşırdr. Trampete çalmağa, fitilli 
feğini kullanınağa, kuru otlan ~ 
tan geçirmeğe her vakit hazırdı.~ 
haretlerini göstermcğe blıfle~ 
herkes gülmekten katılırdı: BaOO 
ağaç kovuğunda bal ararken , .... 
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Renklerin tesiri 
Çekoslovakyada yaşıyan 

Ç ekler. almanlar geçmif Mırlar muhali! olduğunu. halbuki sola müte-

Doktor Rabiye'nin rivayetine gö
re, Havva anamız cennetteki elma
nın kırmızı renginden heyecana gel· 
mit, Adem babamız da fl!inİn ıüt gi
bi beyaz rengine kapılrnıtb. Uk anamı
zın timdiki süt beyaz renginde bayan
lar gibi ç.itli olduğuna dair bqkaca bir 
haber yoksa da, inaanlarm kırmızı 
ile beyazı her zaman bafka renklere 
tercih ettiklerine bakılıraa o rivayete 
inanmamağa bir sebeb yoktur. 

Herhalde, hayat sahibi her cismin 
renklerden müteessir olduğu ıüphe
ıizdir. Renklerfo her birinde ııca.klı
iın baıka bqka olmaıı bu teıiri i&ah 
eder: meaeli. kırmızı renk en ııcak 
olduiundan inaanı tehyiç eder, mavi 
'Ve laciverdde ııcaklık daha az oldu
iu için bu renkler ıinirleri teakin e
derler. 

Kamil Flamaryon'un meıhur tec· 
rübesini belki de duymU§sunuzdu": 
bu alim bir kutuyu ikiye bölerek bir 
tarafını kırmızı, bir tarafmı da mavi 
camlarla kapattırmıt ve içeriaine bö
cekler koymu§tU. Kırmızı tarafta bu
lunan böcekler yerlerinde kalmıtlar, 
mavi taraftakiler, iki tarafm arasm
da bırakılan geçidden geçerek, hepsi 
birden kırmızı ve sıcak tarafta top
lanmıılardı. 

lpek böcekleri kırmızı ve turuncu 
renkte camlar altında yeti,tirilirae 
iıtihaleleri daha çabuk olur. renkaiz 
cam altmda gecikirler. Erkeklik ve 
ditilik niabetleri bile renge göre de
iitir. Hiç renkaiz yerde a§&ğı yukarı 
)'an yarıya; erkek ve diti olduklan 
halde a.çrk mavi renkte erkek niabe
ti yüzde elli yediye çlkar, cam koyu 
Jurmızı olunca erkek böcekler yÜz
de altmıı iki olur. Fakat koza mah
aulü bakımmdan netice akıinedir: 
en koyu :renkler en az mahıul verdi
rirler. Bu da hayvanlar arasında er-
keklerin daha tembel olduiunu ıöı
terir. 

Amerikada, ywuek eaibk. medi
ainin, renklerin a.ivri .inekler \Deri
ne teıirini anlamak için ya.ptırdıiı 
tec~ de, vaktinde, pek &'ÖH çarp
mıttu ıivrl ainekler en aiyade mavi 

lstinye Dok şirketi tasfiye 
ediliyor 

latanbul. ıı ~,..-g~ 
ıandr. Tasfiye halinde bulunan şirketin 
937 bilinçolan görUşUldü. İdare mecli
si ibra olundu. 

Şirketi Hayriyenin yeni vapuru 
lıtanbul. 15 (Telefonla) - Şirketi 

liayriyenin yeni yaptırmakta olduğu 
76 numaralı vapur 20 martta teılim e
dilccelctir. 

Teşekkür 
Validemizin vefatı münasebetiyle 

ıilemizin bu büyük kederine if tirakle 
ı>i.zleri lütfen taziyede bulunan doatla
rımı.za ayrı ayrı cevab vermeğe teea
•UrilmUz mam olduğundan tükran ve 
ıııinnet duygularımızın ibliğına muh
terem gazetenizin tavuautunu rica e
deriz. 

Em. U. Md. Ş. Sökmensüer, Eşi C. 
Sökmensüer, J. U. K. Kor 'General N. 
l'ınaz, Eşi A. Tınaz. 

renge gelirler. beyaza pek az rağbet 
ederler. San renk onları büabütün 
kaçırır. Bu tecrübelerden sonra A· 
merikada aivri ainekleri çok olan 
mmtakalarda:ki aıkerlere aarı renkte 
üniforma ıiydirilmif ve neticeai iyi 
olmuttu. Ankarada ıivri ainekten ka· 
çınmağa artık hiç lüzum yolu& da, 
sivri sinekleri henüz bol olan bqka 
bir yere &İttiğiniz vakit aiz de sarı 
bir elbise gi:ymeii hatırınıza getirir-
ainiz. 
lıpanyada yahud bafka bir yerde 

boia dövüıü aeyrederek boianm kır
mızı renge naııl öfke ile aaldırdığını 
görmüı olmaaanuı bile elbette duy
muıaunuzdur. 

lnaanlar üzerinde kırmızı rengin 
teıiri boğa üzerindeki kadar tiddetli 
değilse de. batka her renkten ziyade 
çektiğini, bazılarını azçok heyecana 
getirdiğini bilirıiniz. Eıki romaldar 
zamanında. gece uykuya galebe et
mek iıtiyenlerin kırmızı renkte ku
maılardan elbise giymeği adet edin
dikleri latince methur bir tiirden an
latılır. Eski Bizans imparatorlarmm 
da törenlerde ersuvani renkte har
maniye ıiymeleri, törenlerin uzadı· 
ğı vakit uyuyup kalmamalan için ol
aa gerektir. Buna karııhk mavi renk 
ainirleri teakin ettiğinden, gene eaki 
romalılarda mabedlerin pencereleri
ne mavi caml•r takmak ve busuretle 
mabedlere gelen halkı, biraz da uyu
tarak. itaat ettirmek adet olmuıtu .. 

Bu zamanda bayanların giydikle
ri elbisenin rengi daha ziyade moda
ya bağlıdır. Fakat eaki zamanda her 
kadın - renklerin fiziyolojik. tesirini 
bilmese de, onu bilenlerin koydulda
n kaidelere göre - ifade etmek istediği 
duyguya uyıun renkte ıiyinirdi: me
aela kırmızı d1nçlik ve kuvvet, beyaz 
aaflık ve itaat. mavi sebat, aarı körü 
körüne aadakat, yetil umut - ilh .• ifa
de ederdi. 

Renklerin haatalıklardan bazıları 
üaerine buıuıi teairleri olduiunclaa 
renklerle tedavi hekimlikte de kul
lanıl&n bir uıuldür. 

G.A. 

Bir çocuk otomobil 

İzmir, (Hususi) - Mersinli yolun
da bir otomobil faciası olmuştur. Yedi 
yaşında bir çocuk otomobilin teker
lekleri arasında beyni par~alanarak 
can vermiıtir. 

zarfında. bir arada y&f&Dl&ğa öy- Alın la mayii olan Çekoalovakyanın komü-
le aUflJlı,ıar ki; Bohemyada çek mek- an r nizm ile bazı karabctleri bulunduğunu 
tebled yanında o kadar alman mek- aöyledi. 
tebi vardır ki; burada çek gazeteleri eli 

1 
' Bunun hakikate uygun olmadığını. 

gibi o derece çok almanca gazete çık- ne yor ar . deliller ıerd ederek. aamimiycıtle an-
maktadır ki iki ırk. her günkü ha- latmak iatedim. Fakat doktor meeele-
yatta. çetin mücadelelerine devam yi .kendine göre mütalea derek Çekos-
etmekle beraber biribirine taham- lovakyada .zihinlerin Moakıovaya mü-
mül etmeği de öfrenmitlerdir. Pr...tı sldetlerln teveccih. ve IU halde, bol,evik aleyh
Prağ'daki alman kütüphanelerin- •ıı darı olan Henlayn'a muihalif olduğunu 

idda etti. 
de. yalnız cermenli.k fikrinin mamulü umumi 
olan veya alman Bohcmyaaının tarihi- V•kıa Çeko.lovakyada ba.zı aosya-
ne aid bulunan eserler değil. alman va- liıt mileueaeler kurulmu,tur. Fakat 
tanaeverlik hiuini tenmiye mabadiy- karargahında Çeka.lovakya. lavcç gibi, bu müeue-
le ne§redilen baait propaganda riıale· aelere ra&men. veya bu müesaesoler H· 

A • YS•inde .osyal ıilküne mazhar olmut 
leri de açıkça ıatılmaktadır. vrupa- bir memleekttir. Şimdiki halde itçi ve 
nın bu parçasında vaziyet itte böyle- yazan patron kavgalarının ne oldufunu bil-
dir. meme!ıGtedir. Fakat bana öyle geliyor 

Ancak tU hakikati de dikkate almak L J • L AT- J ki muhatabımın muhakanelerindeki a-
lazımdır .ki Çe.koalovakya parlamento- tlaOVllC l ~oaO henai temin için Çe.koslovalcyaaın bir 
sundaki 72 alman mebu.tan 44 il ·-. 

Ju.zıJ memleket gibi ~örünmesi li:ı:ım
Henlayn partiıine menaubtur. ve. bu nutkun ıu .Jcıamını beraber okuyalım: dır. 
SC'beble. bu devlet merkezindeki al· "Ancak hodbince gayeler taiib eden Bay Henlayn tarafdarlarının çekler· 
manlann umumi hayatına taallilk e· siyasi llrJu.lara karıı va.ziyet alıyoruz. le almanlar aruında ayrılıklar ihduı
den feyde reamt. kanuni bir mahiyet Bunlar, milli birliğin ilham ettiği na yarayacak umurları çoğaltmaia ça
vardır. Bu böyle olmakla beraber Çe- yüksek kablara tebaiyet etmeğe hazır lrftıkları daima görülmilftür. 
koalovakların da kendilerine karfı ek- değildirler!' Bu, bizi otorite fikrine Fakat Südet almanları hakikaten 
seriya düflD&nlık te:ı:ahilrlerinde bu· irca etmez mi ? ayrı ve bqh bafına bir millet midir? 
lunmuı olan bir a.kalliyet ha.lckında ge- Sevimli doktor, bu mütaleayı çürüt- Bir bütünlük tctkil etmekte midir? 
ni' bir liberali.zm &öeterme.lcte olduk- mek için uzun izahlarda bulunurken. Hakikat odur ki ıüdetler. aralann
larını teslim etmok gerektir... ben. otelimde bir masanın üatünü kap- da pek çok çek bulunan, büyük ve par-

s üdetlerin. umumi karargahı da o- layan ıüdet propaganda riaalelerinin ça parça kütledir. Bunlara ıidart muh
lan Di Çayt adında.lci gazeteleri hep muhatmımı tekzLb eder ıurette tariyet vermek yalın.z çeklerle if bir

binasındayım. Südet almanları parti- hazırlanmıf olduklarını düfünüyorum. liği etmek ietiyen •ktivist alınanları 
sinin şefi Henlayn'ın başlıca muavini Mesela, 1937 de basılan ve lstatistiğin değil, onlarla bir arada yaşamakta o
doktor Sebekovski ile görüşüyorum. •yinesi karşısında Çekolovakya adını lan 380.000 çeki de feda etmek demek-

llk önce Bohemyadaki alman nüfu- ta~yan büyük albüm ne maharetle ter- tir. Halbuki Südet memleketleri dı
sunun teşekkül tarzından bahsediyo- tib edilmişti 1 Slovakların çeklerden şında ve çek ekseriyeti içinde, ufak a
ruz. Avusturya cumhuriyetinden ay- ayrı bir millet oldukları fikrine ne de- dacıklar halinde 730.000 alman da var
rılmı' olan Bohemya harbı m~eakib meli? Biribirine -kaynamış olan bu iki dır ... 
ona naaıl iltihak edebilirdi? millet Çe.kotlcwakya nüfusunun % Pek tanınmıf bir .sat bu hussuta ba· 

Doktor Sebekov&kıi cevab veriyor: 66,91 ini tefkil ettikleri halde çekleri na şuruarı söyledi: 
"Halbuki bu mümkün olabilirdi. Bir % 51.15 ve t>'crtakları da% 15.76 ola- - Hayır, etnik, atavik bakımdan 
plebisite müracaat etmemize müsaade rak ayrı ayrı göstermek ve Bohemya- Bohemyadaki çeklerle alınanlar ara
etmemek suretiyle milletlerin kendi nın almanlarını da bunlar arasına % aında iyice ayrılmif böUimler yoktur. 
mukadderlerini kendilerinin tayin et- 22.23 niabetinde ithal etmek ba'ka baş- Oradaki çe~er ne «adar almanlaşmt! 
mesini iatiyen prensip aleyhimize ola- ka şeylerdir. Bu, albümde Çekoslovak- ise almanlar da o derece çekleşrniştir. 
rak ihlil edilmiştir ... Fakat maziye av- ya alınanlarının başlı başına Norveç, Bundan dolayıdır ki almanlarımızdan 
det otmiyelıim: Çek.oalovak devleti Litvanya, veya Letonya nüfUAundan ayrılmak letemiyoru.z. Onlar meaıleke· 
bünyesi içine idhal edilmiş olan bizler fazla, İrlanda nüfusuna müsavi olduk- timize bugünkü bünyesi için ıil%'umlu
bu devletin mevcudiyetini dilrilst bir ları da Jcaydedilmi§tir. Olabilir f durtar. Bugün onlara muhtariyet ver-
surette tanıyoruz. Mu.unir fikirler Tefekkürün inaana fikrini gizle- mck deV'let içinde devlet kurmaktır. 
beslemeksizin onun cU.zlerinden oldu· mok için verilmi9 olduiu müta- Bu. onları bizden ayırmata mlitecnayil 
ğumuzu kabul ediyoruz. Fakat ona al- leasını her hali ile teyid eden bu mem- her hususu takviye etmek demektir. Bu 
man sıfatiyle iştirak ediyoruz; zira.biz lekctte tavzih edilmesi lazım gelen ne binlerce yıldanberi memleketimizi ko· 
almanız. ha.kikatler vardır 1 Deniliyor ki ııkın- rumald:a olan dağ ıillilelerinden mü· 

1&;o ......... ~ .ı.ı .,.g~ ıı... .. v..ı..rın ~ t,abil .lnwfııAJ&r-u,,u.....aı • 
- Evet. bu hMikatten ~&,,... QJllI1 vafyctlifı~ıfltaibiır. 5 deme& ôful':Eu7aım&n mevzı-

ğtı. Hiç bir beşeri kudret ,alman mil- yon, Henlayn1lar tarafından idare olu- lcrini Prağm yakınına getirmek olur. 
liyetimize ihanet etmeğe bizi hiç bir nan bu kazaların tahsisatı mesutre na- Bunu istemeyiz. Bunu yapamayız. Ta
vakıt icbar edcmiyecektir. Çeklerin mı altında mühim miktarda paraları ol- hakkuk ettirilme mümkün olmayanı 
kendi kUltUrleri ve bu kültürün kendi- duğunu görınUJ, fakat bildcelerinde bizden istememek llzımdır. 1stik1Ali
ne hb kıymeti vardır. Çekler killtürle- bunlara tokabül eden rakamları bula- mizi tehlikeye diltüremeyiz. Fakat ta· 
rini muhafaza eteinler. Biz de külıtü- madrktan batka bunların hangi gizli hakkuk ettirilmeei kabil olmayan 9ey· 
rilmüzU muhafaza edeceğ~z. Cermen - makaadlara tahsia edildiğini de teabit ler haricinde aüdet almanlarına tam 
çek kUltilril olmak iddiasında buluna- edememi,tir. Gene deniliyor ki Rayh bir adilotle muunele etmek içio ne ka· 
cak mutavassıt bir kültürün doğuşuna makamları, meıthur Avuaturya lejyon- bilse yapıyoruz. yapacatıs. Onları 

Adınıdı lllh bir pıkl yıkılındı muhalifiz. ~~ı örne~ tutulara.k. Al~ya hudud_u mesud etmefe. ıilıatli bir demokrasi-
"Çekoelovak devleti, besbelli mil- ıçınde. ıüdet • alman le3yonlırı tepi- den dofan her tUrlU menfaatlere ka. 

Adana. (Huauıt) - Uzun .zaman. ıetlerden müre.kkeb bir devlettir ki bu-1 line bqlaınıttır. Bunlar doğru mu. ya- VUfıturmaktan &eri durmayoruz. ve 
danberi Çukurovada pkilik yapan hu- nun bütün manaaiyle merkeziyetçi i- lan mıdır? durmayacatıs. 
dud il.zerinde kaçakçılık itlerini idare daresi eşyanın tabiati ile taban tabana Acaba denildifi &ilbi Südetendoycer Bay Henlayn bilmiyor mu ki bu 
eden Celil nihayet gUmrUk muhafaza zıddır: Bunun içindir ki kendimizi bir Haymacbbund, yani Çekoalova.kyada· memlekette çekler ve alman biri.birine 
memurlarının puauıuna dütettk ele Selbstverwatung'a yani idari muhta- ki aüdtt alınanları te,kilitı. ıençleri iyice karıtmIJtır? Meacll on \içüncü 
ıeçirilmittir. Gece ailAhlı olarak. ka- riyete müstahak sayıyoruz... toplayvak Almanyaya göndermekte uırda alınanlar tarafından tcais edil
çak eıya ile hududumuza geldikleri - Ancak çekler aize bu muhtariyeti ve bunları orada üç ayhk ukeri talim- mit olan Pilzen fehrini on dördüncü 
haber alınan katil ve tekavet mahk(im- vermenin imkansız olduğunu, zira si- lere tabi tutmaktamıdn'? asırda. ekseriyet ve on altıncı uırda 
larından olan ve Suriyeye kaçmıı bu- zin bütüncü - totalitaire - olduğu- .... Doktor Sebekıosv.Jcrden 10rdum: iae tamamiyle çek idi. Fakat otuz ıene 
lunan Dörtyolun Çaylı köyünden Mu- nuzu ileri sürüyorlar. - By Henlayn'ın hWcUmete 'iftira- muharebelerinden eonra Pilzen te.krar 
aa oğlu Celll, hudud il.zerinde &llmrük - Fakat çeıkoslovak devletinin ha- kini manasız mı, mUmkUn mü, muhte- alman 'ehri, ve reamt dili almanca ol
muhafaza erlerinin kurduğu pusuya kimi yetini tanıdıktan sonra nasıl bü- mel mi bulursunuz? du. Yüz elli sene ıb~ylece devam ettik-
düşerek yarım saat süren müsademe- tüncü olabiliriz? - Politikada her şey mümkündür. ten sonra bu 'ehir, bugün de olduğu 
den sonra vurulmuş ve elinde bir mav-ı - Evet ... Fakat lideriniz Henlayn'· Ve bir an aonra muhatabım bana. gibi, tamamiyle çek tehri haline geldi. 
zerle ölü olarak ele geçirilmiştir, ın 21 ilk tC§rin 1934 de söylediği bir partiıinin markaizme aariıh aurette Sütedendoyçe Partay o suretle hare-
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Ankara hapishanesinde 
Cumhuriyet müddeiumumiliiinin 

daveti ile, dün, Ankara hapiıbaneainin 
matbaasını ıezdik. Derhal kaydedelim 
ki bu matbaa, ıehirdeki ben..-lerİne 
örnek olacak bir ciddiyetle çalıt!Mkta
dır. 

- Ankara bapiıhaneai matbaası? 
-Evet ... Fakat zannetmeyiniz ki bu, 

hapishanenin matbaacılık itlerini yap
mak üzere kurulmut küçüciik bir mii • 
eaaeaedir, ve, aerbeıt mürettibleri, .-. 
kiniıtleri, mücellidleri çahtbnr. Ha• 
yır,· bu matbu.da it ,örenlerin • belki 
müdür, uıta bqı gibi bir iki iıtiına ile• 
bepıi mahpuılarclır. 

Bir cemiyet için ideal, kankt.i ller 
itibarla aajlam ferdl•den terekküp et· 
mektedir. Ancak, ideal ile realite ...,. 
unda da derin farklar vardır, " .ba 
farklar ferddeki türlü kıuaurlarla ta& • 
hür eder. 

Metbur nazariyeleri biliıU: ı..... 
aaf olarak doiar, onu bozan cemİ,.t • 
tir. Hayır, ferdin kuaurlu ohmpnda 
cemiyet kadar doiuıunun da tesiri....,_ 
dır: Atavizm bizzat cemiyet kadar 
kuvvetlidir. 

Nazariyeler hemen tı- bunlar, 
ve ancak, hakikat te odur ki, ..myet 
kuıurlu ferdclen kendini daima tecride 
çahtrr; kuıur tabii veya kiabi 8 ola. .. 

Fakat modern cemiyetin marla 
ferdine kartı vuifeai yalnız tecrim ve 
tedib değil. ıalahtır dL .• 

Herhangi bir tesadüf en kamil in • 
sanı cemiyet nazarında ıuçlu mevküne 
koyabilir, Onu hapsetmekle mi iktifa 
edeceiiz? lıt• bu aibi inaani diitüaoe • 
ler, zamanımızda, hapishanelerden zm
danı kaldırımı, onun yerine atölyqi 
koyıııut tur. 

