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Tirol hududunda manevralar yapıldı 
Avusturya alman tekliflerini kabule mecbur oldu 
dahiliye ve emniyet nezaretine bir nazi getirildi 

Su politikamız 
nasıl 
inkişaf ediyor ? 

Geçenlerde, bu sütunlarda . Ame
rikadaki kuraktan bahseden bır yazı 

·k ı ı bu fela-neşretmiştik. Aınerı a ı ar, . 
keti giderecek çareler. ara~ın~a bır de 
bUtün memlekete şaınıl buyük s~ ~0: 
litikasr'na başlamak lazrmgeldı~~nı 
tesbit ederek geniş tetkiklere gırış-
mişi~rdir. 

Memleketimiz gibi nizamlı ve plii~-
h suyun ehemiyetini ço~~an t.akdır 
ederek kanunlar çıkarıp böyle bır po
litikayı tesis etmiş bulunan memle
ketler için dahi amerikahlarm bu tet
kikleri • bir su programının çizilme
sinde tesadüf olunan güçlükler bakı
mından - dikkate alınmağa layıktır. 

Amerikalı mütehassıslar diyorlar 
ki: "Nüfus kesafetine, arazinin zirai 
istimal tarzına. endüstriye ve içtimai 
şartlara tabi olan bi~k ~razi kısım
larının müstakbel su ıhtıyaçları an
cak kısa müddetler için tahmin edile
bilir. Su mikdarmın tezyid veya iddi
har suretiyle iktisab edebileceği aza· 
mi mikdar, yağış irtifaları, enfiltras
yon, nehir sarfiyat mikdarları eksik 
mallimat dolayısiyle bugünden tah
min edilemez. İşte bu sebeble, iyi ta
sarlanmış bir su programı, çok sık 

al,Ao .. ,..,.r;d1mPcıt t::ı \rrH.,;nnıo }ıi1Pk ebe· 
ı surette tamamlanmamış o ara lraı-

maya mahkfimdur,., 
Bu mütaleaları .. bir su programı 

yapılamaz,, manasına değil, "su pro
gramı üzerinde daima işlemek, icab 
eden değişiklikleri yapmaktan çekin
memek l!zımdır,, manasına almalıyız. 

Bizde de planlı su politikası kur
mak kararlaştırıldığı zaman ele alın
makta olan işin çetinliği göz önüne 
getirilmiş ve tedbirler ona göre alın-

mıştır. 
Filvaki coğrafi karakteri itibariy-

Yeni Susnig kabinesinin ilk 
işi umumi af ilan etmek oldu 
Mevkuf naziler serbest b1rakıhyor 

-----------------

1 
.................................................... , 
.......... ~.~.~.~ .. ~.~.~ .. ~ ......... . 

Türk gazeteciliği 
Hükümetin karariyle, iki gazetemia 

üçer gün için kapatılrmttır. Tebliğde, 
aebeb olarak, "yabancı propaganda 
menbalanndan aldıkları ve memleketi
mizin harici dostluk münasebetlerini 
rencide edecek ve dost memleket dev -
let reislerinin yükaek ıahsyetlerini mü
tee11ir edecek bazı resim, yazı ve yan
lı§ haberleri neıretmek" maddeleri zikr 
ediliyor. 

Türk matbuatı Kemalizmn en ıala
hyetli direklerinden biri olduğu için, 
ona dahil iki gazetenin yukarda tasrih 
olunan suçlar nevinden birer ıuç işle· 
miı olmaları hazindir ve, umalım ki, bir 
daha tekerrür etmiyecektir. 

Şuınig bir geçid re•minde askeri teftiş ederken 
Viyana, 16 (A.A.) - Röyter ajansı· 

nm muhabirinden: Avusturya kabine
si bu ıabah nihayet tetekkül etmiştir. 
Seiss İnquart'm büyük bir ehemiyeti 

olan dahiliye ve emniyet nazırlığına 
tayini ile kendisine polis işlerini kon
trol etmek hakkının verilmesi ve al-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bükreşte kaybolan 
Sovyet maslahatgüzarı 
meğer Romaya kaçmış ! 