Amerika ganısterlerinden bip-i, i • 
dam edileceği aece, bir ıazeteciye • • 
elen cani ve katil oldujunu anlabrke: 
"Hapiahaneler yeni )'9Dİ caniler 79tİt• 
tiren fideliklerclir." diyordu. Mabpu. 
ıun en büyük dütmaıu itaizliiidir. 

Atatürk Tüıtdyesinde mahpuıu ıı • 
lah etmenin en ileri tecrübesi yapılm11-
brı lmrah adasındaki mahkUmlar ko • 
lonisi en mesud neticeleri vemliftir. 

Ankara bapilbaneainde her siia 120 • 
150 mahpuıu tabı iılerinde çahtbrma 
~üıü de bu faydalı tecrüw.dea 
biridir. Okuma yuma bilmi,.. Wr 

. .. , --
ra hir aanat öğretmek ve mahk\ımiyet 
müddetini ikmal edinceye kadar para 
kazandınp metıul e•k oma ıslah et
mit, cemİy. müfit bir UZUV haline 1 .. 
tİrmİf olmak deiil midir7 

Ankara bapiıbaneaincle böyle bir q. 
lahhane kummı olanlan aamimiretle 
tebrik etmeliyiz. - N. Baydar. · 

ket etmek iatiyor ki Çek.oelovaıkyada 
batlı bafına. muatakil, alman kısımları 
bulunsun. Fakat bu imkinaızdır. Bu 
denizin dalgalarını durdurmata lral
kıfmak gibi bir 9eydir. Bb öe, bir al
man baba ile bir çek anuının tefkil et
tikleri kaç tane aile vardır 1 Burada 
her fey biriıbirine kar.ıtmlf• her teY bi
ribiri i:le imtizaç etmittir. Tllbiatin 
yapmakta olduğu devamlı tecrübeye 
boyun eğmek en doğru huekettir. Gi
dip parlimentomuzu görünüz. Orada 
her hatib istediği Hanla nutkunu eöy· 
ler: Çekce, ılovakça. almanca. polo
ne:ı:ce, macarca. ru.ça ... Ve her nutuk 
da büyük bir itina ile kitibler tarafm
dan zabt olunur. 

~--·---- -

YEŞ 1 L DEFTER 

Direktör, omuz ıilkerek : 
- Ne yapalım, diyordu. İyi refe

ranalar getirmitti, parası da sahte de
ğildi. Daha batka ne isti ye bilirdik? 

Neylor, Cimmi'ye haksız yere hü
cunı etmit olduğuna eaef ediyordu. 

- Verilen ttferansları tahkik et
inekle belki bir şeyler keşfedebiliriz, 
dedi. 

- Zahmete değmez, dedi Cimmi, 
lnuhakkak ki, verdiği isimler sahtedir. 

B. Neydyu : 
- Bir de banka direktörlinün adını 

~tmişti, dedi. 
Cimmi sordu : 
-Adı ne? 
'Ve bu adı öğrenince, ref er anı ola

l'iJc gösterilen direktörün, kendi he
laplarının bulunduğu banka direktö· 
l'U olduğunu öğrendi. Tabii, bu banka. 
0nun lehinde malıimat vermişti. 

B. Neydyu : 

it - Bu polislik bir iş, diyordu. Te • 
fon etmek üzereydi ki Cimmi elini 

lllttu: 

di - Hayır, hayır. timdi dursun. B. 
• rektör, bu gayet milhim bir mesele • 

lliıı birçok safhalarından ancak biridir 
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ve acele etmNek daha iyi ederiz. Bu 
ıahteklrlar benim adımı kullandılarsa 
bile paramı çalmadılar. Ödediğini.z 
banknotların numaralarım bize verme· 
niz kif idir. Ha, Nıhi, fU adamların he· 
Abda bıraktıkları yirmi isterlini ala
bilir miyim? 

- Vallahi, ne diyeceğimi bilemiyo
rum. Bu para, bir isimden ziyade onu 
yatımuı olan adama aid olmak lazım
dır. 

- Yazık 1 Çünkü o bir daha bu semt
lerde görünmiyecektir. Eğer gelirse 
polisi haberdar edin. 

Bir da.ki.ka aoora Neylor ve Cim
mi, arqtırmalarına devam ederek be· 
raberce dııarı çıktılar. 

Vellena'in bankuında. uzun bir mü
nakaşadan sonra. Vellens'in hesa
bını, ancak bu muameleyi yaptırmak 
için açtırmı' olduğunu ve şimdi he
aabta ancak birkaç tilin kaldığını iti
raf ettiler. 

Cimmi Neyıor•a döndU: 
- Görliyoraunuz ya, ~ne bir çık

maza aaplandl'k. Eaasen ben de bunu 
bekliyordum. Vellena•in Karamaske· 
nln adamı otduiunu blllYoniuk. 

- Az kalsın oyunlarına inanacak· 
tım. Re.ıayr 1 E&er ıiz bana, hakikati 
iabat etmemi§ olsaydınız bu çek beni 
iknaa kifi gelecekti. 

- Beni atlatmak için bu kadar zah· 
metlere iirmit olmasından doğruıu 
koltuklarım kabardı. Bu manevrayı 
çevirmek ona pahalıya mal olmuştuı-. 

- Madam ki bu bahis açıldı, Rc
zayr, ve bu suitefehhüm izale edildi. 
eıki anlatmamı&& dönmek daha iyi 
olma.z mı ? 

- Hayır. ben risklerden korkmam, 
ücretimi Karamukeye ödetmeyi ter
cih edeceğim. Hem. bu ıuretle benden 
şüphe etmeniz için ıebeb kaJrmz. 

- Pekill. ım.dem ki istiyorsunuz, 
öyle olıun. Kızımdan da ö.zilr dileme
liyim. Hayalop dolayıaiyle ona fala 
çıkı,tım. Ondan pek hoflanıyor. 

- Karım ve ben de aynı teYi müp
hede etmittik. 

- Bu çocuk nasıldır? DUrlat ve 
kıymetli bir genç midir? 

Cimml tereddUd etti. Hayalopun 
maziıini pek iyi biliyordu. İki ıeneden 
beri Hayılop namuılu bir tekilde ya
şıyor ve bu hayatta devama a.zimll &CS· 
rünüyordu. Halbuki o, polisi aldatma
ya muvaffak olmuş sabık bir dolandı
rıcı idi. Cimmi arkadqınuı huıuat it· 
lerine karıpak ietemedi. 

- Onu ancak iki seneden beri tanı
dıimı için hakkında ıl:ı:e genit mald
mat ftrecek mevkide değilim. Fakat. 
Atıl g6rUnllailne ralmea. cceur ~· H· 
kidir. 

- Ben de bunun farkındayım. 
- Bu, ıizin. kızınızın ve onun ara-

aında görüşülınesi lazım gelen husust 
bir meseledir. 

Neylor dütUnceli bir tavırla: 
- Hımmm 1. dedi. 
Cimmiyi evine dönmek mere ara

bada bırakarak. Portmen meydanında 
otomobilden indi. 

Cimmi ile samimt bir şekilde el sı
kıttıktan ıonra: 

- ltizarımı ve te,ekkürlerimi tek
rarlarım, dedi. 

Birkaç •aniye sonra. Cimmi hayret
le &özlerini açtı. Otomobili gıeri döner 
ken. arkadan &elen bir diler arabaya 
çarpmııtı. İki tofCSr mUnakqa ederler
ken Cimmi esteki otomobilin içinde 
Muten'in bulundufunu görmüttU. 

Neylor•un hiddeti ve ona samimiye
tini ıöatermek endipi Cimmiye Port
lend meydanının tar1Aud altında ol
duiunu unu.tturmuıtu. Şu halde Xara
muke bankerle barııtıklarını aırene
cekti. Acaba Karamuke. bunu öirenin
ce ne ıekilde hareket edecekti? 

Cimml: 
- Adam sen de, aldırma, ne yapar

sa yapsın, dedi. 
Ve bir cigara yaktı. 

Sonra otomobilin penceresinden ba
tını çıkararak arkasına baktı. Kızıl 
yüzUl polis memuru Şelmers'i~. evin 
yuında Bettiye ne.zaret için mevki al
mıı oldulunu gördll. Blru ileride, 
M•tera otomobilden lnmiftl. Bettlyi 
dUM\nHrlr.en. Cimmi. "Acaba bu 1D11C-

le haleldilinceye kadar onu u.za.k bir 
yere yollaaak daha iyi olmaz mı?,, diye 
dütündü. 

BeHlnln seyıhati 
Betti Noyler, telefona cevab ver

di. Telin ucundaki ıea: 

- Cimmi Rezayr konutuyor, diyor
du. Bizi görmeye gelebilir miıiniz? 

- Uzunaa hayhay 1 Bugün babamı 
hatasına ikna ettiğiniz için çok mem
nun oldum. 

- Evet, herfCy yolunda gitti. Bura
ya geldiğiniz zaman size çok mühim 
bir ihbarda bulunacağım. Bize ieldiği
nizi babanıza eöyleyin ve bekleyin: 
Hayalop da ıize bir telgraf çekmek ü
zere dıprı çıktı. 

-Ne diye? 

- Bu telefonun Mhte olmadığını 
iıpat için. Haydudlar ıi:ı:e bin türlü 
tuzak kurabilirler, onuın için ihtiyaıtlı 
olmak lazım .. Eğer le8imi tanımadını.z 
aa •.• 

- Anladım. anladım .. 
- Or&vvar. Telgrafı alır almaz geli-

niz. 

Betti. Cimmlnin ne kadar doğru 
söylediğini düıünerek telefonu yeri
ne utı. Ecer ihtar etmese önüne çıka
cak ilk taksiye atlamak aaflığı.nı &öate
rebilirdi. 

&elmen•in lunnıaı yüUnU pencere· 
den aöriince emniyet duydu. O ır.n
diaini himaye eclcbllinli. 

Bildirilen telıçaf bir çeyrek sonra 
geldi. 

"Cimminin sözlerini teyid ederilfl. 
Telgrafr alınca geliniz. Otomobili Şel• 
merse intihab ettiriniz. Hayslop 

Betti. tel&rafın Cimminıin apartma• 
nına en yakın postaneden çekilmiı ol
duğunu fa.rkedince emniyeti arttı. Çık 
mak için giyindi ve Şehmerae iıaret et
ti. Daha evvel ona, orada durutunun 
sebebini bildiğini anlatmak Uzere bir 
kaç defa gülümsemişti ama henUz o
nunla konuş.mut değildi. 

.Şelmen kısık bir sesle : 
- Solca~a mı çıkıyonunuz, Mis, de

di. Ümid ederim ki ihtiyMıızhk etmez
siniz. Sabahtanberi buradan bir kaç de
fa bir taksi geçti. Şoförü hiç de iti
mad edilir bir adama ben.zemiyor. 

- Hiç merak ıeıtmeyin. Yalnı.z gidip 
bana lütfen bir otomobil &etiriımiai
niz ? 

- Baı üatüne. Mia. 
- Beni takibetmeye hacet yok. B. 

Re.zayr'in evine gideceiim. 
- Pek ala, Mia. 

Bir dakika sonra, bir taksinin ça
murluğunda ayakta durarak gelmifti. 
Uaun aakalh olan fOför muhterem biı: 
adama benziyordu. Şelmerse yarım ku
ron verdikten ıonra otomobile bindi. 
Şelmerain bafka bir t&kaiyle tMib et· 
tiiini hemen farketti. 

- Muhakkak ki, Re.zayir'in aüıa • 
den d•rı çıkmaık iatemiyor, decli. 

(Soanr) 
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UludaOda kayakçdar ve sıOınak 

İzmifle hiI yüzünden Itkan kavga 

Bir kiti öldü, alb kiıi de 
ağır surette yaralandı 
Hadise sarhoşluk yüzünden çıktı 

D_n yaıında bir çocuk 
Seni öldüreyim mi ? 

Dedi ve tüfek ateş aldı 

Fatma adlı ~ocuk feci ıekilde yaralı İzmit, (Hususi muhabirimizden) - Gölcüğün Ulaçlı köyünde 

sarhoıluk yüzünden kanlı bir kavia olmuı ve genç bir adam öl. ..Bandaı:ına: (~uaua9 _Erdek kazaarna bağlı Şahinburgaz kö
mü , altı ki§i de ıığu surette yaralanmıştır. Bütün bir köyü bfrbi- yundP. mlidhı.ı hı,. facı.ııı nlmn•.,•r. · Kö de Eyüb adlı bir adamın 
rine katan facianın ıebehi bir hiçten ibarettir, ve cahillik, kaba.- oğlu olan ve on ya§ında bulunan Ali 'lldmaaKı~ocuıc, evae ıuruac;;-
dayıhk yüzünden İ§lenmİ§tİr. nin bulunmamasından istifade ederek divarda asılı bulunan çifte. 

Piyas0 memnuniyet 
verecek bir şekilde • 

ır 
Muhtelif ihraç piyasalarından gelen 

malümata göre mühim ihraç madde
lerimizin durumu memnuniyet vere
cek bir şekildedir. Bu hususta aldığı
mız malümatı yazıyoruz : 

yerli cins olmak üzere Romanyada 
muhtelif müesseselere 11 bin balya 
pamuğun satılması piyasayı sağlam-
laştırmıştır. 

Son günlerde Japonyadan 4000 bal· 
yalık bir talep vaki olmll§ ise de bu 
müracaat isaf edilememiştir. İtalya
dan gelen talepler de azalmaya başla
mrştır. Çekoolovakyadan pamukları.
mıza alaka gösterilmektedir. 

Vziim: 
Rekolte 42 bin ton olarak tahak

kuk etmiştir. Mevsim başlangıcından 
7 mart 1938 tarihine kadar 27 bin ton 
ihraç edilmiştir. Bunun 11,5 bin tonu 
Almanyaya, 5,8 bin tonu İngiltereye 
aittir. Müstahsil ve tüccar elindeki 
stok 9 bin ton olarak hesaplanıyor. Al
man ~kamlarının üzüm ithalatı için 
permi vermemesi üzüm satışlarını 
gevşek bir vaziyete sokmuştur. Aynı 
zamanda Kontinan ve Londra piyasa. 
lan üzüm fiatlarında vuku bulan te
nezzülün tesiri ile iç piyasadaki üzüm 
tiatlarmın Cia ge1;en ııa1 taya nazaran 
20 para daha sukut kaydedilmiştir. 
incir: 

Tütün: 
Ege mıntakası rekoltesinin hemen 

cümlesi satılmış gibidir. Eldeki stok 
miktarı 3.400 ton tahmin ediliyor. Bu
nun 2 bin tonu düşük kalitededir. 
Samsunda dizi denği piyasası olan 

yerlerdeki satışlar tedrici surette ya
pılıyor. Trabzonda inhisar idaresi 
tarafından piyasa açılmıştır. Fiatlar 
geçen seneye nisbctle yüksektir. Sam
sun mıntakasında mevsim başından 
şimdiye kadar satılan tütün miktarı 
5.503.000 kiloyu bulmuştur. Hali hazır
da bu mıntakadaki stok miktarı takri
ben 5,5 milyondur. İstanbul mmtaka
sında da tütlin mübayaasına devam o
lunuyorsa da muameleler canlı değil
dir. 

S:>n günlerde Rusyaya yapılan 1.148 
tonluk incir ihracı pıyasayı memnun 
etmıştir . .Mevsim ipttdasından son gü
nüne kadar yapılan umum incir ihra· 
catı 26,9 bın tondur. Hunun 6,S bin to
nu Almanyaya, 5.4 tonu ıngiltereye 
gönderilmıştır. Müstahsil ve tuccar e
linde ki stok 500 tondan ibarettir. Bu 
suretle incir ihraç mevsimine nihayet 
bulmuş nazariyle bakılabilir. 

Pamuk: 
Ege mıntakası rekoltesi olan 62 bin 

balyanın 42.800 balyası İzmir borsasın
da satılmrştır. Satışların 31 bin balya
sı yerli ve 11.800 balyası a.kaladır. 
Mevsim ba§:mdan son günlere kadar 
İzmir limanlarından dış ülkelere 21 
bin balya pamuk ihraç edilmiştir. Ha
li hazırda yegane alıcı İtalyadır. İtal
yanın memleketimiz için vermi~ oldu
ğu 3,5 milyon liretlik kontenjan dol
muştur. Yenisi beklenmektedir. Eğe 
mıntakasında 9imdiki pamuk &toku 
18.000 • 19.000 balya tahmin ediliyor. 

Mersin mıntakasında son tahmin e
dilen 170 bin balyalık rekolteden ge
riye kalan stok 96 bin balya tahmin e
diliyor. Son zamanlarda büyük kısmı 

Fındık: 
60 bin ton tahmin edilen rekolteden 

elde mevcud stok miktarı 18 - 19 bin 
tondur. Alman dairelerinin permi ver
memesi iş hacmini daraltmaktadır. 
Diğer alıcı memleketler mevsim bida
yetinden ber.i ihtiyaçlarını kapattıkla
rından dolayı fmdıklarımıza fazla °" 
laka göstermiyorlar. İş limited şir~ti 
son zamanlarda piyasada mübayaada 
bulunarak fiatları tutmaya çalıŞ.mak
tadır. Şirket mübayaayı kestiği tak
dirde fiatların düşmesi tabii görülmek 
tedir. 

Zeytin yağı: 
Ege mıntakasında müstahsil tüccar 

elinde stok 16 .. 17 bin ton tahmin edi
liyor. Son günlerde İtalyan talepleri 
devam etmektedir. İtalyanların beher 
ton için verdikleri 55 sterlin üzerinden 
işler yapılmadığı için bu fiat 55 den 
58 sterline çıkarılmıştır. 

lsranuuıuu •<vJı9'u1 u __ _. _ ,---·•---L Hadise töyle olmu§tur : yi almı§br. Ali tüfeği kapar kapmaz sokağa f ırlamıt sokakta ilk 
İ~anb~unb~~9~nnd~An~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rastladığı Fat~adındave Uyqın

fenerli Arif reis 30 kadar tayfası ile bir- ı v 1 d h daki kızla oynamağa başlamı9trr. 0-
likte Karamürsel, Ereğli önlerinde ha- an gö ün e spor areketleri yun oynarken Ali arkadaşına: ''Seni 
bk avlamıştır. Balıkçılar Karamürsele vurayım mı? demiş ve tüfeğini nişan 
giderek yorgunluklarını çıkarmak iste- vaziyetine getirmiştir. Bu esnada tli-

parti ve halkevi binası projeleri 

mi§lerdir. Bunlardan bir kısmı hama • fek ateş almış ve çıkan saçmaların 
ma bir kısmı da meyhaneye gitmiıler, hepsi zavallı kızcağızın vücudünün 
Ulaçlıda bir seyran yapmak istemi§ler- sol tarafını delik deşik etmiştir. Me-
dir. Arif reis, Bekir reis, Matrabaz Sa- safe yakın olduğu için tüfeğin açtığlı 
dullah ve Haksud ismindeki balık9lar yaralar çok derindir ve tehlikelidir. 
isimleri henüz te.sbit edilemiyen birkaç Zavallı yavrucağın yürekler parçala-
tayfa ile birlikte Ulaçlıda Alinin kahve yıcı haykırmalarını duyanlar hadise 
ıine girmiıler, burada da rakı içmişler- yerine koşuşmuşlardır. Yaralı yavru 
dir. Bu arada Arif reis kahvenin camını Bandırma memleket hastanesine götü-
kırmıt ve bu yüzden ağız kavgası baı- rülmüş ve tedavi altına alınmıştır. 
laauştır. Kafaları rakı ile dolu olan ba- Ali de müdeiumumiliğe götürülrnU, 
lıkçılara köylüler de uymuşlar ve sopa- ifadesi alındıktan sonra, adli takiba-
lara sarılarak balıkçtlan dövmeğe baş- tı icabettirecek yaşta olmadığı için 
lamıılardır. Biraz sonra kavga büyü • babasına teslim edilmiştir. 
mu,, tabancalar bıçaklar çekilmiştir. 
Bu arada Arif reis kimin tarafından atıl 
Ciığı henüz tesbit edilemiyen bir kur -
ıunla cansız düF1üştlir. Maksut, mat
rabaz Sadullah ve Bekir reis ile köyden 
Ulaçlı muhtarı Mustafa isminde yeğe
ni ve 2 genç muhtelif yerlerinden ağır 
surette, bir çoktan da hafif derecede ya 
ralıınmıılardır. Ölen Arif reis İzmite 
getirilmiş, diğer ağır yaralıların imda
dına koşulmuştur. Hadise yerine müd
deiumumi, hlikümet tabibi, jandarma 
komutanı gitmişler tahkikata başlamış
lardır. Vur.ulan Arif reis fstanbuhın çok 
tanınmış bır balıkçısıdır. Karde~i Şaban 
Teis de hadisede bulunmuştur. Yarahla
nn hayatı tehlikededir. - C. Y. 

Çankırı büdcesi 
412 bin lira 

Çankm, 14 (A.A.) - Hususi idare 
büdcesi 412 bin lira olarak tesbit ve ka
bul edilmiştir. Bunun 77 bin lirası na
fıa, 120 bin lirası maarif, 40 bin lirası 
ıağhk işlerine ayrılmıştır. 

Yeniden yap:lacak halkevi binası i
çin blidceye 25 bin lira konmuştur. 
Büdcede spor teşekkülü ve diğer cem
iyetler için de dört bin lirahk yardım 
tahsisatı vardır. 

7 bomba, 22 fiıekl 
İzmir yangın yerinde bulundu 
İzmir, (Hususi) - Yangın yerinde 

7 bomba ile 22 fişek bulunmuştur. Bu 
silahların işgal zamanından kaldığı an
laşılmaktadır. 

Van Gölü i§letme aile pavyonları 

Tatvan, (Hususi) - Şehrimizde bir spor kurumu teıekkül et
miıtir. Spor kurumu bu mıntakadaki büyük bir ihtiyacı kartıladı
ğı için, kıaa bir zamanda bütii'n Van Gölü gençliğini sinesine top
lamağa muvaffak olmuıtur. Mevsimin soğuğuna ve kıtına rağmen 

Uıak bir lise istiyor 
Uşak, 14 (A.A.) - Kütahyadan çı

kıp Gedize uğrayarak dün geç vakiıt 
şehrimize gelen Kütahya saylavlarm
dan BB. Mehmet Sumer, Naşit Hakkı 
Uluğu, Vedit, halkevinde geniş bir 
halk kütlesi ile .samimi hasbihallerde 
bulunmuşlar ve halkın dileklerini tes
bit etmişlerdir. Bu dileklerin arasında 
ve başında halkın bir lise ihtiyacı üze
rinde temennileri vardır. Saylavlar 
dün tehrimizden ayrılmışlardır. 

gençler günlilk antremanlarını yap
maktadırlar. Kulübün göl kenarında 

ve Van Gölü işletme merkezi yanın
da bulunması çalışmaları bir kat da
ha arttırmaktadır Bilhassa su spor
larına çok eh,emiyet verilmektedir. 
Her on be~ günde bir kayık yarışları 

Eli biçaklı 

bir kadın 
Para cezasına mahkum 

Adana, (Hususi) - Geçenlerde Ce -
mile adında bir kadın, Şükrüyc adında 
bir kadınla kavga etmiş ve eline geçir -
diği bir bçakla kadını yaralamıştır. Ha 
dise, mahkemeye intikal etmiş ve Cemi
le 29 lira 10 kuruş ağır para cezasına 
mahkC'tm olmuştur. 

Ankara - Adana 

hava seferleri 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz hava 

meydanının inşaatı bitmek üze~dir. 
Adana - Ankara • İstanbul • İzimr ha
va seferlerine nisan ortasında ba§la
nacaktır. Bu hatlarda da seferler her 
gün yaP.ılacaktır. 

tertib olunmaktadır. Kürek, yüzme 

bu suretle muhitte gittikçe taammüm 

etmektedir. Aynı zamanda kurumun 
gösteri kolu da sık sık müsamereler 

verettk neşeli ve samimi bir hava ya
ratmaktadır. - K. 

Zonguldakta kır koşusu 

Atletler koşu ya başlarken 
Zonguldak, (Hususi) - Bölgece tertibedilen kır ko,uları mü

sabakalarının beıincisi olan 7.500 metrelik ko§u da yapılmııtır. 
Ve 13 atlet i§tİrak etmittir .. Arif ile Cemil bu mesafeyi 24 dakika
da almak suretiyle birincilikleri kazanmı§lardır. Gençlerimizin 
bu spora kartı gösterdikleri alaka ve alman randıman sevindirici
dir. 

Birinciliği kazanan projeye aiJ maketin önden görünüfii 

Aynı projenin arkadan görünÜ§Ü 
Bundan bir sene evvel Kadıköylin

de yapılacak Halk partisi ve Halkevi 
binası için C. H. Partisi Genel Sek
reterliğince satın alınan Kadıköyün

de Bahriye caddesindeki arsaya ya
pılacak bina için açılan müsabakaya 
on yedi mimar iftirak etmiştir. Yapı
lacak binanın seçimi için İstanbul va
lisi Muhittin Ustündağın riyasetinde, 
İatanbul mebusu Salah Cimcoz, İlçe
yönkurul Başkanı Naci Ali Morah, 
Halkevi başkanı Celal Esat Arseven, 
İmar müdürli Ziya Kocainan, akade
mi profesörlerinden Bruno Taut, aka

demi proietöftermdeıı Arif Hikmet-

ten mürekkeb jüri 'Yirmi gündenberl 
yaptığı incelemeyi sona erdirmiştir. 

Müsabaka neticesinde birinciliği 
(1453), ikinciliği (Çamlı), üçüncülü· 
ğü (Su) rumuzlu projeler kazanmır 
tardır. 1 

Birinciliği kazanan (1453) nunut• 
lu projeyi yapan belediye imar büro· 
sunda mimar Rükneddin Güneydi!· 
Bu genç tahsilini Paris güzel sanatlar 
akademisinde yapmış ve madalyalar 
kazanmıştır. 

İkinciliği mimar A. Sabri Oran ·ıe 
Emin Onatın birlikte yaptıkları proi' 
kazanmıştır. Üçüncülüğü mimar V 

ımn Cevad Tomsu kazanmı~tır. 
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Mahkumlar elile işliyen 
modern bir iş müessesesi 

Ankara hapishanesindeki matbaa 

Bu matbaa mahkumlarr çahşt1raralC 

onlara temiz hayata intibak ettirmektedir 

Matbaada mücellithane 
Birkaç scnedenbcri devam eden ça

lışmalardan sonra Ankara hapisha
nesinde modern bir matbaa vücuda 
geitrilmiştir. Mütedavil sermaye ile 
işleyen ve tamamiyle mahkümlar ta
rafından idare olunan bu matbaa bir
çok bakımlardan esaslı surette tetki
ka değer bir müessese halini almıştır. 
Ankara Cumhuriyet müddei umumisi 
B. Baha Arıkan, kuruluşunda büyük 
emeği bulunan bu matbaayı yakından 
tetkik imkanını vermek için dün bir 
toplantı tertib etmiş ve Ankaradaki 
adliye müntesiblerile gazetecileri da
vet etmiştir. Adliye vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu da bu toplantıda bu
lunmuştur. 

Hapiıhane müdürü ve idare a ....... ;rleri 

Davetliler dün 40-50 kişilik bir grup 
halinde saat 15.30 da hususi otobüslerle 
hapishane binasına gitmiş, orada 
müddei umumi, hapishane müdürü ta
rafından karşılanmışlardır. 

Hapishane bahçesinde küçük bir 
dinlenmeden sonra matbaanın muh
telif kısımları gezilmiştir. Müddei u
mumi B. Baha Arıkan her kısmın fa
aliyeti hakkında davetlilerine izahat 
vermiştir. İlk önce . ziyaret olunan 
dizme ve basma kısmı, gezenler üze
rinde çok güzel intibalar bırakmış, -
ortada bir masanın üstüne serilmiş 
cildli kitablarda görülen işte temin 
edilen nefaset hakkında mükemmel 
bir fikir vermiştir. 

Hapiıhane matbaaıında çalı1an mahkumlar 

Bir arkadaşmuz bu ziyareti §Öyle 
anlatıyor: 

- B. Şükrü Saracoğlu, tamamile ken 
di eseri sayılabilecek olan ve dünya
nın daha birçok medeni milletlerinin 
erişemedikleri bir ileri seviyenin ifa
desi olan işçi-mahkfunlarr, onun ça· 
lışma şeklini bizimle beraber bir dc
fa-~aha tetk~.u~ .. ~-e1Ken--ı>ız1m 
içimizdeki his, bir hayranlıktan iba
reti; fakat Saraçoğlunun yüzünde 
haklı bir memnunluğun ifadesi oku
nuyordu. Saraçoğlu, Ankaranın Ova
cık köyünden mahkQm Aliye sordu; 

- Kaç seneye mahkfimdun? Ne ka
darını çektin? 

Ali Vekile cevab verdi: 
- Altı sene Uç aya mahkum ol

dum Bay Bakan, 3 sene iki ayını çek
tim. 

Fakat ovacıklı Ali bu sözleri söy
lerken yüzünde, vaktilc işlediği su
çun hicabını yeniden ve belki de ha
kimin huzurunda duyduğu andan da
ha tiddetle hissediyordu. Hayatını e
linin emeği ve alnının teriyle kaza
nan insanların vicdan temizliğini üç 
sene iki aydan beri en yakından du
yan Ali yeni türk hapishanelerinde 
çalışan mahkumlardan bir tek örnek
tir. 

Fakat iyilik yalnız Aliyi bir mes
lek sahibi yapmak, ona okuyup yaz
mak öğretmek, hatta '.lç beş kuruş 
fayda temin etmekle de lca!mamakta
dır. Buradaki işçi-mahkfim eğer çalış
ma yerinde kendisini iyi ahlakiyle 
göstermeğc muvaffak olursa, Adliye 
vekili aldığı yeni salahiyetle onun ec
zasını da hafifletebilecektir. 

B. Şükrü Saraçoğlu Aliye şunları 
söyledi: 

- İyi çalll. Eğer burada arkadaşla
rınla iyi geçinir, kendini sevdirir, ve 
imirlerine yaptığından pişman oldu
ğunu gösterirsen senin cezan da ha
fifliyecek. Hatta affa bile kavupbi
leceksin. 

Bu sözlere mahkfim Ali, mahkQmf
yetinin aynı hicabiylc ve başı öne e
ğik olarak : 

- Varol bakanım, diye cevab vere· 
bildi. 

Ve 150 ye yakın mahkQmdan ki
minle konuştuysak hepsinin, namus
lu insanların temiz işçi hüviyetini ka-

Matbaa~ bilJ makine 

t'!-. 

H apislıa:w matbaasında çall§an mahkumlar 

lıçi-mahkumlar İ§te bu demir 
parmaklığın arkaıında alınterile 

para kazanmağa alı§tırılıyor 

zanmak yolunda çok ileride yol al
dıklarını gördük. 
Şu hikayeyi B. Şükrü Saraçoğlun

dan dinledik. 
Vekil diyor ki: 
- Zonguldakta, maden ocaklarında 

çalışan mahkumlar işlerini çok sevi
yorlar ve bizim kendisine iş vermek
liğimizi beklediğimiz iyi ahlaklı ol
mak vasfını kısa zamanda kazanıyor· 
tar. Orada mahkumun iş başına geç
tikten sonra ne iyi bir vatandaş oldu
ğunu öğrenmiyen kalmamıştır. Hatta 
o kadar ki kilçük bir hadise çıkınca: 

- Mahkum doğru söyler, ona sor
malı, diyorlar. Bu kanaatin yerleşmiş 
olması, güttüğümUz gayeyi ne kadar 
isabetli seçtiğimizi gösterir. 

Gene vekilden öğrendik ki, Edirne 
hapishanesinde bir tane jandarma 
yoktur ve hapishanenin mandırasın

dan kaçan hayvanları ta uzaklardan 
mahkumlar bulup getirmişlerdir. 

Bu mahkumun, vaktile hakimin 
karıısına hayvan hırsızlığı auçuyle 
çıkmış olduğunu düşününce insan, e
linde olmadan bir bafkalık hiHcdif.Or 

ve Türkiyenin yeni adliye reJlmını 
bir daha candan takdir ediyor. 

Mahkuma iş verme ve bu yoldan o
nun ahlakını düzeltme prensipinin 
Türkiyedeki mükemmel tatbikini gö
rünce şu iki kanaate vasıl oluyorsu
nuz: 

1 • Kemalist Türkiyenin insana ver
diği değer, 

2 - Tilrkiyedc adalet seviyesi.. 
Dünkü toplantıdan öğrendiğimize 

göre Taymis Türkiycdeki bu ileri ha
reket için yakında bir ilave neşrede
cekmiş .. Adalet mefhumu üzerinde ti
tizliğiyle tanınmış ingiliz milletinin, 
Türkiye hakkında gösterdiği bu ya
kınlığı öğrendikten sonra. bir kere 
daha öğünme vesilesi kazanmış olu
yoruz. 

Onilmüzdeki senelerde, lmralılar 
çoğaldıkça ve Edirne hapishanesi gi
bi terbiye müesseseleri arttıkça bir 
yandan işçi-mahkumların iş hacmi ar
tacak fakat öbür yandan da bizzat 
mahkumlar sayısı kendiliğinden düşe
cektir. 

Miieuesenin iş hacmi 
ve kazancı 

Teşkilatı, kadrosu, makinaları iti
bariyle modern bir matbaadan tama -
miyle farksız olan bu yeni müessese· 
nin iş randımanı da o derece mükem
meldir. Çabuk ve güzel iş yapan, tica
ret müessesesi nasıl kısa bir zamanda 
şöhretini bizzat temin ederse Ankara 

' hapishane matbaası da, modern şekli-
ni aldıktan sonra çok kısa bir zaman i
sinde baskı işi olan pek çok müessese
yi kendisine bağlamıştır. Eşhasa ve pi
yasaya yapılan işlerden başka, matbaa, 
birçok vckfiletlerimizden ve bankalar
dan ve diğer resmi ve hususi müessese
lerden de iş almaktadır. 

Müessesenin son 8,5 ay içinde yap
tığı iş ve kazandığı para hakkında bi· 
zc verilen §U rakamlara bakınız: 

1 haziran 1937 den 15 şubat 1938 e 
kadar Ankara hapishane matbaasnda 
muhtelif vekaletlere ve hususi müesse
selere aid olmak üzere 6.623.229 kağıd 
basılmış bundan 11.638 lira alınmııtır. 
Gene aynı zaman zarfında matbaanın 
mU.ccllidhanesindc 8083 defter yaiıl-

Yapıcı/ar Lunghay cephesinde 

yetiştirelim Cinlililer mukabil 
(Başı 1. ı"nci sayfada) taarruz yaptılar 

Hapiıhane matbaasında pedal 
makine•inde çalııan bir 

mahkum 

miri olabilir. Fakat bu işi hakkiyle 
başara.bilmek için eldeki diploma kafi 
gelmez. Onun yapıcılığı ameli olarak 
da öğrenmiş olmasına, yıllarca yapı

larda çalışarak bilgisini aağlam tecrü· 
belerle arttırmış bulunmasına lüzum 
vardır. 

Bütün bilgisi nazariyat sahasında 
dıprııya çıkmamış olan diplomalı bir 
mühendisin, yanında ameli sahada ye
tişmiş bir müşavir bulundurmaksızın 

çalışmasından ne türlü felaketler çı
kabileceğini yapı mütehassısları çok 
iyi bilirler. 

Bir de yalnız yüksek mekteblerden 
mezun olan mühendislerin yapı amirli
ği yapabileceğini düşünmek de doğru 
değildir. Yüksek tahsil görmemiş, fa
kat ameli olarak iyi yetişmi§: bir yapı 

mış, bundan da matbaanın kasasına adamı da muayyen bir nisbcttc nazari 
2.827 lira girmiştir. Masraflar çıktık - bilgisi olduğunu isbat etmek ve güç 
tan sonra kar olarak kalan paranın tut- inşalarda ilmi liyakati bulunan bir 
tuğu büyük yekun da gösteriyor ki mühendisle beraber çalışmak şartiyle, 
matbaa bir yandan mahkumların ahla- pek ala, yapı amirliği yapabilir .. 
kı üzerinde müsbet sahada mükenunel İmdi, aevlet yapı amiri olmak isti· 
bir terbiye vastıasr, diğer yandan ka- yenlerden şunları istemelidir : 
zariç getirıen bir iş vasıtası olması iti- 1- Yapı sanatını ameli olarak öğren-
bariyle fevkalde faydalıdır. digini, 

iUatbaanın tarihçesi (Mühendislerin en az altı ay yapı 
işçiliği yaptıklarına, mühendis olma

Ankara hapishanesi matbaası bugün- yanlar, ihtısas mektebinde üç yıl ame· 
kü halini alıncaya kadar birçok safha- li tahsil gördüklerine veyahud otori
lar geçirmiş ve üzerine çok emek har- te sahibi bir yapı amirinin yanında 
canmıştır. Matbaa ilk miltevazi şekliy- çalışıp iyice yetiştiklerine dair veıika 
le şimdiki adliye binasının Adliye Ve- göstermelidirler .) 
kaleti olarak yapldığı senede bu bina- 2 - Ameli olarak çalıştığını vesika
nın alt katında kurulmuştur. Kuruluş lada ispat etmesini; 
gayesi vekalet mübrem ihtiyaçlarını (Mühendislerin en az üç olmıyan
temine inhisar eden bu küçük iş evin-

ların altı sene çalışmaları lazmdır.) 
de o zaman bir bıçak bir zımba ve bir 

3 - İmtihan vermesinı, 
kilçük el pedalından başka bir şey yok-
tu. Fakat bu kadar basit vesaitle mat- (Bu imtihanda mühendislerin veri-
lfıb fayda elde edilemedi ve bir müd- lecek esaslara göre bir proje hazırla-

mak, matematik suallerine yazı ile, ya
det için kapatıldı. 

pı mekanizması, yapı malzemesi, ameli 

Hankeu, 15 (A.A.) - Lunghay 
ccbhesinde çinliler mukabil taarruza 
geçmişlerdir. Taarruzun ehemiyeti 
hakkında henüz sarih bir fikir edin· 
mek imkansız olmakla beraber, Çin 
kuvvetlerinin birkaç noktadan ve bil· 
hassa Tungkuan'dan Sarı nehri geç
tikleri ve şimale doğru ilerliyerek ja
pon mevzilerine baskın yaptıkları sa· 
bit olmaktadır. MUteharrik Çin kuv• 
vetleri de Şansi ve Honan sınırların
da büyilk bir faaliyet göstermekte
dirler. 

Şansi' de muharebe devam 
ediyor 

Hankeo, 15 (A.A.) - Çin resmi 
tebliği bildiriyor: Sarı nehrin doğu ta· 
rafında Hatsin şimendüferinin japon 
kıtaları tarafından işgal edilmiJ olma • 
sına rağmen Şansinin muhtelif tarafla• 
rında muharebe devam etmektedir. Ja
ponyalılar son gün zarfında Tayuan ce 
nubu garbisinde binden fazla ölü bı· 
rakmışlardır. 

Tayyare faaliyeti 
Dün Nankin üzerinde uçan Çin tay• 

yareleri japonlarm karargilılarınt 
bombardıman ederek 10 kadar tayyare 
tabrib etmişlerdir. 

Bir diğer tayyare filQSu bir japon 
askeri trenini ateş altma almış ve ehe • 
miyetli surette hasara sebebiyet vermif 
tir. 

Suiyangdaki çin kıtaatı doğu istl • 
kametinde taarruzlarına devam ederek 
ehemiyetli bir ticaret merkezi olan Pa
otuava hissolunur derecede yaklaşllUf" 
!ardır. 

Büyük f aıisf kongresinde 
görüıülecek iJler 1923 eyliililnde iki kasa hurufat ila- yapıcılık hakkında sorulacak suallere 

ve ederek ve yeri bir oda daha genişle- de şifahi cevab vermeleri lazım gelme-
tcrek yeniden faaliyete geçti. 1932 ey- li ·, Roma, 15 (A.A.) - BüyUk fatlıt 
1·1:;....d tb ·k· d ı b' ı·t konseyi, anayasa reformunu kırallık 
u ..... e ma aa 1 ı pe a ve ır ı 0 Yüksek tahsilini bitirmiş olanlar da 

k' d h k b statüsünün tadili suretilc tamamla· 
ma ınası a a azanmış, u suretle ça- ameli yapıcılıktan ,,.ifahi olarak imti-
1 d f d 1 · 1 ı b" :r mağa karar vermiştir. 
ıımasın an ay a ı netıce er a ına ı- han edilmelidir.) 

1. b. kl · · · B ·hı d Daha önce B. Musolini dahili nll• 
ır ır ŞC e gırmıştı. u tarı er e Ben, bu yazımda meselenin ancak 

·· d g ıs · · ı d ·· fus vaziyeti hakkında uzun beyanat• muesaesc c - ııçı ça ışıyor u ve gor ana hatlarına temas ediyorum. İşin tat-
düğü işler, Adliye Vekaletiyle diğer bik sahasına girebilmesi için yalnız ta bulunmuştur. 
adliye ~Aücaseselerinin resmi kığıdla- Finans bakanı, finans ve ekonomi 
unı temin etmeğc inhisar ediyordu. yapı amirlerinin d-~~~l, kalfanın, dı- vaziyetinden bahsetmiştir. 
Bu tarihe kadar mütevazı bir dekor i· vacakrcının, hulasa b~tun. y~pıl~rda çalı-, İtalyan bankasının 4 milyar 28 mit· 

·-..J 1 .. belk" b. ta olanların vazıyetını tayın ve tea- yon 300 .bin lirete •bali1• olan madeni 
çıuue ça ışan muesseseye ı ır mat- b. d k f 1 b. ı· 0 

~ d~ bilA.do- ~eğildir Fakat ıt c .e~ :-0u assa ır ta 1!11atname mevcudu 14 aydan beri değişmemit-
IY33:cf~vazıyer~gşmiJ ve ""'l>ü ...,... ·= ---...~~ ~. •' .. ___ u_ ,. _ _._.uı.a ... ı .. ,... •• "'' ... :ı 
senenin mayısında Adliye Vekaleti, dur. Yalnı~ ş~ ~arkı but~ bu ~eferrü- yar 520 milyondu ve o zamandan beri 

Anka a C mh . t .. dd . · ı· w· atın yapı amırı meseleaınc baglı şey- de mahsus surette azalmıııtır r u unyc mu eıumumı ıgı 1 ld _ d k . . ,,. • 
. b' 1. ..t d .