Maslah.atgüzar ölüm tehlikesinden 
korkarak Romaya gitmiş ! 

Roma, 16 (A.A.) - Sovyetler Birliğinin ortadan kaybolması 
birçok tefsirlere sebeb olan Bükreş maslahatgüzarı B. Butenko 
dündenberi Romada bulunmaktadır. 

l 

Tiroide 
manevralar 

Viyana, 16 (A.A.) - Viyanaya ge· 
len haberlere göre, bir Bavyera gaze
tesi, bazx alman kıtalarmın 1 şubat
tan beri Tirol hududu civarında kış 
manevraları yapmakta olduğunu bil
dimıiştir. 

Bu manevraların çoktanberi karar· 
laştmlmış olduğu teyid edilmektedir. 

Viyana, 16 (A.A.) - Burada nazi 
membalarından sızmış bir şayia dolaş
maktadn. Bu şayialara göre, Bavyera 
erazisinde Tirol hududuna yakın bir 
noktada askeri tahşidler yapılmakta
dır. Salahiyettar alman mahfilleri, bu 
tahşidatm normal olduğunu, her sene 
bu tarihte kayak talimleri yapılmakta 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Motörlii miif rezcler 
Vaduz, 16 (A.A.) - Tirol hududu 

yakınında talim yapmakta olan alman 
kıtaatı, birkaç bin kişiden ibaret olup 
aralarında motörlü müfrezelerle hava 
kuvvetleri de vardır. 

liman askerleri bir l{eçid 
töreninde 

Atatürkle kral 
Faruk arasında 

Ankara, 16 (A.A.) - Mısır Kıralı· 
nın doğumunun yıldönümU münasebe
tiyle, Cumhur Başkanı Atatürklc kı
ra! Majeste Faruk 1. arasında aşagıda· 
ki telgraflar teat! edilmiştir : 

Mısır Kırlı Majeste Faruk ı. 
Kahire 

Maj estel er inin doğum yıldönümil 
münasebetiyle, kendilerine en hara· 
retli tebriklerimi ve şahsi saadetleriy· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

" UJISJI01Jl5 o ıorots J]tl1{JfNJ!'Carıotl 

C. H. P. merkez teşkilôtı 
yeniden tanzim edildi 

Hilkümet ve Parti beraberliğinin 
verimli neticelerini daha geniş bir 
ölçüde semereli kılmak ve parti teş
kitatmın bu yenilik dolayısiyle aldı

ğı şekil ve ehemiyete merkez teşki
latının tam uyarlığını temin etmek 

için Cumhuriyet Halk Partisi Gen· 
yönkurulunun çalışma tarzında şim

diye kadar edinilen tecrübe ve tet

kiklerden de faydalanılarak değişik· 
tikler yapılmıştır. Aşağıda tafsilatı 

yazılmış olan bu yeni iş bölümü Gen
yönkurulun dünkü toplantısında gö
rüşülüp onaylanmıştır. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

le muhtelif vasıflar gösteren Türki
ye topraklarında köylünün istihsal 
kabiliyetine engel olan ~z su ve faz~a 
su daima uğraşılması ıcabeden bır 
mevzu halinde karşımıza çıkmıştır. 
Senelik yağmur düşüşü neşvünemayı 
temin edecek mikdarın çok altında o
lan bazı yerlerimizde tesadüf ~~ile!1 
az su meselesine karşı suyu bırıktı
rerek çareler bulmak zar~r~ti mevcud 
olduğu halde zaten seylabı karakter
de olan akar sularımızın feyezaı:la.rr 
dolayısiyle de fazla su meselesının 
önüne geçmek mecburiyeti karşısın
da bulunmaktayız. Bu vaziyette .v~ 
ilk zamanlarda muayyen bir su ışı 
çok defa bu işin alakadar bulundu~.u 
köy, kasaba ve şehir noktasından mu
talea edilerek buna aid bir hal tarzı 
tatbik edilmiş ve bu münferit hal ça· 
relerinin tatbiki dolayrsiyle nehir 
havzasiyle alakadar diğer yerler za
rara uğratılmıştır. Plfinh büyük bir 
kaç su işinden. maada diğer. su ~şle
rinde tatbik edılen bu usul o ışlerı te
sadüfe bırakmaktan başka bir fayda 
temin edememiştir. 