1 
er o ugunu a abul etmelıyız. Yapı Gelir mütemadiyen artmaktadır ,,. 

cmrıne on ın ıra mu e avı sermaye aın· . . . . alAh· · 1 b" 
vermittir. Fakat bu para ihtiyaçları ırının v~ıy~~~d~k a ıyetı e~~s ~·ı ır açığın büdcc projesinde tespit edilen 
tamaıniyle karşılayamamış, hatta 70 li- skurcdi~l~~ydın ehı llı lten ~nrailnotke" ı er n:1ikdardan az olacağı derpi§ edilebi-

.. tl 
1 

ak" . . 
1 

_ b. en ıgın en a o unur. ç u on- lır 
ra ucrc e ça 1şan m ınıstın ay ıgı ı- d A . . . .. · 
l tmed . - . . . b 303 ı· an sonra yapı amırı, hır yapının vu- Fevkalade masraflar mahsQs suret-
e ye ıgı ıçın u sene ıra za- d · ·ı · · · 1.. 1 1 

1 k t 1 t 1934 
. d cu a gctırı mesı ıçın uzum u o an te azalmaktadır rar a apa ı mış ır. sencsın c mat . . . . . · 

baan h t d 
.
1 

. . . . .. k 
1 

kımselerı, malzemeyı en eblıyctlı ve 
ın aya m a ı erısı ıçın ome o a- . . . b' · 

cak ek·ıd b. ·ı·k 1 t A 1 k en ıyılerı arasından seçe ılecektır. 
ş ı e ır yenı ı o muş ur. y x . . 

ücreti matbaaya yük olan bir şefin işi, Yuka~ı~a ~ul. yapı amırı?~en 
mahkümlardan birine verilmiştir. Malı yap_ı polısı 1 de_mııtık. Yapı iınirıne 
kQm bu işi, seve seve ve evelki şeften vazıfe ve mesulıyet veren devlet, onu 
çok daha muvaffakıyetli bir suretle devamlı surette kontrol altında da bu-

lunduracaktır. 
yapmış bu suretle sene sonu bilanço-
sunda 204 liralık bir kar görülmüştilr. Bunun için her vilayette, her 'ehir· 

1935 senesi, umumiyet itibariyle da- de bir yapı memurluğu, daha doğrusu, 
ha verimli geçmiş, bu sene içinde mat- bir yapı polisi bulundurmak icab cdc
baa muhtelif yerlerden 1086 liralık i~ cektir. 
almıştır. Miltedavil sermayeden istifa- Yapı polisi, kontrolunu şu esaslara 
deye bu senede başlanmıştır. gi;>re yapar: 

Hapishane matbaasının hakiki faa -
liyet devresi 1936 dan sonra başlamış. 
tır. Matbaanın yeri değiştirilmiş ve 
miltcdavil sermayeden 6000 lira sarfe
derek milcsacseyc birçok yeni aletler 
ve makinalar alınmıştır. Bu sene zar. 
fında matbaanın 3608 liralık safi kar 
temin etmiş olması çalışması hakkında 
milkemmel bir fikir verir. Bu müspet 
netice, gerek idarecilerin, gerekse biz
zat çalışanlarm şevkini arttırmış da
ha büyük ümidlcrin inki~fına hizmet 
etmiştir. Bu kuvvetle, matbaa, 20.290 
liralık büyük bir teahhild altına girmiş, 
kısa zamanda bu teahhüdünü de mu
vaffakıyetle }'lerine ıgetirmek suretiyle 
hiç bir sene erişemediği bir kar seviye
sine yükselmiştir. 

l §Çi vaziyetı 

Mütedavil sermaye ile işleyen bu 
müessesenin gayesi, mahkumları çalış
tırmaktan ibarettir. Bunun içindir ki, 
ehemiyetle göz önünde bulundurulan 
nokta mümkün olduğu kadar fazla a
dam çalıştırmak gayesidir. Bugünkü 
işçi mikdarı 125 ile 150 arasında değiı
mektedir. Aldıkları yevmiye matbaa 
işletme komisyonu tarafından yapıl

mıt olan bareme göredir. Ayda her iş
çiye beş liradan 15 liraya kadar ücret 
verilmektedir. 

Matbaadaki işçilerin yüzde sekseni
ni, mahkümiycti tarihinde hiç okuyup 
yazma bilmiyenler teşkil etmektedir. 
Okuyup yazma hapishanede öğretil -
dikten sonra bugün kasa başında çalı
şan mürettib doğmuştur. Matbaadaki 
125-150 işçiden makinist ile bir mücel
lid işçisi müstesna olmak üzere yüzde 
doksan dokuzunu mahkilınlar teşkil 

etmektedir• 

1 - Yapı sahibinin kim olduğunu, 

planlarını kayıd, tetkik ve tasdik et
mek. (Tabii şehircilik, sihat, yapı tali
matı gibi esaslar göz önünde tutularak 
bu tetkikler yapılacaktır.) 

2. Yapının mukavemet hesablarını, 
malzemenin kalınlığını, kalitesini, ça
tıların buudlarını tetkik V'C muvafık 

görürse tasdik etmek. 
3 • T~melleri keşfetmek (yapı poli

si arsanın zeminini tetkik ederek 
ne türlü temel atılması lazım geldi
ğini tesbit eder ve ondan sonraki 
hesapların da, tasdik edilebilmeı;i için, 
buna göre tutulması lazım gelir.) 

'4 - Yapı Amiri, demir ve beton kı
sımlara mahsus betonlardan dökülme
den önce keyfiyeti yapı polisine bil· 
dirmeye mecbur olmalıdır. Bu malze
menin evelce tasdik edilen hesaplara 
uygun olup olmadığını vaktinde tet
kik edebilmek için buna lüzum vardır. 

Belki her inşada kontrolu bu kadar 
ileriye götürmek imkanı bulunmıya
bilir; fakat yapı amirinin daima uya
nık, daima dikkatli davranması zaru
ridir. 

5 • Yapıyı daha sıvası vurulmadan 
çıplak halinde iloen kontrol ve tetkik 
ederek tasdikli plana uygun olup ol
madığına dair rapor vermek de yapı 
polisinin vazife ve aalilıiyetlcri ara
sında bulunmalıdır. 

6 • Yapının her türlü işçiliği üzerin
de kontrol. 

7 - Yapıyı kalitatif tesellüm. 
Yapı polisi, binanın tasdikli rapora 

uygun olarak yapıldığını, bütün mal
zemenin, yapıcılığın uyfun bulundu
ğunu bir raporla bildirdikten sonra 
"evi kullanma müsaade9i" verilmelidir. 

Menfaatleri icabı olarak yapılan bu 
devlet kootrolunuıı nnı 1ır&. ev llhi-

Deniz biidcesi 
Roma, 15 (A.A.) - Mecliste, bahri

ye büdcesi görüşmeleri sonunda bahri· 
ye müsteşarı amiral Kavagnari beya • 
natta bulunarak 1941 de İtalyanın 700 
bin tonilatoluk bir donanmaya malik 
olacağını söylemiştir. Bu donanma fÖ1 
le taksim edilmiştir: 

240 bin tonilato zırhlılar ,160 bin to. 
nilato kruvazörler, 190 bin tonilato h .. 
fif gemiler ve yüz bin tonilatodan fu. 
la da denizaltıları. 

Bahriye müstearı İtalyanın uzak de
nizlerde de mildahale imkinınr vere
cek bir Osean donanmasına muhtaç ol
duğunu ilave eylemiştir • 

Papanin ve arkada§lan 
Lenintlrad' da 

Leningrad, 15 (A.A.) - Papanin 
ve arkadaşları bugün saat 14 de bura• 
ya gelmişler ve Leningrad işçileri ta• 
rafından hararetli tezahüratla karfI• 
lanm~ardır. 

binin vekili sıfatiylc yapı mimarı da 
inşaatın artistik yapılıp yapılmadığı
nı, sahibinin menfaatine uygun gelip 
gelmediğini kontrol ve nezaret is.i· 
ni yapar. 

••• 
Türkiycde dokuz on &enedir çalııan 

bir mühendis mimarım. Bu müddet İ· 
çinde edindiğim tecrübeler ve topladı· 
ğım müşahedeler, bana memleketimde
ki yapıcılık durumunun bir an önce 
tanzimi gerektiği kanaatini vermiştir. 

Türkiyenin son yıllarda gösterdiği 
hızlı inkişaf, bütün medeniyet dünya· 
sının takdirini, hayranlığını topla· 
maktadır. 

Devlet inkişafının en gözle görülür 
ölçülerinden birisi de, şüphe yok ki, 
yapı faaliyetidir. 

Türkiyenin her tarafında büyük 
bir yapı faaliyeti görülüyor. 

Yapıcılık, ileri bir memleketin eko
nomik ve kültürel varlığında sağlam 
bir payanda, sarsılmaz bir temeldir. 
Bu aebebledir ki devletin yapıcılık da
vbı ile olan alaka ve münasebetini ye· 
ni nizamlar, yeni kanunlarla tellbit et· 
meyi ihmal etmemeliyiz. 

A. J'. 
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Hitler alelacele Münibe döndü 
' (Başı 1. inci sayfada) 

payitahtına girmiş bulunmaktadır. 
Alman tarihinin uzun asırlar zar· 

fıncla, bu dakika beklenmif ve mil· 
yonlarca alman, mücadelelerinin he· 
defi olan bu iş için ölmüştür. Bugün 
bu hedefe varılmıştır. Rayh yeniden 
teıis olunmuştur. En büyük Alman
ya, bugün bir realitedir. Bütün al· 
manlar, birleşmiş bir halde, bu işi ba· 
pran Führer'i ve Führer ise ebedi 
Almanyayı selamlıyor. Yaşasın Hit· 
ler. 

AVUSTURYANIN CERMENLE~MESİ DEVAM EDİYOR Orta avrupa vaziyeti 

Says. İnkuart umumi vali oldu 

Hitler'in nutku 
B. Hitler aşağıdaki nutku söyle· 

miştir: 

General Bök kumandayı, Fon 
Ribbentrop dış işleri ele aldı 

Çekoslovakya hakkında 
İngiliz ve Fransızlar 
sıkı temas halinde 

Londra, 25 (A.A.) - Royter ajan· 
11nın öğrendiğine göre Almanyanın 
orta Avrupada ihdas ettiği vaziyet 
hakkında Fransa ile Büyük Britanya 
arasında sıkı bir temas muhafaza o -
lurunaktadır. Bu temasların başlıca 
hedefi, Fransanın Çekoslovak istikla· 
!ini müdafaa için gıiriştiği teahhüdü 
yerirue getimıck vaziyetiyle karşılaş

ması ihtimalinin tetkikidir. 

re ve Fransanın etrafında taarruza 
kartı karşılıklı bir müdafaa için top
landığı, bunların kuvvetleri Milletler 
Cemiyeti paktına müstenid büyük bir 
ittifak şeklinde birleştiği ve bütün 
bunlar 1938 yılında yapıldığı takdir
de, yaklaşan harbın bugün de önüne 
geçmek mümkün olur.,, 

- Almanlar, • 
Birkaç gün içinde, alman milleti 

camiası sinesinde, bugün genişliğini 
hissettiğimiz fakat asıl bütün ebemi· 
yetini müstakbel nesillerin idrak ey· 
liyeceği bir inkılab vukua gelmiştir. 
~bedi surette yok olan rejimin şef· 

lerı, son seneler zarfında, kendilerin· 
ce bu memleketin husus! vazifesin· 
den çok defa bahsettiler. Bunlara gö
re, bu memleketin vazifesi sulh mu· 
ahedeleri ile dikte edilen ve yabancı
ların keyf ve hevesine tibi bulunan 
sözde Avusturya istiklalinin hakika· 
ten büyük bir alman Rayhının vücud 
bulmasına mani olması ve istikbalin 
yolunu kapatması idi. 

:Avusturya elçileri alman elçilerinin emrine 
girerken, ordu da Hitlere sadakat yemini ediyor 

Liberal Mandcr: 

Şimdi, ben, bu memleketin yeni va· 
zifesini ortaya koyuyorum. Bu vazi
fe, eski imparatorluğJn bütün mınta
kalarından alman kolonlarının bura· 
ya gelmelerine sebeb olan vazifedir 
En eski şark hudud eyaleti, alman 
milletinin ve binnetice alman Rayhı· 
nın en taze bulvarı olacaktır. Geniş 
Rayhımızda beni dinleyen 68 milyon 
vatandaşa, bugün bu muhteşem alman 
memleketinde oturan milyonlarca 
halk namına stiryahlar yukarı ve aşa· 
ğı avusturyalılar, karentialılar, salz 
burglular, triollular ve her şeyden e· 
ve! bütün viyanalılar namına temin e
diyorum: Bu memleket almandır. 

Vazifesini mydrik, vazifesini yapa
caktır. Büyük alman camiasına karşr 
olan sadakati, herkesin sad.ı.katinden 
yüksektir. 

Bizim vazifemiz, şimdi sıkı surette 
çalışmak, büyük sosyal, kültürel ve 
ekonomik meseleleri hal için karşılık
lı yardımlarda bulunmak ve bilhassa 
Avusturyayı gittikçe daha ziyade in
kipf ettirerek onu naayonal • sosya
lizm hislıerinin ve azminin bir kalesi 
haline getirmektir. 

Viyana, 15 (A.A.) - Says İnkuartın 
başvekilliği nihayet bulmuştur. 

Says İnkuart'a "Rayı tathalter" un
vanı verilmiştir. Bu rütbe, diğer alman 
devletlerinin valilerine verilen unvana 
tekabül etmektedir. 

Salzburg hududundaki direkler. dün 
gece coıkunluk sahneleri içinde kaldı • 
rılmış ve yakılmıştır. Bu suretle Avus
turya'nın ayn bir hüviyet olarak ne de
rece süratle ortadan kalkmış olduğunu 
tebyin etmek mümkündür. 

Diğer taraftan ordu, kilise, cemiyet 
ve devletin cermenleştirilmesi işine sür· 
atle devam edilmektedir. 1 

Yahudiler aleyhindeki tedbir 

Salahiyetli mahfiller yahudilik aley· 
hindeki alman kanunlarının Avustur· 
yada tamamiyle tatbik edileceğini be
yan etmektedirler. 

Polis müdürlüğü vazifesini deruhte 
etmiş olan B. Himler, beraberinde "si
yah muhafız" !ardan 60.000 kişi getir
miştir. Avusturya zabıtası, tamamiyle 
yeniden tensik edilecek ve Führerin ta
mamiyle itimadına sahih bir alet hali -
ne getirilecektir. 

Postahaneler, gamalı haçlı ve "Füh 
rer Viyana'da" ibaresi yazılı husu! bir 
mühür i,stimal etmektedirler. 

Değişen harita 
Alamn gazeteleri Almanyarun yeni 

haritasını neıretmcktedirler. Bu bari ... 
tada Avusturya • alman hududu kaldı· 
rılmıştır. Gazeteler Almanyanm nüfu
sunu 73 milyon olarak göstermekte, en 
uzun alman nehrinin Tuna ve en yük -
sek alman dağının Groasglockner oldu· 
ğunu kaydetmektedirler. 

turya ordusuna mensup bir müfrezeyi 
coşkun tezahürlerle karşrlamıştır, 

Dış işlerde : 

} on Kibbentrop dış i§leri 
ele aldı. 

Viyana, 15 (A.A.) - Fon Ribentrop 
Avusturyanın dıı işlerini deruhte et -
miştir. 
Yabancı memleketlerdeki alman dip

lomasi mümessillerine, nezdinde bu
lunmakta oldukları hükümetlere Avus
turya'yı Almanya ile birlettiren kanun 
hakkında malumat vermeleri için tali -
mat gönderilmiıtir. 

Bütün Avasturya sefaretleri, bu
lundukları ıehirlerdeki alman elçileri -
nin emri altına girmek emrini almı§lar
dır. 

Paris ve Londradaki Avusturya se
firleri Viyanaya çağmlmışlardır. 

Avusturyanın Milletler Cemiyetin· 
deki daimi murahhası Baron fon Flugl 
Viyana hükümetine istifasını vermiş 
ve istifası kabul edilmiştir. 

Mali sahada : 
• 

Gümrükler ıimdilik kalkmıyor 
Berlin, 15 (A.A.) - Maliyt.. .ı.ezareti 

tarafından neşredilen bir tebliğde A
vuaturya gümrük reırimlerinin timdi· 
lik ilıka edile<:eii bildirilmektedir. 

Toblitde buna. benzer bir -.azly 
Hamburgda mevcud olduğu ve bu ııeh
rin alman topraklarının cezai mütem
mimcainden olmauna rağmen huauıi 
gümrük sistemi olan seııbcst bir liman 
olarak kaldığı kaydedilmektedir. 

Evlenen Şu§nig 

ilhaktan sonra 

B. Şuşnig 
evlendi! 

-
Kendisi halô Viyanada 

mevkuf tutuluyor 

Çurçil müessir tedbirler 
alınmasını tavsiye ediyor 

Londra, 15 (A.A.) - Dün akşamki 
avam kamarası milzakerelerinde, B. 
Çörı<il, lngilterıe tarafından bir an ön
ce ilan edilecek politikanın sadib ol
ması icab edeceğini bildirerek demiş
tir ki: 

"Yalnız bizim için değil, alakadar 
diğer memleketler için de yapılacak 
bir şey vardır: Ya Avusturyanın yap
tığı gibi boyun eğmek, yahut tıelılike
yi bertaraf etmek için müessir tedbir
ler almak. Mukavemet çetin olacak, 
fakat, şuna kaniim ve Çemberlayn'in 
nutku da bunu teyid etmektedir ki, 
hükümet buna muvaffak olacaktır ve 
Avam kamarası kendisirue Avrupa ba
rışını korumak için yapılacak gayret
lerde ehemiyetli bir surette müzahe -
ret edecektir. ,, 

Çörçil, Avusturya hadiselerinin 
Avrupa üzerindeki asker!, ekonomik 
ve maddi tıesirlerini tahlil etmiş ve 
ingiliz hükümetinin Milletler Cemi
yeti paktına ukı ve sarsılmaz bağlılı
ğı bir kere daha teyid etmesini ısrarla 
istiyerek demiştir ki: 

"Endişe ve emellerimize iştirak e -
den henüz birçok kuvvetli memleket 
varken, bir mukavemete neden teves
sül etmemeli? Bazr devletler İngiltc-

"Bizim için birkaç gün içinde hal· 
!edilecek ilk mesele Çekoslovakyanın 
emniyeti meselesidir.,, demiştir. 

Muhtelif partilere mensub hatibler 
Çekoslovakyaya teminat verilrncıi le
hinde söz almışlardır. 

Alman askeri çekilecekmif! 
Müteakiben söz alarak hatiblere cc

vab veren hariciye müsteşarı B. Bot· 
!er, İngiliz hükümetinin alman kıtaa• 
tının Avusturyadan çekilmesi mesele 
si ile Avusturyadaki katolik yahudl 
ve sosyalistler meselesi hakkında te • 
şebbüste bulunduğunu, alman ordusu• 
nun bir müddet sonra çekileceği hak· 
kında teminat alındığını, verilen te .. 
minatın tatbik edileceğini samimi bir 
surette ümid ettiğini, yabudi, katolik 
ve sosyalist meselesinde de itidale ri
ayet edileceği hakkında teminat alın· 
dığını söylemiş ve Milletler Cemiyeti, 
koUektif emniyet, Çemberlayn'in nut
kunda zikredilen "milli gayret" hak· 
kında diğer bir telgrafta verilen bo
yanatı yaptıktan sonra sözlerini: 

"İngilterede halkı timdiki vaziye
ti mili! bakımdan rnütaleaya ve icao 
bında müttehit bir gayret sarfına a. 
made bulunmağa matuftur." 

Diyerek bitirmiştir. 
Müzakere, maHlm olduğu fuıe~ 

reye müracaat edilmeden kapanmı!t' 
tır. 

Dıt memleketlerde 
Allahın inayeti ile bu derece tam 

bir inkılabı bu derece az bir zamanda 
yapmamıza imkan veren adamları an
madan sözlerimi bitircmiyeceğim. 

Başlarında yeni Rayh genel valisi 
Says İnkuart olmak üzere hükümetin 
nasyonal sosyalist azasına teşekkür 

ederim. Partinin muhtelif memurları
na teşekkür ederim. Bütün idealistle· 
re, uzun cefa seneleri zarfında, alınan
ların cefaya maruz kaldıkları zaman 
daha ziyade kuvvet~diklerini isbat 
eden tefekküllerimiz mücadelecilerine 
teşekkür ederim. Bu eziyet seneleri, 
bizim büyük halk camiamız çerçevesi 
içinde Avusturya almanlarının büyük 
kıymeti hakkındaki kanaatimi teyid 
eylemiştir. 

Bu gazeteler alman ordusuna 100.000 j ================ 
kişinin ilSve edildiğini kaydeylemekte-
dirler. 

Orduda : 
İspanyada 

Frankocularla 
müzakere 

Viyana, 15 (A.A.) - Salahiyettar 
bir membadan öğrenildiğine göre B. 
Şuşnig, hali Viyanadaki ikametgii
hmda polisin nezareti altında mev
kuv bulunmaktadır. , 

Kü\ük antant 
toplanmasına 

neden lüzum 

konseyinin 
ıimdilik 

görülmedi! 

Almanya lehinde 
ve aleyhinde 

nümayiıler oldu 
Belçikada: 

Bu muazzam başarıda görülen muh
teşem sükOn ve disiplin de, bütün bu 
insanları harekete getiren fikir kuv· 
yetine başka bir bürhandır. 

Bu saatte, alınan milletine, bütün 
hayatımın en büyük hükmünü veriyo· 
rum: 

Alman milletinin Führer ve şansö
liyeai 11fatiyle, tarih huzurunda, vata· 
nımın alman Rayhına girişini ilan ey· 
liyorum. Yaşasın. 

B. Hitlerin nutku, büyük alkışlarla 
karşılanmııtır. 

Hitler l'tfünih'e döndü 
Viyana, 15 (A.A.) - Hitler tayya

re ile Münibe hareket etmiş ve saat 
19 da oraya varmıştır. 

B. Bek Hitler'le konu§ac.ak 
Viyana, 15 (A.A.) - Viner Tageb

Jat gazetesine göre, evvelki gece Var· 
ıovaya dönmek üzere İtalyadan hare
ket etmiş olan B. Bek, B. Hitler ile 
görüşecektir. 

Hitler l'tfünihte törenle 
karşılandı 

Münib, 15 (A.A.) - B. Hitler, bu
raya dönüşünde, ordu ve nasyonal 
sosyalist partisi tarafından selamlan· 
mıştır. B. Hitlerin otomobili, şehirde, 
ellerinde meşale tutan onbeş bin ki
şinin arasından geçmiştir. Genel vali 
fon Ep, kısa bir nutukla B. Hitlere, 
hoş geldiniz, demiştir. 

Münib balkı gazetelerin ikinci ta
bıları ile B. Hitlerin dönUJünde teza. 
hüratta bulunmaya davet olunmuı
tur. 

B. Hitler, Münibe yanında general 
Kaytel ve nazır Hes olduğu halde 
tayyare ile dönmüştür. . 

B. Hitlerden sonra Ribbentrop da 
tayyare ile Münibe dönmüştür. 

Dönüıe ııebeb nedir? 
Berlin, 15 (A.A.) - B. Hitlerin ve 

General Bök ba§kumandan 
oldu 

Viyana, 15 (A.A.) - Sekizinci al· 
man ordusu kumandanı general Bök, 
bir beyanname neşrederek Avusturya 
topraklarındaki bütün siliihlı kuvvetle 
rin kumandanlığını deruhte ettiğini ve 
Avusturyadaki alman ve Avusturya 
kıtalarının birleştiğini bildirmiştir. 

Von Brauniç de bir beyanname neş
retmiş ve alman Avusturya orduları· 
nın °tahrib edilmez birlikler" ini ıe· 

liimladıktan sonra ~yle demiştir : 
"-Yakında bill tef{ik yalnız alman 

askerleri mcvcud olacağına kaniim.,, 

Bitlere sadakat yemini 
lnsbruktaki garnizon Hitlere aada

kat yemini yapmıştır. Akşama kadar 
bütün kıtaların aynı yemini yapacak· 
!arı tahmin olunmaktadır. 
Dünyanın en misafirperver milleti, 

alman işğal ordusunu kollarını açarak 
kabul ediyor. 

Viyanahlar, Hitlerin müdahalesi ve 
alman ordusunun gelmesi sayesinde 
şiddetli bir kıtalin önüne geçilmiş ol· 
duğuna kani görünmektedirler. Bu 
münasebetle Avusturya milleti alınan
lara kurtarıcı nazariyle bakmaktadır

lar. 
Avusturya askerleri 
Almanyaya gidiyor 

Münib, 15 (A.A.) - "Alman ittiha· 
dını kuvvetlendidmek için,. Avustur· 
ya garnizonları bu günlerde alman şe
hirlerini ziyaret edeceklerdir. 

Bir Avusturya bölüğü bugün Mü· 
nihe gelerek bir konser verecektir. 

Halk, dün akşam buraya gelen Avus· 

refakatindeki zevatın birdenbire Mü
nibe dönmesinin sebebleri hakkında 
burada hiç bir ma!Omat yoktur. B. 
Hitlerin ,filhakika, Avusturyada bir· 
kaç gün daha kalacağı kabul edilmek· 
te idi. 

Hitler Berline dönüyor 
Münib,, 15 (A.A.) - D.N.B. nin 

gece bildirdiğine göre, B. Hitler, Mü· 
nihten Berline gelecektir, 

(Başı 1. inci sayfada) 

Sen. jan - dö ·tuz, 15 (A.A.) - A
ragon cephesinde altı günden beri ya· 
pılan taarruz neticesinde kazanılan a -
razinin uzunluğu 100 kilometreden faz
la, genişliği ise 60 kilometredir. 

Hükümet kıtalan hemen hiç muba • 
rebe etmemekte ve mühim miktarda 
malzeme ile birçok esir terketmekte • 
dir. 

Alkaniz'in general Yak'ün krtalan 
tarafından alınması ve 'Gaspe'nin zap
tı cumhuriyetçiler için pek vahim stra· 
tejik bir vaziyet ihdas etmiıtlr. 

Alkaniz mevkii Tortosa, Vinaroz ve 
Valans istikametinde giden yolların 
düğüm noktasıdır. 

Paris, 15 (A.A.) - Bura siyasi mah· 
!illerinde dolaşan şayialara göre İs
panyada hüjcümetçiler frankoculara teı 
!im olmak için Franko ile müzakerele • 
re giriımişlerdir. 

V al.ansiya ve Barselondan 
kaçanlar 

Perpignan, 15 (A.A.) - Bu gece 
Vendrea limanına bir fransız torpidosu 
ile bir torpido muhribinin dönmesi bek· 
lenmektedir. Bunlar, Valanıiya ve Bar 
sclondan 500 kadar mülteci getirmek • 
tedir. Bunların arasında politik rical de 
vardır. 

ispanya elçiliğinin tekzibi 
Pariı, 15 (A.A. )- hpanya büyük 

elçiliğinin tebliği: 

Bugün Pariıte, iıpanyol askeri po -
!itik vaziyeti hakkında birçok franteziı 
18Yialar ç.ıkanlımı ve bunlar bazı gaze
teler ve ajanslar tarafından yayılımı· 
tır. Bu şayialara göre, cumhuriyet hü • 
kümeti, mütareke talebinde bulunmuı 
ve anarşistler tarafndan Barselonada 
kargaıalıklar çıkarılmıştır. 

Bütün bu haberler resmi ve kat! su
rette yalanlanmaktadır. Bütün lapan -
yol cumhuriyet araziıinde tam bir ıü
kQn büküm sürmekte ve cumhuriyet 
orduıu Aragonda isi ve italyan kıtala
rııım taarruzuna kar§' kahramanı:a mu· 

Kıralcıların lideri Baron fon Vi
ner, hududu geçmeğe muvaffak ol
muştur. 

İyi bir kaynaktan bildirildij;ine gö· 
re "nasyonal sosyalist rejimine dü§
man biç bir kimse öldürülmüş değil
dir.,. 

.Şu§nig, Kontes Çernin'le 
evlenaı 

Brüksel, 15 (A.A.) - Nasyon Belj 
gazetesine, Viyanadan bildiriliyor: 

Şuşnig, dün Viyanadaki husus! i· 
kametıgahında Kontes dö Çernln ile 
evlenmiştir. 

Kontes ile bir seneden beri nişanlı 

olan Şuşnig, başbakanlıktan çekilir 
çekilmez kendiıiyle evleneceğini, ni· 
şanlısına vadetmişti. 

kavemete devam eylemektedir. 

Fransanın aldığı tedbirler 
Paris, 15 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Bu sabah B. Blum ile görüşen 
Hariciye nazırı öğleden sonra da İn
giltere büyük elçisinin ziyaretini ka· 
bul etmiş, bilahare B. Blum ile harbi· 
ye nezaretine giderek mi111 müdafaa 
yüksek konseyinin lçtimaına iştirak 
eylemiştir. 

Kuvvetle sanıldığına göre bu gö
rü~clere ve milli müdafaa yüksek 
konıeyinin bu i~tirnaı, İıpanyadaki 
aakert vaziyet ile aliikadar buluıunak· 
tadır. Filhakika cumhuriyetçi krta
lar, muhaıımları karşııında mühim 
bozguna uğramıttır. Her türlü ideo· 
jik mülahazalar haricinde fran11z l:ı,Ü· 

kümetinin esas endifesi, halen Fran~ 
ko ordusunda alman ve İtalyan unsur
ların mevcudiyetidir. Bu vaziyet, me· 
selenin yalnız diplomatik değil, fa
kat aynı zamanda milli müdafaa ba· 
kımından da ciddi surette tetkikini i
cab ettirmektedir. 

BarBelornı harb gemileri 
gönderildi 

Diğer taraftan Fransa hükü
meti, fransız tebaasını ve fran
stz menfaatlerini müdafaa et
mek ve lüzumu takdirinde fran
ıız vatandatlarmı tahliye eyle
mek üzere Baraelonaya harb ge• 
mileri göndermittir. 

Belgrad, 15 (A.A.) - Resmi mah
filler Yugoslavyanın bir küçük antant 
konseyi toplantısına iştirakden imtina 
ettiği hakkındaki haberleri yalanlamak
tadır. Filhakika, küçük antant konseyi 
nin fevkalade bir toplantıya çağırıl· 
ması bahis mevzuu olmamıştır ki 
böyle bir imtina da mevcud olabilsin. 

Avusturya hadiseleri münasebetiy
le yalnız B. Tataresko küçük antant 
konseyi reisi sıfatile,Prag ve Belgrad 
ile istişarelerde bulunmuştur. Ro
manya ve Yugoslavya hükümetleri 
tıpkı Çekoslovakya hükümeti gibi, 
anşlusu bir emri vaki olarak kabul et· 
mekte ve muhtemel olarak nisanda 
ve yabud mayısta toplanacak olan kü
çük antant konferansından ba~ka. ay
rıca bir fevkalade toplantıya ıhtıyaç 
olmadığı kanaatinde bulunmaktadır. 

Roma' da ne diyorl.ar? 
Roma, 15 (A.A.) - Küçük antant 

konseyinin toplanmasına Yugoslav
yanın muhalefette bulu~ıı keyfi. 
yetini bahis mevzuu eden ıta.lya? ga. 
zeteleri, Yugoslavyanın tazyık ıcrası 
hakkındaki fransız teşebbüslerine mu 
vafakat etmediğini ve İngiliz • fran
sız protestosuna iştirak eylemediğini 
büyük bir memnuniyetle kaydetmek· 
tedir. 

Yugoslavya· Alnwnya 
münasebetleri 

Belgrad, 15 (A.A.) - Politika ga -
:ietesi, anşlus hakkında Belgrad poli -
tik mahfillerinin tefsirlerini ş3;·le hu • 
!asa etmektedir 

Vaktiyle Avustury aile olan hudu -
dumuz üzerindeki yeni komşumuz hak 
kında politik mahfiller en salahiyetli 
alman zimamdarlarının kuvvetli ve hür 
bir Yugoslavya görmek huıusunda bi
ribiri arkasına yaptıkları beyanatları 
tebarüz ettirmektedir. Milletimiz, ya -
rın hakkında en ufak bir şüphe bile bes
lememelidir. Bütün mahfillerde vazi· 
yet şöyle hulasa edilmektedir: Avus
turya ile dürüst münasebetler halinde 
idik: Almanya ile dostane münasebet -
!erimiz vardır4 

Liej, 15 (A.A.) - Öpen şehrinde 
dün akşam naziler nüma.r'f yapmLJlar
dır. Nasyonal - Soııyaliat kulübünün,.. 
zaları Anılusu alkışlıyarak aokaklar• 
dan geçmi,lerdir. Gençlerdenmüteıelt
kil diğer bir grup da Hitlerin ıerefine 
şarkı söylemişlerdir . 

Polis, nümayişçileri dağıtmıştıı:ı, 
Bunlardan dört tanesi tevl.cif edilmi§· 
tir. 

Ma!Om olduğu ve!<hile büyük hari>
ten evvel Öpen, bir alman şehri idi. 
Yapılan bir plebisit neticesinde Belçi· 
kaya iltihak etmiştir. 

Macaristan' da : 

;sudapeşte, l!ı tA·A.) - 10.000 ma
car nazı! dün sokaklarda nümayi!ler 
yapmışlar, macar nasyonal sosyalist 
prtisinin lideri Salasi'yi alkı,ıamı,lar· 
dır. 

Polis, nümayişçileri dağıtmıştır. 

lngiltere'de: 

Londra, 15 (A.A.) - Komünist par
tisi tarafından toplanan binlerce kifi 
diin akşam Haydparkta Almanyanın 

Avusturyaya el koyması aleyhinde te
zahüratta bulunmuştur. Bunlardan 
bir çoğu Avam Kamarasına giderek 
"Çemberlayn istifa etmelidir" diye 
haykırmışlardır. Başka bir hadise ol
mamıştır. 

Yugosl.avya' da: 

Belgrad, 15 (A.A.) - Avala ajansı
na bildirildiğine göre, Liubliyana'da 
komüniatler Avu11turya hlidiıeleri a
leyhinde tezahüratta bulunmuşlardır. 
SükQnet derhal iade edilmiştir. 

Amerika' da : 

Vaşington, 15 (A.A.) - Çekoelovak
ya sefiri, Valleai ziyaret ederek hükü
metinin Alrnanyanm önünde eğilmeye 
ceğini ve askeri hazırlıklarda istical 
gösterdiğini bildirmi,tir. 

Amerikan demokrat birliğinin aza
ları, Almanya sefaretıinin önünde teza
hüratta bulunmuşlardır. Yirmi kişi 
tevkif cdilml!tir. 



16 - 3 - 1938 

H i K A y E 

Annesini bekliyen ç·ocuk 
Ertuğrul Şevket 

Ayşe oğlunun karnını doyurduktan !ettirir, bol sarımsaklı cacığı hazır
ıonra çalı çırpı ate,iyle ısıttığı bir lar, kocasının küçük rakı •işesini ku
tas suyu getirdi. Oğlunun ellerini, yuya sallandırırdı. Kocası gelince u
yüzünü boynun aildi, ayaklarını yı- dunu ahr, karşısına geçer, hem çalar, 
kadı. Çocuk saf bir merakla soruyor- hem türkü söylerdi. Hiç düşünceleri 
du: yoktu. Kocası oğlunu sevdikçe, 
"- Niçin sen yemek yemedin? ''- İfte bizim takaüdiye, derdi. 
•·- Karnım tok çocuğum. Nasıl olsa, o adam oluncaya kadar e-
.. _ Peki bu akşam hiç gelmiyecek lim ayağım tutar. Onu okuturuz. O 

ınisin? da ihtiyarlığımızda bize bakar. 
''- Eğer sen uslu uslu oturur, Ha- Fakat zatürree, bu eli ayağı tutan 

ıibe teyzeni üzmusen belki gelirim. adamı Uç gün içinde aldı, götürdü. 
llem bak sana neler de getireceğim· Geriye, küçük bir dükkan içindeki 
Sokağa çıktıkları zaman ge.:e hayli ayakkabı tamirine yarayan bir kaç !

ilerlemişti. Gök yıldızlarla .doluydu. Jetle, bir buçuk odalı bir ev bıraktı. 
Samatyanın yüksek bahça dıvarlı bu Bir de oğlunu göğsünde sıkan gözle
dar sokakları tenhaydi. Ana oğul kor- ri yaşlı ve kimsesiz bir kadın. 
kuyormuşlar gibi birbirlerine sokulu- Ayşe tam bir sene kocasının tamir
}'or ve susuyorlardı. Hanımeli koku- cilik iletlerini, evindeki 2!!!!...J!t~.J 

l~:ı~~c:~eJMltr~Mt-uhtaTlriapı t~min etti. lş aradı, bulamadı. Kom
önünde durdular. Ayşe : şuların yardımını utanarak kabul edi-
"- Şayed ben gelmezsem sen yarın yordu. Fakat bir akşam kimse bir 

mektebe git. Oğle yemeğine kadar lokma ekmek göndermedi. O akşam 
ben mutlaka evimize gelirim. Emi oğ- aç yattı!ar. Ertesi giln, altlarındaki 
lum. yataktan iki üç kilo yün çıkarıp sat· 

Dedi. sonra kapıyı çaldı. Kendileri- tı. lki gün daha böyle yaşadılar. 
ni Hasibe teyze kartıladı. Ayfenin, Bir sabah oğlunun mahallelerinde
oğlu Necatiyi getireceğini biliyordu. ki mektebe gitmesiyle dönmesi bir 
Ay§e, oldu. Baş muallim; 

"-Eksik olma kardeıim, dedi. Sen "- Necati, demiş. Tokonya ile 
olmasaydın, ben bü gece ~h§mağa mektebe gelinmez. Annen papuç al
gidemiyecektim. Geçinmek öyle müı- sın öyle gel. 
kül ki: Ayşe, o gün akşama kadar ağladı. 

.. _ A. Oyle söz mü "Olur Ay~eci- Satacak hiç bir şeyleri kalmamıştı. 
ğim. Zaten bizimki her akşam geç ge- Uzaktan bile akrabaları yoktu. Bütün 
liyor. Necati bana can yoldaşı olur. arzusu oğlunu okutmaktı. Çocuğun 
keıke sen iş bulsan da her akşam git- gözlerinde alev alev bir şeyler yanı-
•en. yordu. Ah el kapısın.da olsun bir iş 

A d g·bı'ydı' Zayıf ve Ur- bulabilseydi. 
yşe urgun ı . Ak .. .. k 

ı_ k b' 1 şam ustu ararım vermişti. Fe-
ıte ırsese- .h ··ıd·~· · k 
"- Keşke, dedi, sonra bu hanımlar rı anınksoy Fe 1 ~hını 'ky.apmkakk~~ ba~ a 

Çok zengin. Beyleri de sık sık evle- çare yo tu. erı a ı 1 so a ustlerın
tine misafir davet edermiş. Bir hiz· de oturuy~rd~. Çocukluk arkadaşıy
... t • kAf• ı d·ğı' irin bundan son- dı. Şüphelı bır takım hareketleri ol... e çı a ı ge me ı :r • • k ~ 1 v d A . 
ta beni de lazım oldukça çağıracak- duğu ıçı~ .. o~sı sa~ ıgın a yşe~ı 
la onunla goruşturmezdı. Kocasının o-

r. lümü üzerine Feriha evvela "Baş sağ-
liasibe teyze. lığına" gelmiş, sonra ziyaretlerini 
"- Ne ala, ne ala. dedi. Ben de hiç sıklaştırmıştı. Onun sefaletine acı

olmazsa haftada bir iki gece kork- yor, hazan bir kaç kuruş bırakıyordu. 
ttıaktan kurtulurum. Bir gün, 
Ayşe oğlunun yüzünü okşadı. "- Gençsin, dedi. Para kazanabi-
"- Teyzeni üzme emi yavrum dedi. lirsin ama çocukça inad etmemek şar

. Çocuğun mahzun yüzüne bakmamak tiyle. 
ıçin gözlerini Hasibeye çevirdi. Sonra anlattı. Feriha ona bir dost 
"- Allaha ısmarladık kardeşim, bulacaktı. Bundan kimsnin h,aberi ol

dcdi. Ben gelmezsem Necatiyi yarın mıyacak, haftada bir iki gece bu a
trkenden mektebe gönderirsin. damla Ferihanın evinde buluşacaktı. 

.. _ Güle gille. Sen hiç merak etme, Bundan bir şey çıkmazdı .. Ayşe şid-
bcn onu kendi elimle hazırlar, mek· detle reddetti. Bir daha bu bahisleri 
tebc gönderirim. açmamak şartiyle evine gelmesini 

Necati sokağa kadar annesini ge- söyledi. 
irdi. Trabzana tutunarak aşağı baktı 

:.e seslendi. 
"- Glile güle. 

. Ayşe sokağa çıkınca ürperdi. Ses-
1Zlik onu korkutmuştu. Evlerden 
aşfar uzanarak kendisini tetkik edi
Orlar sandı. Bir anda geri dönmek 

1tedi. Çocuğunun "gUle güle" diyen 
'•i kulaklarında çınladı. Geri döne
.ezdi. Dönilpde ne yapacaktı? Yarın 
1Yecek ekmekleri yoktu. Geçmit 
'nleri dUtündü. Kocasının aağlığın

ne rahattılar. O, sabah erken kal
r, kahvcıini içerdi. Sonra karısının 

apttğı yiyecek çıkınını orta parma-
1~a asar, küçilk "kundura tamircisi" 
lilı:lcinını açmağa giderdi. Akıamla
r cıandan sonra yine dönerdi. Gelir
cn bakkala, kasaba, sebzeciye uğrar, 
l'ttai gün pi,ecek yemeklerini alırdı. 
}'§e bahçedeki kuyunun başına ba-
tı serer, üzerine yemek sinisini yer-

Feriha bu muhavereden sonra ona 
hiç uğramamıştı. Çocuğunun mekteb
den geri çevrildiği akşam, Ferihanm 
evinin yolunu tuttu. Ve .•. o akşamdan 
sonra haftada iki üç gece oraya gidi
yor, sabahlara kadar çalıyordu. Ne
cati de komşu komşu dolaşıyordu a
ma, mektebe gidebiliyor, cebi harçlık 
görüyordu. 

Ayşe hızlı hızlı yürüyerek sokakla
rı geçti. Ferihanın evine girdiği za
man geçiktiğini anladı. Raltı masası 
kurulmuştu. Kendisinden başka üç 
dört kadın daha vardı. Erkekler bir 
ağızdan : 
''- Nerede kaldın? dediler. 

kalım udu eline. 

••* 
Al ba-

Uzun bir düdük ıeai mahalleyi çın
lattı. Sonra sokak kapısı yıkılacak gi-

ULUS 

i~K·Jll•Z•Dlil 
Nöbetçi Eczaneler 

Puar : Ankara Eczanesi 
Pazartesi : Yeni n Cebeci ec.ıı:uıeleri 
Sah : Halk ve Sakarya ,. 
Çar§amba : Ele ve Çankaya Eczaneleri 
Per~embe : Sebat Tc Yeniıehir • 
Cuma : İ&tanbal ec.ıı:anesi 
Cumartesi : Merke.ır: ., 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

HergÜn 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıünlerinden baıka 
H A L K sinemuında bercün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme ıünleri: 
P a z a r t c s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıa.ıı:ı 
Arıza Memurluiu: (1846). - lleaajeri 
Şehir Anhan: (3705). - T a k s i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şr, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüılerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah Akpm 
tık Son 
aefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus. M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. rta 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

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

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

Yeniljeh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 ll.45 
§ U. Meydanı ile İstasyon arumda her 

bet dakikada bir sefer olup tren za. 
manian. aeferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Babnbklar, 
Cebeci, Samanpazan arumda ıu.at 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; uat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; Aat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Uluı Meydanından sut 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danı~Diialeri ainemalarm dıalnh• 

Poıta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teabhütlü 18 e kadardır. 

·Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her 1abah 8.20.Her 

alqam 19,15 ve 19,45 
de (aaJı, ı>ertembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergiln 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9,40 
Zonıuldak hattı : ,, ıs.oo 
Kırıkkale'ye rayotobüı ., 16.0S 

GÜNDELiK 
Hicri • 1357 
Muharrem: 13 

S. D. 
Güneı: 6 10 

Rumi· 1353 
Mart: 3 

S. D. 
Ak!iam: 11 17 

bi sarsıldı. Dik bir ses : 
"- Kapıyı açın. 
Diye bağırdı. Feriha telitla lamba

yı söndürdü. Yavaş ve heyecanlı bir 
sesle : 

"- Mahvolduk, basıldık. 
Dedi. Erkekler ve kadınlar telitla 

birbirlerine girdiler. 

*** 
Hasibe Necatiyi giydirdi, yüzünü 

yıkattı, çayını içirtti. 
"- Haydi oğlum, dedi. Doğru mek

tebine git. Sakın sokaklarda ovuna 
dalma, emi. 

Necati mektebin bahçesinde oyun 
oynayan ar'lı:adatlarmın yanına sokul
duğu zaman çocuklar onu, 
"- Defol piç. 
Diye yanlarından kovdular. Necati 

şaşırdı. Çocuklar, 
"- Ahlaksız, ne olacak. 
Diye sözlerini tekrarladılar. Belki 

anaları, babaları N ecatiyle konu,ma
malarını sıkı ııkı tembih etmiılerdi. 

Baş muallim Necatiyi odasına ça
ğırdı, ona adeta iğrenerek bakıyordu, 

"- Al nakil ilmühaberini, batka 
mektebe git.,, 

Necati evlerine geldiği zaman he
nüz sabahtı. Kapıyı çaldı, açan olma
dı. Annesi gelmemişti. Efiğe oturdu. 
Sokaktan geçen arkadaşları yüzUne 
bile bakmıyorlardı. Meraklı komşular 
pencereden ba;larını uzatıyorlar, onu, 
bir fey söylemeden acyrediyorlardı. 

Vakit öğleyi geçtiği zaman karnı 
adam akıllı acıkmıştı. Hali annesi gö
zükmüyordu. Yanlarındaki kOIJlfUnun 
kapısına gitti. Ekmek istiyecekti. Ka
pıyı çaldı. Kapıyı açan Nober hanı
mın istikrahla suratı buruftu, çocu
ğun bir fey söylemesine meydan bı-

Meksika hükü"1eti 
ve sulh dovası 

Sivil halkın bombardıman edilmemesi ıçın 

cumhur reısı Kardenasın düşündüğü tedbirler 
Meksika işçileri konfederasyonu bi

rinci milli kongresinin toplantısi do
layısiyle Meksika Birleşik devletleri 
reisi B. Lazaro Kardenas 24 şubat ta
rihinde bir nutuk vermiştir. Bu nut
kun tercümesinden bazı kısımlarını a
aşağıya dercediyoruz : 

Bu kongrenin ıttılaına vazetmekte ol
duğum vaziyetin, bütün dünya işçile
rini bilhassa alakadar etmesi icab e· 
der: Açık şehirlerin bombardıman 
edilmesi, insanlığa karşı yapılmış bir 
suikasttır ve şimdiki harblarda bu 
bombadımanlarm yapılması, insanlık 
namına utanılacak bir şeydir. Ekserisi 
kadın ve çocuk olmak üzere binlerce 
masum kurbanlar, bu hareket yüzün
den ölmüşlerdir; öyle bir hareket ki 
a&keri gayelerle bile yapılmamaktadır. 
Çünkü başlıca hedefi şehir ve köyleri 
ta1 •, ederek etrafa dehıet saçmaktır. 

.inayetler dolayısiyle haklı bir 
in •• _ • .: kapılan bazı hijkümetler, açık 

'tehirlerin bombardıman edilmesini 
bertaraf etmek ve İspanya ile Çinde 

vellid bir tecavüze kurban giden mil
letleri kurtarması mlimkün olduğunu 

ona anlatmalıyız. Dünyanın bütün işçi 
teşekküllerinin, sivil veya enternasyo
nal bir harbta açık şehirlerimizi bom
bardıman eden fitnecilere veya mille
te tatbik edilecek c:eza tedbirlerini tes
bit eden bir anlaşma hazırlamaları için 
mücadele etmeliyiz. Doğrudan doğru
ya tatbik edilecek olan bu ceza tedbir
leri muhtelif şekillerde olabilir ve iş

çi kütlesi hedefine varmak için birçok 
müessir vasıtalara maliktir. Onun için, 
milyonlarca kadın, ihtiyar ve çocuğun 
hayatını tehdid eden caniyane hareket
leri önlemek ve cezalandırmak üzere 
milletlerin almaları icab eden tedbir
l'eri görüşecek bir evrensel kongrenin 
toplantıya çağrılmasını, gerek sizin, 
gerek bütün Meksika işçi!erinin dikkat 
ve mütaleasma arzediyorum. 

Almanya 
kullanlan kötü usule bir nihayet ver· Alman yanın kuvveti arttı 
mek üzere diplomatik mahiyette bazı 
tedbirler almışlardır. Göringin organı olduğu söylenen 

Bombardıman gibi caniyane bir Essende münteşir Nasyonal Çaytung. 
metodun kaldırılması için, cnternasyo- şöyle yazıyor: 
nal anlaşmalar da dahil olduğu halde "Dünyadaki büyük devletlerin bi
yapılacak her türlü teşebbüslere, iyi ri sıfatile nazi alman devletinin kuv
niyetler besleyen bütün memleketler- veti artmıttır. İngiltere ve Fransayı 
le bütün insanlar en hararetli şekilde Berlin nezdinde teşebbüste bulunma
iştirik etmelidir. Fa.kat bu meselenin ğa sevkeden tek sebcb Almanyanın 
halli, milletler arasında yapılacak bir şimdi orta Avrupanın en kuvvetli 
pakttan daha mi.iatacel ve daha mü- devleti olduğu hakkında pek doğru 
enir tedbirler alınmaeını icabettir- olan kanaat ve anşlusun Avrupa mu
mcktedir; çünkü tecrübe maalesef bi- va~enesini Almanya lehine kati bir 

şekilde inhina ettirmesidir.,, · ze ispat etmiŞ,tir ki, enternasyonal te· 
Bu gazete netice olarak ''Diploma

ahhürller - bilhaaa bugllnlerde - her#....,--__...--~--·-~.,...--..-
cu}kr'lına:nere~ w•wrea . 

1914 den bugünlere kadar bitaraf- görüşmesi tavsiye etmektedir. 
hk ihlal edilmiş-, harbta muahedelerin Fölkişer Beobahter diyor ki; 
menettiği silahlar kullanılmış ve en "Allah safiyane tasavvurlarımızı 
iptidai mlikellefiyctlerden sıyrılmak takdis ediyor. Hitler'e ve avusturya
için bir takın incelikler bulunmuş, bir yı şiddetle istediğimizi anlayan Mu-

soliniye te•ekkür edelim.,, tarafm aleyhine olarak bir takım fark· T 

lar gözetilmiştir, Milletler Cemiyeti 
paktının kudretli mütecavizlerin em
peryalinnine kargı teminat altına al
mak istediği .zayıf memlekıetlerin em
niyeti bile, hemen hemen bir efsane 
menzelesine indirilmiştir. 

Enternasyonal hukuk ve medeniyet 
hiç bir zaman bugünkü kadar had bir 
buhran geçirmemiştir. Bu ~rtlar için
de, hava bombardımanları hakkında 
enternasyonal bir anlaşma yapılsa bi
le, bu bombardımanlar hakiki ıurette 

bertaraf edilmig olmıyacak, yalnız ma
nevi surette mahkiım e<iilecektir. Bu 
korkunç hallerin bertaraf edilmesi işi
ni bizzat bunların muhtemel kurban
larına, şehir ve köylerdeki halka tevdi 
etmek gerektir. Yalnız hükiimetler de
ğil, milletler de medeniyete karşı işle
necek cinayetleri önlemeli ve cezalan
dırmalıdır. Arazi, mahreç veya nüfuz 
mıntakaları fethetmek, ilk maddeleri 
ve insan aayini ucuzca istismar etmek 
için yaplan taarruzlar esnasında cere
yan eden vah~tleri önleyecek hakiki 
bir mahkemenin kurulması imkinsız 
olduğuna göre, müstevlileri anlamak 
ve tartmak kabiliyetinde olan kütle
nin ıuuruna kadar nüfuz ederek dev
letlerin ve hükümetlerin kudretlıerinin 
ellerindeki inaa.n ihtiyatlarına bağlı 

bir ıey olduğunu ve bizzat kütlenin 
mütterek bir harekete geçerek, daha 
kavi bir devletin emellerinden müte-

rakmadan : 

"- Defol, piç kurusu. 
Diye haykırdı ve kapıyı şiddetle 

kapadı. Necati bütün bunlardan bir 
ıey anlamıyordu. Tekrar kapılarına 
geldi. Eşiğe oturdu ... 

GUne§ batmak üzereydi. Kilçük göz
lerini tokağın kıvrımına dikmif, an
nesini bekliyordu. Yavaş yavaş karan
lık koyulaftı, sokağın dip tarafını gö
remez oldu. Midesi açlıktan pıçakla
nıyordu. Birden babasını ve ölüm dö
ıeğindeki halini hatırladı. Acaba an
nesi de ölmü,mUydü? Ansızın hıçkı
ra hıçkıra ağlama baf ladı. Gece geniş
ledikçe ensesine bir yUk gibi biniyor, 
bafı diz kapaklarına doğru eğiliyor 
ve oturduğu kapının Cliğinde . ağlı

yordu. Annesinin ölümüne aihyor
du.. halbuki, annesi muayeneye aev
kedilmiş ve eline vere

0

cekleri vesika
nın muameleıi bitmemiıti. 

lnalllere 
''KuvvctlenmeJi ve teahhüde 

girişmemeliyiz" 

Başvekil Çemberlayn'ın nutku hak
kında tefsirlerde bulunan Deyli Meyl 
gazetesi B. Çambörleyn'i tebrik ede
rek diyor ki: 

''Milli kuvvetimizi, imklnlarımızın 
azamisini kullanmak sul'Ctile ·kurma
lıyız. Aynı zamanda, dışarıda yeni 
hiç bir teahhüde girişmemeli ve bizi 
diğer memleketlerin işlerine karıştı
rabilecek yeni hiçbir vaidde bulun
mamalıyız. 

Taymis gazetesi, Almanyanın Çe
koslovakya hakkmdaki teminatını 
memnuniyetle kaydettikten sonra, 
bir sene önce bizzat B. Eden tarafın
dan Limingtonda yapılan beyanatı 
hatırlatıyor ve bu nutkun hala meri 
olduğunu kaydederek diyor ki: 

İngiliz politkasının ana hatları 
"B. Eden ingiliz politikasını, mil

letler cemiyeti prensipleri çerçeve
sinde tarif ctmi§ ve lngilterenin iti
raz götürmez ve aşikar bir surette 
riayet edeceği teahhütleri saydıktan 
ıonra, bu teab,hütler dışında icabında 
pakt mucibince yapılacak olan ve hiç 
de imkansız olmıyan her türlü hare
ketin İngilterenin ihtiyarına kalmıt 
bir fey olduğunu, zira memleketlerin, 
hayati menfaatleri bahis mevzuu olan 
bölgeler müstesna olmak üzere, oto
matik bir surette tatbik edilecek a.
keri teahhütlerde bulunamıyacakları
nı bildirmişti. Eden aynı zamanda, 
ingiliz kuvvetlerinin Milletler Cemi
yeti pakt veyahut Paris muahedesi i
le telif edilmez gayeler uğrunda h\ç 
bir zaman kullanılmıyacağını teyid 
eylemişti. Hükümet, bu prensiplerden 
uzaklaşmak niyetinde olmadljımı tek
rar teyid için kendiıine yapılan da
vete icabet edebilir ve etmelidir . ., 

Çekoslovak istiklalinin 
ehemiyeti 

Finanşil Taymis gazetesi yazıyor : 
"Başvekil orta Avrupada olup bi

tenle alakalı olduğumuzu ve fakat bu
nun dııında bUkUmetin halen dünya
nın bu parçası .hakkında ilin edilecek 

-~-

hiçbir politikası mevcud olmadığını 
·ihsas etmiştir. Gerçi, acele kararlar 
vermek tehlikelidir, fakat hükümet 
hazan hiç bir karar vermemenin da
ha tehlikeli olduğunu anlamakta ku
sur etmiyecektir. 

Çekoslovakya istiklalinin idamesi, 
Almanyanın orta Avrupadaki hege
monyasına ka~ı ve bu itibarla da 
İngiltere imparatorluğunun emniyc• 
ti için tek garantidir.,, 

Sarih politika, yeni ı;;eçim 

Niyuz Kronikl gazetesi diyor ki: 
"İngiltere bir şey söylemiyor. Bat

vekilin beyanatı hakkında yürütüle
bilecek en cömertçe nazariye, kabine
nin henüz hareketini tesbit etmediği 
ve yakında yeni bir beyanatta bulu
nacağı teorisi olabilir. Silahlanma 
korkunç istikbali karşılamak için yal
nız başına kifayet etmez.,, 

Hükümetten sarih bir politika ve 
yeni seçim itsiyen Deyli Herald gaze
tesinin de fikri budur. 

Taymis gazetıesinin Berlindeki mu
habirine göre, alman diplomasisinin 
Çekoslovakyada bir teşebbüsüne inti
zar etmek icabeder. Filhakika Hitler 
çek meselesini halletmeden önce 1~
giltere ile Almanya arasındaki görii§
melerıin kati bir akametine razı olmı

yacaktır. 

Hitlcr Çekoslovakya ile 

barışacak mı? 

Muhabir, yakın bir istikbalde yapıla
cak olan böyle bir teşebbüsün müste
bad olmadığını bildirdikten sonra bu
nun Çekosl9vakya veya diğer devletler 
tarafından, Çekoslovakyanın bundaa 
böyle çok nazik vaziyete giren strate
jik vaziyetini takviye için alınacak as
keri tedbirlere bağlı bulunduğunu kay. 

dediyor ve diyor ki: 
"Bu, aynı zamanda, az çok bir nis

.be.t dahilinde. Fransız iç politikasının 
inkişafına bağlıdr. Herhalde, Hitler 

Çek hükümetini ekalliyetler meselesi 
hakkında Lehistanın yaptığı gibi Al· 
manya ile barış yapmağa davet için 
müsaid bir fırsatı kaçırmıyacaktır.,, 

Çok mühim bir nutuk 

Deyli Telegraf gazetesi, B. Çember
layn'in nutkunu ve beyanatnı tavsif 
ederken ıöyle diyor: 

"1914 de büyük harbm infilakından 
arifesinde Edvar Grey tarafından söy
lenilmiı olan tarihi nutuktan ber.i söy
lenmiş olan en mühim nutuklardan bi
ri.,, 

Bu gazete, Londra gazetelerinin, bü
yük fedakarlıklara rağmen sililhlanma
nın genişletilmesini ittifak ile kabul 
etmek suretiyle yapmış oldukları he -
yecanh mukabeleden bahsctmektodir. 

1 

2 

~ t--+---+--

4 
5 
6 

l 

• 
' 

t--+-~~-t--t-

Soldan sağa : 

9 

1 - Avusturyanın Almanya ile birleştiril
mesine manasına ııelen kelime -
Yayla 

2 - Kötü değil - To. 
3 - Yrlan - Sağın zıddı. 
4 - Avu&turyayı ilhak eden memleket -

İlhak kar§ısında eski alman impa
ratorunun çıkardığı ıes . 

6 - Almanların ilhak ettikleri ülke. 
7 - Bu memleketin bizdeki eski adı -

Duymamış 
8 - Ta - Anadoluda bir kabile 
9 - Yorulma hali 

Yukandan aşağıya : 

1-Hediye. 
2 - Kırmııı - Parlamento kararlanna i

tiraz kalemi 
3 - Omid eder . 
4 - Alman nazilerinin milis teşkilltma 

verilen isimlerin baş harfleri, 
5 - Uyanmaktan emir - Tc. 
6- Bir not 
7 - Almanların ıeçen sene plebisit yap

tıkları yer - Kırmızı. Babayani bir 
bitab. 

1 - Avusturyanın ıon kıral namzedi • 
9 - Beyaz yakaları katılaştıran beyu: 

madde - Kapalı deiiL 
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Küçük ilan şartları İ 
Dört satırlık küçük ilfuılardan: : 
Bir defa için 30 kuruı; • 
İki defa için 50 kuru:ı 1 
Uç defa için 70 kuru:; 
Dört defa için 80 kuru& alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için ıo lı:uruş alınır. Mesela 10 defa : 
ne5redilecek bir ilan için 140 kuru§ ' 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olınak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki bo&luklar müstes- : 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük : 
illin 120 harften ibaret olmalıdır. i 
Dört satırdan fazla her satır için ay- f 
nc1~.~~.~.::1.~.~'"''''''""'""-.f 

Kiralık: 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Yenişehirde Yüksel cad. No. 9 Gcn
bark apartımanının en güzel dairesi 
dört oda bir hol bütün konforiyle kira
lıktır. 3715 telefona. 1405 

Kiralık apartnnan - Havuzbaşı Ka
ranfil sokak muhtelif daireler bina, hol 
hariç 50 odadır. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1414 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A-
kant Tel. 1272 - 3405 1432 

Kur!"lar : 

Arar lisan okulu - Almanca, fran -
sızca, İngilizce dersleri için hiç bilmi -
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin sıfa-
tiyle dinlemek serbesttir. 1282 

Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit 
edilen normal rakamlardır. Mektep ta
lebeleri için sınıflarında takip ettikleri 
metod dahilinde takviye kurlan açıl-
mıştır. 1283 

Stenografi kursu - 4 üncü devre ni
ıan 1938 ilk haftasında başlıyacaktır. 

Kayıt zamanını geçirenler talimatna • 
mesi mucibince ilkteşrinde açılacak 5 
inci devreyi beklemeleri zaruridir. 

1284 

Alınacak talebe sayısı mahdut oldu
ğu için günün en faydalı bilgisi olan 

Satılık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

SATILIK APARTIMAN: Yeni
şehirin en güzel bir yerinde yılda 
4000 lira kira getiren yeni konforlu 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512-
Belçeff. 1317 

Satılık Astragan Manto - Gayet az 
giyilmiş, ucuz satılıktır. Yenişehir Ra
gıp bey Apartımanı 14 numara tele-
fon : 3147 1393 

Satılık arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısı 485 M, Sıhiye Ve -
kaleti yanında 490 M. arsalar Tele-
fon: 1449 1408 

Satılık arsalar - Yenişehirin muh -
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartıman ve 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 

Kmkkalenin en güzel mevkiinde her 
şeye elverişli bir bina mobilyalı, mo
bilyasız satılık, kiralıktır. Ulus'ta R. S. 
rumuzuna müracaat. 1429 

Satılık ev - Hisarönü eski Osmanlı 
bankası arkasında 5 odalı ev satılıktır. 
ı. inci noter altında berber Sabriye mü-
racaat. 1458 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela
nik cad. 373 M. Maltepenin en hakim 
yerinde 600 M. uygun fiatla Tl. 1538. 

1453 
Yeni komple kaynak aperatı Gris

haym marka çok ucuz satılıyor, müra
caat Yüksek Ziraat enstitüsü santral 
memuru Osman Tl. 2145 1468 

Satılık ev - Yenişehir memurin ev -
!erinden pazara giden asfalt yolu üze -
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
zane karşısında Moiz 1484 

t~ verenler: 

Müstakillen çalışabilecek faal pla
siyelere ihtiyaçvardır. İki yüz liralık 
teminat ile, Bankalar caddesi V ebolid 
Limited adresine saat 5-7 arasında 

müracaat. 1371 

Mahkemelerden 
stenografiyi öğrenmek istiyenler Ankara 3. üncü Sulh Hukuk M&ıı. 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir - kemesinden : 
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 lş idarehanesi sahibi ölU Kadir o~lu 

Daktilo kur•u -Her sene ız devre Kerime aid Kavaklıdere şaraphane it
çıkarmaktadrr. Her devre başlangıcı tisalinde kain evinde bulunan mobilya 
her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay - ve eşyasiyle üç adet kamyon 22-3-938 
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. tarihine müsadif sah günü saat 10 da 

1286 muhallinde bilmüzayede mahkemece 
Haziran teşkilatına mahsus, nisan satılacağından talib olanların .me~kur 

938 ilk haftasında başlıyacak ( 45) inci gün ve saatte Kavaklıderedeki evınde 
devre daktilo kurları geniş progra- ' hazır bulunmaları ilan olunur. 1489 

ma maliktir. Mezunlara diploma veri - A nkara Asliye Birinci Hukuk Mah-
lir. 1287 kemeainden: 

Yukarda gösterilen biltiln bu tedri - Ankara Yenişehirde Bolu apartman 
ıat için Yenihal arkası Yenihamam a- 9 numarada mukim İsmail Hakkı ta
partımanı kat 2 de Arar lisan okulu, rafından açılan ve almış olduğu Ozaoy 
daktilo, steno kursları direktörlüğüne adının (Kavalalı) ile değiştirilmesine 
başvurulması. Telefon 3714 1288 karar verilmesi hakkında olan dava-

Silk o 
Romatizma, lômhago, 

siyatik, sinir ve soğuk al

gınlığından ileri gelen şid

detli ağrılan teskin ve iza-

le eder. 114·6 

.aııııı ı ııı ı ı ı ı ııı ı ııııııııı ııı ı ı ııııı ı ı a.. - -- -E Dr. ~evkel Hüsnü Tar ay E - ---- Cebeci hastanesi - --: Kulak, Boğaz ve Burun -= hastalarını kahul eder E 
E Viyana ve Frankfurt üniversite • : 
E leri kliniklerinden mezun --E Her gün saat 14 den sonra : 
~ lıastalıkları miitehassısı :E 
E Adliye Sarayı köşesinde sarraf 
E Hakkı apartımanı No. 5 _ 

E Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 E 
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SiNiR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salr, cumadan 
'- başka saat 3 - 7 982 ..1 

nın yapılan duruşmasr sonunda Ozsoy 
soyadının (Kavalalı ) ile değiştirilmek 
suretiyle nüfusa tescil ve ilanna 
7. 3. 938 tarihinde karar verilmiş ol-
duğu itan olunur. 1475 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah
kem~inden: 

Kastamonide Cebrail mahallesinde 
askeriye mütekaidlerinden yüzbaşı Ali 
efendinin oğlu Abdullah Rüştüye: 

Karınız Şerifenin mukaddema aley
hinize ikame ve 938 - 130 sayılı bo
şanma davasının neticei muhakemes~n
de istihsal ettiği ilamda adının Şerıfe 
olduğu halde sehven Meliha olarak ya
zılmış olduğundan bu kerre aleyhinize 
açtığı isim tavzihi davasının duruşma
sı 4. 4. 938 pazartesi saat 14 de icra 
kılınacağından mezkur gün ve saatte 
Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunmanız ve yahud 
musaddak bir vekil göndermeniz lüzu
mu davetiye makamına kaim olmak 
üzere usulün 142 inci maddesine tevfi
kan ilan olunur. 1475 

':._ . ' ... ·zayiler · . . 
Tavşanlı kazası dahilinde Dere -

Çafl'lmba ormanında kain ve müvek
kilim Mehmed Pehlivanın sahih bu
lunduğu kereste fabrikasına aid 24 
şubat 1932 tarihli ve 2109 numaralı bi
rinci sınıf muafiyet ruhsatnamesi za
yi olmuştur. lktisad Vekaletinden ye
nisi alınacağından zayi ruhsatname
nin hükmü olmıyacağını bilvekale 
ilan ederim. 

Dere - Çarşamba kereste fabrikası 
sahibi Mehmed Pehlivan namına 

Umumi vekili Avukat Galip 
Hikmet İpek 1485 
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· Kazalar 
Elektrik direği montajı 

Mudurnu Urbayhğından : 
Mudurnuda yapılmakta olan elek

trik tesisatından 70 direğm mahalle
rine montaj işi beher direğin 7 lira 
muhammen bedel ile 3. 3. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulduğundan isteklile
rin encümeni daimiye baş vurmaları 
ilan olunur. (718) 1483 

Hükümet 
bakıye 

konağının 

inşaatı 
Iğdır Malmüdürlüğünden : 
1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü

met konağının 15.000 ve 4.000 lira ki 
ceman 19.000 liralık inşaatına ilave
ten mezkur inşaatın bakiyesi olan 
17818 lira bir kuruşluk kısım inşaatr 
da 27.1.938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
ve ihale günü 25.2.938 cuma günU ola
rak ilan edilmişse de talih zuhur et
mediğinden mezkur on yedi bin sekiz 
yüz on sekiz lira bir kuruşluk kısım in
şaat yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Talimatnameyi 30.3.938 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Iğdır malmüdürlüğünde topla
nacak olan eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1335 lira 35 
kuruştur. 

4 - Dosyasındaki evrak şunlardır 
Plan, keşif, silsilei fiat, fenni ıartna
me, eksiltme şartnamesi, mukavele 
proje, Bayındırlık işleri genel şartna
mesi. 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin· 
den almış oldukları 938 yılı yapı eh
liyet vesikası 938 ticaret odası vesika
ııı ve teklif mektublarının mühür mu· 
mu ile kapatılmış bir zarfa koyarak 
yukarıda yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeden ve yahud 
posta ile göndermclerL 

6 - Postada geciken teklif mek
tublarr komisyonca nazarı itibare a
lınmıyacaktır. llk talibine verilecek. 

(1153/588) 1252 

Parti ve halkevi binası 

yaphnlacak 
Gerede C. H . P. Batkanhğından : 

1 - Gerede ilçesinde yapılacak par
ti ve halkevi binası inşaatı 8.3.938 tari
hinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Keşif bedeli 17033 lira 63 ku
ruştur. 

3 - Buna aid fenni şartname, eksilt
me şartnamesi, hususi şartname, plan 
Gerede C. H. P . başkanlığında görüle
bilir. 

4 - Eksiltme 8 nisan 938 cuma günü 
saat 14 de Geredede C. H. P. ilçeyön 
kurulu huzuriyle yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1278 liradır. 

Teminat nakden veya kanunen mak
bul olan esham tahvilat veya banka 
mektubu olabilir. 

6 - Müteahhid bu gibi inşaat işle
rini yapıp başardığı hakkında muteber 
vesika ile 938 yılında ticaret odasında 
kayıdlı olduğuna dair vesikayı teklif 
mektubiyle birlikte vermek mecburi
yetindedir. 

7 - Talihler ihale saatından bir saat 
evel 2490 No.lu kanun ahkamına göre 
hazırladrkları teklif mektublarını ko
misyona tevdi edeceklerdir. Postada 
vaki gecikmeler muteber sayrlmaya-
caktır. 1417 

Elektrik malzemesi 
ah nacak 

Mud urnu Urbaylığmdan: 
Mudurnuda yapılmakta olan elek

trik tesisatından 2023 lira 35 kuruş 
muhammen bedelli 70 direklik malze
me 3. 3. 938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açıkeksiltmeye konul
duğundan isteklilerin proje ve fenni 
prtnamesini görmek üzere encümeni 
daimiye miiracaatları il!n olunur. 

(717) 1482 

· Demiryolları 

Ankara - Etimesğut 
arasında 

banliyö trenleri 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden : 

Muhterem yolculara kolaylık olmak 
üzere 20. 3. 938 tarihinden itibaren 
Ankara - Etimesğut - Ankara arasın
da aşağıda tarifeleri yazılı banliyö 
trenlerinin işletileceği ve bu münase
betle ayni tarihten itibaren Gazi is
tasyonundan her gün saat 18.06 da 
Ankaraya hareket eden trenin sefer
den kaldırılacağı ilan olunur. 

Ankara 
Fişekhane 
Gazi 
Etimesğut 

Etimesğut 

Gazi 
Fiş.ekhane 

Ankara 

Ankara 
Fişekhane 

Gazi 
Etimesğut 

Etimesğut 

Gazi 
Fişekhane 

Ankara 

747 katar 
v. 

14 18 
14 38 

748 katar 
v. 

15 04 

15 14 
733 katar 

v. 

18 00 
18 32 

746 katar 
V. 

19 21 

19 36 

D. 

2 

D. 

2 

D. 

12 

D. 

5 

K . 
14 10 

14 20 

K. 
14 46 
15 06 

K. 
17 48 
17 54 
18 12 

K. 
19 01 
19 26 
19 32 

1479 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hasta h anesi 

cerrah i tefi 
Her gün saat üçten &0nra evin

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

l6 - 3 - 1938 

Eğer takımı mübayaası 
Zirai Kombinalar Kurwnu Mü

dürlüğünden : 
ı - Kurumumuz için açık eksilt· 

me usuliyle şartnamesi mucibince el
li adet eğer takımı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltn:e günü 30 mart 938 çar
şamba günü saat on beştedir. 

3 - Beher eğer takımının muham
men kıymeti seksen lira ve muvakkat 
teminatı üç yüz liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin Kurumumuza ve 
isteklilerin 2490 No. h kanun muci
bince gerekli belgeleriyle ve teminat· 
lariyle eksiltme günü Ziraat Vekale
tinde satın alma komisyonuna müra· 
caatları ilan olunur. 1364 

:Ankara ·, Valiliği 

Pazarhkla at satın 

al ınacak 
Ankara Valiliğinden : 

4-6 yaş ve yüksekliği 1,39-1,43 ara· 
sında olmak ve her türlü hastalıktan 
salim ve koşum vasıflarını haiz iki at 
28. 3. 1938 pazartesi günü saat 10 da 
pazarlıkla satın alınacağından istekli· 
terin hayvanlarını ayni saatte vilayet 
sıhat müdürlüğü dairesinde milteşek· 
kil komisyona göstermeleri 

(657) 1342 

" 

HAKiKi VAlDA 
PASTİLLERİ S İZİ 

BOGAZ HASTAUKLARİLE 



l6. 3. '1938 

Vilôyetler 
Satıhk tayyareler 
Eskiıehir Defterdarlığmdan 1' 
1stanbulda Şişlide Fesciyan apart· 

manının 4 No. lu dairesini ikametgah 
ittihaz eden Sosyete Anonim Kos 
Türkisyon Arpomotik Şirketi mil· 
messili Müsyö Ruber Puti ile milli 
müdafaa vekaleti arasında akdolunan 
mukavelename mucibince mezkQr 
şirket tarafmdan vekaleti müşarün· 

ilayhaya tesellümü taahhüd edilen 12 
adet tayyarenin mukavele p.rtiarına 

muhalif olduğundan dolayı vekaletçe 
tesellüm edilmiyerek bu baptaki da· 
va neticesinde Ankara Ticaret mah
kemesinden çıkan karar temyiz mah· 
kemesince de tasdik edilmi' ve mez
ki\r tayyarelerin bulundukları yerde 
beklemesi Milli müdafaa vekaletinin 
zararını mucib olduğundan bahisle 
Milli müdafaa avukatı tarafından va· 
ki taleıb üzerine ticaret kanunun 712 
ve 720 inci maddelerine tevfikan sa
tılmasına karar verildiğinden Eskişe· 
birde tayyare Hangat"larında ve 9~0 
senesindenberi köhne bir vaziyette 
bulunan ve mecmuu 3940 lira kıyme
ti muhammeneli (12) adet tayyare 
ve yedek malzeme 18. 3. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat onbeşte açık 
artırma suretiyle satılacağından be· 
deli haddi layik görüldüğü takdirde 
ihalesi aksi takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle ikinci 
bir artırma günü olan 28. 3. 938 tari
hine müsadif pazartesi günü ayni sa· 
atte ihale katiyesi icra edileceğinden 
talih olanların yedi buçuk ay pey ak· 
çesini veya o mikdar muteber banka 
mektubunu hamilen ve yevmi ve vakit 
mezkurde Asliye Hukuk mahkemesi 
salonunda hazır bulunmaları ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin 26. 2. 938 
den itibaren mahkeme kalemine müra
caat etmeleri ilan olunur. (618) 1268 

,Yol yaptırılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

31.3.938 perşembe günü saat 15 de 
Istanbulda nafıa müdürlüğünde ek
siltme komisyonu odasında (29667,58) 
lira keşif bedelli lstanbu: - Edirne 
yolunun Silivri kasabası dahiline isa
bet eden kısmında yapılacak beton as· 
falt kaplamalı şose ve 1:eferrüatı in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

u . ..ı--. ı- • -~~~-~ ...... •r 
leri genel hususi ve fenni şartname-
leri beton asfalt fenni şartnamesiyle 
keşif ve eilsilei fiat cetvelleri ve bu
na müteferri diğer evrak (148) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) 

kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektubları ve 

en az (20.000) liralık bu işe benzer it 
yaptığına dair nafıa vek!letinden ya 
zılmış ehliyet ve ticaret odası vesika
larını havi kapalı zarflarını İstanbul 
nafıa müdürlüğüne 31.3.938 perşembe 
günü saat 14 de kadar vermeleri Hl-
zımdır. (1126) (574) 1251 

Kirahk dalyan 
Seyhan Defterdarhğmdan : 
Karataş Dalyanının balık avlama 

hakkile balık rüsumu 1 S - ıubat • 941 
sonunda hitam bulmak üzere avlama 
:mevsimi itibariyle 938 - 940 üç seneliği 
2490 numaralı kanun mucibince ve ka
palı zarf usuliyle artırmağa çıkarılmıı -
tır. Uç senelik muhammen bedeli otuz 
bin liradır, ihalesi 30 - mart - 938 tari -
hine müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Seyhan Defterdarlığında topla • 
nan komisyonda icra kılınacaktır. 

İsteklilerin şeraiti anlamak üzere 
Seyhan Millt Emlik dairesine mUraca
at etmeleri ve muayyen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektupla
rını komisyon reisliğine vermeleri il~n 
olunur. 1419 

Mekteb yaptırılacak 
'.Afyon Vilayetinden : 

1 - Afyon merkezinde yeniden 
}'aptırılaack ''Yüz on. bir bin beş yüz 
elli yedi" lira 21 kuruş bedeli ke~ifll 
bumlupınar ilk okulu inşaatından 937 
ıtıali yılı içerisinde "yirmi Uç bin iki" 
liralık inşaat yaptırılacak ve bu mik
dar para ile yaptırılacak inşaat kIBmı 
937 mali seensi içinde ikmal edilmiş 
olarak bu inşaat bedeli olan "yirmi Uç 
hin iki" lira 937 mali büdccainden vc
tiJecektir. 

Yine bu okul inşaatı için 938 mali 
enesi büdcesine konmuş olan "on Uç 
in dokuz yüz doksan sekiz" liralık 
ll§aat tahsisatının kabulü suretiyle 
38 mali senesi içinde bu kadar para 
le bir inşaat kısmı ikmal edilerek be
eli olan "on iiç bin dokuz yilz dok
an sekiz" liranın 938 mali yılında te· 
iyesi suretiyle keşifnameden ''otuz 

yedi bin" liralık inşaat kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye konulmu9tur. 

2 - Katt ihalcai 23 mart 938 tarihi
ne rastlayan Ça11amba günü saat on 
beşte villyet daimt encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "Iki bin ye
di yliz yetmiş bef" liradır. 

4 - Taliblerin nafıa veldUetinden 
937 senesi için alınmış en az "yetmi' 
bin" liralık resmt ve musaddak vesika 
yı göstermeleri usul ve kanunt tarif 
veçhile teklif mektublarının 23 mart 
938 çarşamba günü saat on dörde ka
dar daimi encümen riyasetine gön
dermeleri ve vermeleri ilan olu:ıur. 

(1163/591) 1253 

Mekteb yaptırılacak 
Konya Valiliğinden : 
1 - Konya Seydi şehir ilçesi mer

kezinde yaptırılacak ilk okulun bir 
kısım 16769 lira 44 kurU§ keşif bedel· 
1i inşaatı 28. 2. 938 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 

isede talihlerin yaptığı tenzilat had
di layık görülmediğinden bu tarihten 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

konulmuştur. 
2 - Pazarlık 29. 3. 938 salı günü 

saat onbeşte vilayet daiınt encümeni 
odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bedeli keş· 
fin % 7,5 ğu 1257 liradır. Şartname ve 
keşifnameler her gün Kültür direk
törlüğünde görülebilir. 

4 - Talihlerin bu işte ehil oldukla
rını gösteren belgeleriyle baş vurma-
ları il~n olunur. (614)) 1266 

kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

GümÜ§ane Nafıa Direktörlüğün -
den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gü
müşhane Vilayetinin Pirahrnet - Kel· 
kit - Pöske - Erzincan yolunun 32+ 
39 kilometreleri arasında yaptırılacak 
büz ve menfezlerin inşaatıdır, 

2 - Bu i~in kcıif bedeli 18446 li
ra 53 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak ve şartname-
ler şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa 1.§leri teraiti umumiycsi 
D - Tcsviyei turabiye ~se ve k1r-

gir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F • Keşif cetveli 

fi - JSI?lı~İ" ounıarr ··r lira muka
bilinde Gümüşhane Nafıa Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme Gümüşhane Vilaye
ti Nafıa binasında 21 Mart 1938 pa
zartesi günü saat on beşte yapılacak· 
tır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 1384 lira muvakkat temi
nat vermesi bundan başka Ticaret o
dası vesikası ile Nafıa Vek1letinden 
musaddak ehliyet vesikası göstermesi 
lSznndır. 

7 - Teklif mektupları Uçüncü 
maddede gösterilen saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmiş olacak
tır. Postadaki gecikme ve tehirler ka-
bul edilmez. (1188-608) 1277 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Sorgun kaza merkezinde inşa 
edilecek (27014) lira (6) kuruşluk ke
şif tutarlı ilk okul binasının (11500) 
liraya takabül eden kısmı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

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

mesi 
D) Yapı işleri umumt, fenni prtna

mesi 
E) Hususi şartname 
F) Ke~if hulasası, tahlili fiyat ve 

metraj cedveli 
G) Proje 
İstekliler bu evrakı Nafıa müdür

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28. 3. 938 pazartesi 

günü saat 14 de daimi encUmen oda
aında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
teklilerin % 7,5 hesabiyle (862.5) li· 
ra muvakkat teminat vermeleri ve Na
fıa vekaletinden muaaddak müteah· 
hidlik ehliyetnamesini haiz bulunma
ları lazımdır. 

5 - Teklif melitubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka· 
bilinde verilmelidir. Posta ile gönde
rilecek mektUıbların tayin edilen 18· 

ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mUhUr mumu ile iyice mühürlenmesi 
icab eder. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ,(1426/.716) 1481 

uuus 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Memur evleri 
yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Maltepe Enstitüsünde tart· 

name ve projeıi mucibince yaptırıla
cak memur evleri ~atı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 15927 lira 27 
kuruş ve muvakkat teminatı 1194.55 
liradır. 

111 - Eksiltme 17-IIl-1938 tarihi
ne rastlayan perşembe günü saat 16 
da Kabataşda Levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. Kapalı zarflar münakasa gü
nü en geç saat 15 e kadar alım komi•· 
yonu Başkanlığına makbuz mukabi· 
linde verilmiş olmalıdır. 

iV - Şartname ve projeler 79 ku· 
ruş bedel mukabili İnhisarlar Leva· 
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
Ba~üdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is· 
tiyenlerin fenni evrak ve vesikalarını 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ede
rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya· 
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
ların yukarda yazıldığı veçhilc mü
nakasa günü en geç saat on beşe ka· 
dar adı geçen alım komisyonu başkan 
lığına makbuz mukabilinde verilmiı 
olması lazımdır. (1135-573) • 1178 

Gümrük larif e repertuvara 
bashnlacak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekale -
tinden : 

1 - 25 forma tahmin edilen gümrük 
tarife repertuvarının vekaletten veri· 
lecek nümuneyc uygun olmak ve en 
çok 25.5.938 gününde teslim edilmek 
prtiyle Ankarada bastırılması açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - İşin tahmin edilen bedeli 1700 

lira olup muvakkat teminatı 127 lira 
50 kuruştur. Açık ekfıiltme 28.3.938 gil· 

..- =--- .... --.,.., 

inhisarlar vckfileti alını satım komisyo 
nunda yapılacağından isteklilerin te· 
mlnat paralarını vekalet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belli 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (661) 1391 

, M. M. bakanhğı 

Benzin ahnacak 
M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Açık eksiltme ile 16553 kilo otomo· 

bil benzini satın alınacaktır. Beher 
kilosuna 26 kuruş 40 santim fiyat 
tahmin edilmiştir. llk teminatı 327 
lira 75 kuruştur. ihalesi 21.3.938 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Şartname
si M. M. V. satın alma komisyonun
da görülebilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminatları ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte vakti muayyeninde M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmala·rı. (586) 1223 

2500 Bidon ahnacak 
M. M. V. Deniz merkez aatınlma 

Komiıyonundan : 
1 - Beherinin tahmin edilen bede

li 15 lira 50 kuruş olan 2500 adet bi
donun pazarlıkla münakasası 21 mart 
938 tarihine müaadif pazartesi günü 
saat 11 de vekalet binasında müteşek
kil komisyonumuzca icra edilecektir. 

2 - 194 kuruş mukabilinde ,artna
mesini almak isteyenlerin her gkn 
ve münakasaya girmek isteyenlerin 
de mezkur gtin ve saatte 2906 lira 50 
kuruşluk teminat mektubları ve ka
nuni belgeleriyle birlikte komisyonu· 
muza müracaatları. (645) 1368 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko. : 
1 - Eskişehirde yaptırılacak bir 

çift hangar inpatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli (165.593,42) yüz 
altmıı bet bin be9 yüz doksan üç lira 
kırk iki kuruftur. 

3 - Eksiltme 29 mart 938 salı .gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. ıa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 

828 kuruş M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

5 - İlk teminat (9529,68). dokuz bin 

be' yüz yirmi dokuz; lira alt:mı§ aekiz 
kuruıtur. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesikalar
la idari şartnamenin 4 ncü maddesi· 
nin (F) fıkrasında ıyazıh vesikalarla 
birlikte teklif mektublarını ihale sa
atinden en az ve behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(651) 1369 

Satıhk gübre 
M. M. Velaleti satm Alma Ko.dan: 
ı - Milli Müdafaa vekfileti ile Ge

nel Kurmay ve harb okulu hayvanla
rından biriken gübreler 18 mart 938 
cuma günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma komisyonunda artırma suretiy
le satılacaktır. Gübreleri görmek için 
mahallerine ve artırmaya girmek için 
de artırma günü ve saatında M. M. V. 
satın alma Ko. na müracaat edilme-
si. (647) 1349 

22,000 kısa don 
alınacak 

M.M. Vekaleti Satınalma Ko. dan: 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

fiyatı 62 kuruf olan (22000) tane kısa 
don kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - !halesi 5. 4. 938 salı ıgünü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1023) liradır. 
4 - Evsaf ve tartnamcsini görmek 

isteyen bedelsiz olarak her gün öğle
den sonra M. M. V. satın alma komis
yonuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılr kanunun 2. ve 3. iincü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa· 
atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermeleri (710) 1478 

Baymd1rlık Bakanh{Jı 

Yapı işleri ilanı 
1. Eksiltmeye konulan i9. Ankarada 

yüksek ziraat enstitüleri talebe çalış· 
ma binasının dahili aksamının ilanali, 
ve dahili elektrik tc.iıatmın harici şe· 
bekeye bailanmaaı ve etraf duvar ve 
trotuvarlarının inşaatı itidir. 

Ke,if bedeli: 40615 lira 76 kuruştur. 
2. Eksiltme 28.3.938 pazartesi günü 

saat 15 de nafıa velraleti yapı işleri ek
siltme komisyonu olasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 205 kuru§ bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için istek

lilerin 3046 lira 18 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den 1938 senesinde alınmış 50.000 lira
lık yapı müteahhidliği vesikası göster
mesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını 2 
inci maddede yazılı saatten bir saat e
vetine kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (656) 1424 

Betonarme köprü 
• 
ınşaat• 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Yalova kasabasından hamamla· 

ra giden asfalt yol üzerindeki ahşap 
Samanlıdere ve Yalova köprülerinin 
betonarme olarak inşaatı kapalı zarf 
usuliyle mUnakasaya çıkarılmıştır. Bu 
iki köprilnUn ke}if bedeli (70.500) Ji. 
radır. 

2 - Eksiltme 24.3.938 tarihine mü· 
sadif perşembe günü aaat (15) de Na· 
fıa vekaletinde ıose ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya· 
pılacaktır. 

3 - Eksiltme 'artnamcsi ve buna 
müteferri diğer evrak (353) kuruş 
mukabilinde ıose ve köpriller reisli
finden alınabilir. 

4 - Ekailtmeye girmek iıtiyenlerin 
(4775) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi itleri yapabilecekle
rine dair vekaletimizden alınmış mil
teahhi tlik veaikasiyle ticaret odası ve
ıikası ibra.ı etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 ıayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırhyacakları tek· 
lif zarflarmı ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktazi olup poıtada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(572). 1275 

• 

A. Levazım Amirliği 

170 ton kuru ot 
ah nacak 

Şartnamesi paraaız komisyondan &o 

lınabilccek olan bu pazarlığa girmek 
isteyenlerin yetııni' ~ liralık teml
nat maıkbuzu ile belli gün ve aaatte. 
Komisyona ~ vurmaları. (688) 

Ankara Levazmı Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan : 

1 - Tümen birlikleri hayvanat ih· 
tiyacı olan 170 ton yemlik kuru otun 
kapalı zarfla eksiltmesi 24 Mart 1938 
saat 14 de Urfa Askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15866 lira 50 
kuruş ilk teminatı 1190 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. Teklif 
mektuplarının saat 13 e kadar komis-
yona verilmesi. (616) 1280 

Hangar yaptlrllacak 
Ankara. Levaznn amirliği Satm • 

alına Ko. dan: 
1 - Diyarba.kırda bulunan hangar

ların gösterilecek yerde kurulması 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 4 nisan 938 saat 15 de Di· 

yarbakır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

1474 

Dahiliye bakanhğı 

Memuriyet imtihanı 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Vekaletin muhtelif dairelerinde a• 
çık olan 17.5 ve 20 liralık memurlukla• 
ra latanbulda münhal evrak muhafız• 
lığı memurlukları için yapılacak im
tihanlar 22 mart 938 tarihinde aaat 
(15) e bırakılmıştır. Talib olanlar ve
sikalariyle 18 mart 938 günü akıamma 
kadar Ankarada vilayetler idaresi u
mum müdürlüğüne lstanbulda vilaye
te müracaatları ilan olunur. (66) 

1395 

2 - Muhammen bedeli 29889 lira 52 
kuruştur. İlk teminatı 2242 liradır. 
Fenni şartname ve keşifler 150 kuruş 
mukabilinde tayyare alayı ayniyat 
muhasibliğinden alınır. İsteklilerin 
belli gtin ve saattan bir saat evveline 
kadar Nafia vekaleti veya direktörlü
ğünün müteahhidlik vesikaları ve 
teklif mektublarını komisyona ver-

Vakıflar- Umum 'Md:· 

Satıhk ev ve arsalar 
Vakıflar Genel Direktörlüğün

den : 

meleri. (712) 14!!0 

1 - Ankarada Gökçe oğlu mahalle
si11_de ve lstikıat caddesinde 70000 lira 
muhammen kıymetli 6 ve 12 vakıf aa,.. 

yılı iki ev ve mütemmimatı olan arsa.
Jariyle birlikte ve toptan mülkiyetleri
nin peşin para ile satışı kapalı zarf U• 

suliyle arttırmaya konulmuştur. Jandarma 
2 - Arttırma müddeti yinni gün o

Koşum hayvanı ahnacak lup ihalesi 31 mart 938 tarihine tesa.
Jandarm• Genel Komutanlığı düf eden peJlembc günü aaat 16 da i· 

Ankara Satm Alma Komisyonun· kinci vakıf apartnnanında vakıflar U• 

dan : mum müdürlüğü varidat ve tahsilat 
Dört yaşından aşağı ve sekizden yu- müdürlüğünde müteşekkil ihale ko

kan ve yüksekliği 1.38 den aşağı ol· misyonunda yapılacaktır. 
mamak ve her türlü baatalıktan aalim 3 - Teklif mektubları ikinci mad· 
ve koşum vasıflarını haiz bir hayvan dede yazılı ihale günü aaat 15 fe kadar 
17-3-938 perşembe günü .saat onda pa· ihale komisyonu reisine verilmit ol~ 
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin caktır. 
hayvanlarmr aynı ıaatte komisyona 4 - Taliblerden 4750 lira teminatı 
göstermeleri. (539) 1119 muvakkate alınacaktır. Bu teminat ya 

· k banka lcefalet .mektubu ve yahud va-
•oygl r mıhı olınoc=o kıilar veznesine makbuz mukabilinde 
Jaııduma Genel K~utanhiı An· yatırılmış nakid olacaktır. 

kara Satm Al. Ko. dan: s -Teklif mektublarında aatı§ ,art· 
Bir tanesi 23.8 santim kıymet biçi- namesinin görülüp okunduğu tasrih 

len 3. numara ıs. mm. boyunda 70. b~n olunacaktır. 
4: numara 50. ~ boy.unda 350. bın 6 _ Satış f&rtını görmek istiyen ta• 
kı ceman 420. bın bcygır mıhı pazar- liblerin ikinci vakıf apartımanında 
lıkla 1.4.938 cuma günü &aat on beşte 1 vakıflar umum müdürlüğü varidat mli-
satın alınacaktır. _ dilrlüğüne müracaatları. (655) 1387 

Satthk dükkön ve arsalar 
... 
ıııo 

111 
.ı.: o 
Cll 

Miaaki milli İbadullah dükkan 
H. ayvaz Koyun P. ,, 
Arılan H. Atpazarı ,, 

il Dede bey ,. 

" 
" ,, 

" 
" 

Koyun P. 
Aralan H. 

" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 
,, 
,, 

Hacı arap 
Pideciler 

zahire P. 

" 
~araçlar 

" ,, 

.. 
" ,, 
,, 
il .. 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 

,, 
.. 

2 dUk. arsası 
dükkAn 

" " " ,, 
" il 

il ,, dUkkan areası 
,, 

" Koyun pazarı 
Dellal karaca 

" ,, 
,, 

" 
" .. 
,, 
.. 
.. 

,, . ,, 

" " .. " 

.. 
" 

dilkkan 

" 
" 
" .. 
" .. 
,, 

19 800 
6 800 

17 1200 
21 300 
18 275 

16 250 
11 200 
13 180 
45 1200 
39 700 

6 500 
4 500 
4 400 

24 550 
18 450 

60 
60 
90 
22 
21 
19 
15 
13 
90 
52 
38 
38 
30 
41 
33 

17 600 45 
23 300 22 

6 300 22 

35 1200 90 
22 800 60 
10 100 7 

27 
60 
74 
94 

" 
il 

,, 
.. 
86 
61 
92 
92 

92 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 

10 100 7 86 
30 300 22 86 
10 900 67 61 
21 600 45 75 
18 800 60 75 
16 750 56 75 
17 600 45 75 
13 600 45 75 

14 600 45 75 
25 1000 75 75 

Sebze bahçeleri sebze bahfeei 4880 4000 300 17 5 

,, " " 
6080 4560 342 17 5 

Vakıflar Genel Direktörlüğünden : 

139 
265 
406 
469 .. 
" 
" ,, 

442 
269 
457 
457 
457 
439 
439 

5 
20 
13 

'J 
8 
g 

.. 
~ 

~ 
>. 
55 
80 

87 
90 
gı 

gı 

10 91 
Jı1 94 
6 " ~'J7 
2 101 

19 115 
18 116 
22 117 

2 123 
3 ıu 

439 4 125 
439 7/8 126/127 
439 11 128 
439 12 129 
439 20 130 
439 24 131 
439 
439 
271 
397 
397 
397 
397 
397 
397 
397 

1602 

1602 

ıs 

26 
24 

l 
39 
37 
29 
27 
26 

20 
3 

4 

132 
133 
142 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

151 
458 

459 

Ankara merkezinde kain olup evsafı lbimesi yukarıda yazılı vakıf dük
kin, arsa ve sebze bahçeleri pegin para ile mUlkiyetlerinin satılması 1 mart 
938 gününden itibaren 30 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 
30 mart 938 tarihine tesadüf eden ça~amba günü saat 16 da ikinci vakıf apar· 
tımanmda Vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. 
Satıı 9artlarını g8rmek iıtlycnlerin ihale gilnilM kadar her gün adı geçen 
mUdUrlUğe müracaatları . • (548). 1149 
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ANKARA PALAS 
• 

PAVIYONDA 
• 

TRiO MARiNO 
Sevimli eksantrik dansörler 

Yeni gelen meşhur Duo 
Roxan ve Darewski 

Cazda sempatik sarkıcı 
Karo Leszay 

Her akşam yeni ve eğlenceli numaralar 

Satıhk köşk yeri 
İstanbulda Suadiyenin en ferefli ve güzel yerinde asfalt Bağ

dat caddesi üzerinde plaj, tren istasyonu ve vapur iskelesinden her 
üçüne nazaran merkezi bir mevkide ve aynı zamanda tramvay te
vakkuf mahallinde iki dönüm üç tarafı sokak bağlı ve ağaçlı mü
kemmel iılenmiş toprağı bulunan ve bu suretle aranılan her türlü 
evsafı ihtiva eden Galip bey köşkünden müfrez mahal satılıktır. 
Her gün içindekilere müracaat. 1477 

JI 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -
~ Türk Hava Kurumu ~ - -- -
1 BÜYÜK PİYANGOSU~ - ------ ---Beıinci. keıide 11 mart 1938 dedir -- --§ Büyük ikramiye 50.000 liradır ~ -= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle:= -= (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. E - --= Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden E: E bu piyangoya ittir!k ediniz... ı-590 =: -~rııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Uyamı ·Servetiftinun · 
1891 

Başyazarı: A. lhaan Tokgöz 

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

Krem Balsamin 
~um~aı,. Sarış.m, ~smer her te~e. tevafuk eden ye gine sıhht krem· 

lerdır. Cıldı besler. Çıl, Leke ve ınvılceleri kamilen izale eder. Yarım 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları ııhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
l - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündilz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem. gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balıamin acı badem, gece için, pembe renkli. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESl. - Beyoğlu, İıtanbul 

596 

BaJ, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agrllarm111 derhal 
keser, icabında günde üc kaşe ahnabilir. 1145 

ULUS 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütiin güzeller tasdik ediyor . 

Mandarin, oranj, kler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar ~darin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdiı 
1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını istteyiniz. 1250 

~urban derisi satışı 
Haymana Hava Kurumundan : 
Kurumumuza teberru edilen 1250adet muhtelif cins kurban derisi 7-3-

938 den itibaren yirmi gün müddetleaçık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Satış tarihi 28-3-938 pazartesi günü Haymanada yapılacaktır. İstiyenlere 
fazla tafsilat verilir. 1355 

16 - 3 - 1938 

Baş ve diş ağrısı ıshrabların 
en müthişidir. 

En şiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağn, sızı ve 
sancıları keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

İsim ve Markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 1473 

Umumi heyet toplantlsı 
Ankara bahçeli evler yapı kooperatifi idare meclisinden 

Statümüzün 63 ncü maddesine göre umumi heyetimiz 31 - mart 
• 1938 perşembe günü saat 18 de Halkevi salonunda toplanacağın

dan, bütün ortakların teşrifini saygılarımızla rica ederiz. 

Görüşülecek işler 
1 - İdare meclisi ve mürakib raporlarının okunmasr . 
2 - Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve idaremeclisi ile 

mürakiblerin ibrası . 
~ - Statümüzün 38 inci maddesinin 52 inci fıkrasına göre, müd

detleri biten altı asli ve münhal bulunan dört yedek azalığa 
yenilerinin seçilmesi. 

4 - Müddetleri biten üç mürakib yerine yenilerinin seçilmesi. 
1467 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kasa ı~~~~-~~~~-

Altrn: Safi kilo.-ra.m 19.710,460 
Baıiknot 

Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altm: Safi kiloıram 6.482,909 
Altma tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve bor,ıa klirinı 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte celi. evrakı nakdiye 
kaqılıtı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 
Ticart ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı -: 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin kaqılığı es
( bam vo tahvillt (itibari 
kıymetle) 

B - Serbcıt esham ve tahvillt 

Avanslar : 
Altm ve döviz üzerine 
Taiıvillt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

::111111111111111111111111111111111111111:: - -- -: Kirahk daireler : - --E Yenigehir Kutlu Pastahanesi· : 
: nin arkasında üçer odalı daireler :: 
: Komisyoncu H. Dilman Karaoğ- : 
§ lan Koç Ap. N.4 Tel: 2181 § 
:: ı~8:: 
-111111111111111111111111111111111111111:: 

u
1 

L.U S -1~. uncu yıl. - No.: S970 
mtıyaz sahıbi ve Baımuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İ§lerl Mildürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

. 

12 Mart 1938 vaziyeti 
·-·--

LİRA . 

27.724.338,71 
23.211.992,-
1,031.328,09 s1 .967 .658,80 

788.444,47 788.444,47 

9.118.729,56 

10.565,71 

23.941.529,72 33:070.824,99 

ı Sennaye • 

İhtiyat ak~i ı 

PASiF. 

Adi ve fevk.alide 

Huıuıt 

Tedavilldeki banknotlar ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

LİRA 

15.000.000,-

2.105.172,40 

4.516.007,70 6.621.180,10 

158.748.563,-

14.372.277,-

158.748.563,-
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
balriyeıi. 144.376.286,-

14.372.277,- 144.376.286,-
Karıılıiı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen. 19.000.000,-

Reeıkont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 13.000.000,- 176.376.2811,-

38.lf2S. 708,94 38.82S. 708,94 

Türk lirası mevduatı ı 10.313.102,11 - Döviz taahhüdatı : 

38.837.906,02 
5.189.096,40 44.027 .002,42 

55.593,-

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diler dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri. 

1.800,63 

32.2SS.362,80 32.287.163,4S 

9.292.221,28 9.347.814,28 

4.500.000,-
101.412.829,07 Muhtelif : 

15.106.820,86 

YEK'ON : 342.010.560,76 YEKON: 342.010.560,76 
- ~---- -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/ 2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 

Öksürenlere ve 
~öğüs nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Kadın, erkek, küçük, büyük hülaea 
herkesin görmesi lazım gelen çok 
enteresan mevzulu ve seyircilerini 
sonsuz heyecanlara süI"ükliyen mevsi-

min en büyük ve hakikt tahe.cri 
suıtSTİMAL DA v ASI 

Baş Rollerde : 
Danniellc Darrieux - Charlea Vanel 

Yvette Lcbon - P. Mignand 
Fransızca sözlil 

Seanslar: 2.45-4.45-6.45. Gece 21 de 

.ıımıa.. - -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -., ..... ,. 

BU GECE SAAT 21 de 
Sinema aleminde en son yaratılan 

büyük harika 
Ast GENERALİN SON EMRİ 

Müthi' ve heyecanlı harbsahneleriyle 
dolu türkçe sözlü büyük film 

Baş rollerde: GARRY COOPER -
MADELElNE CAROLL 

Gündüz seanslarında: .... 
AŞK MANEVRALARI 1 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de ~ 
Halk Matinesi 12,15 de 

ANA ISTIRABI 
-

-==========================================• 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları yapıhr. Halil Naci Mrhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon: 2oso 

''Ünyon" Ankara acentahğı 1334 