Kemalizm'in çocukları bugün deli
kanlılık çağlanna gelmitler ve, ya ser
best sahada iş tutmuşlar yahud devlet 
kadrolarına katılmıılardır. Öyle ki, 
Kemalizm'in guetecilik, haber ve opi
nion telakkisi, olgunlaımıı olmak la· 
zungelir. Kaldı ki, dünya, en kant.ık 
günlerini ya~amaktadır. Devlet ve mıl
let hizmetinde olan ve bu hususta Üzer
lerine büyük mesuliyet pay~ar.• alı_ru,t 
bulunan bütün müeueıelenmız gıbı, 
matbuatımız da, her gün millete arzet· 
mekte olduğu haberler üzerinde ıon de
rece dikkatli ve titiz davranmalıdır. 

Kendi~nin ~alyan polbinin~~~-------------------~------ iç Bakanı ve C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Sükrü Kaya 

Ancak gecikmeye tahammülil ol· 
mayan bir su işi karşısında bulunul

(Sonu 8. inci sayfada) •• "Yabancı propaganda menbaları
nın neşriyatına alet olmak"' Lürk bası-

l.""""'""'"""'"'"""" ..... "'• nı böyle bir acemiliği yapmıyacak ka· 
..-··········· ~ , . 7 • • dar olgun değil midır 

. Okurlarımıza ·== " Yabancı d~~let r~iıledne·ceni: y~~:: 
şahsiyetlerini muteeuır e " • 

: yat" Türkiye baımı ve türk milleti 
: ' mabT ' 1 Ankara ve t~ra okurları

m ulan umumi isler hakkın-
ı "k ~ t da, mütalea, şı aye veya 

tenkicl mektııblan alıyo~uz. 
• Halkçı partinin l(azetesı o-

l "Uluı" un sayfaları va-an . k 
tandaş ha•bihallerıne. ?çı -
tır. Esa•en C. H. Par~ısı Ge
nel Sekreterliğinin bıze tav
siyesi ele budur. Anc~~ bu 
yolda bize mektub lfonde
renler iki noktaya b~lh?s.ıa 
dikkat etmelidir: Sanh ısım 
ve aJre• tıöstermek ve mad
de tasrih etmelidirler. 

• için, bundan ne fayda u ı ın:· 
Bizim eski ve değiımez duıturu· 

muz ıudur: Ne kimsenin iıine kant· 
mak, ne kimseyi işimize karııtırmak! 
Bizim hoşumuza gitmiyecck olan ıey· 
lerin baıkalan hakkında yapılmasına 
ftsla müsamaha edemeyiz. 

.... ············" ''••························ 

iki türk gazetesinin kapatılması 
sebeblerini bildiren resmi tebliğ, itte 
bunda ndolayı, bütün türk basınını, 
kendi kendisi üzerinde, sıkı bir kontro
la davet etmekte haklıdır. Herkesle 
dost Türkiye'nin basınına yakışacak en 
güzel çalııma tarzı, daima nazik olmak 
ve şuradan buradan gelen tandanılr ha· 
berleri türk tuurunun objektiflik e]e • 
ğinden geçirmektir. 

himayesinde dün geceyi küçük 
bir aile pansiyonunda geçirdik
ten sonra bu sabah Kont Ciano 
ile dahiliye müsteşarı B. Buff a
rini Guidi tarafından kabul edil
diği bildirilmektedir. 

Bu sabah Jurnale d'İtalia gazete
sinin direktörü ile gorüşen Butenko 
Romanyadan niçin ve nasıl kaçtığını 
anlatmıştır. 

Butenko, Bükreşteki sovyet orta 
elçisi B. Ostrovskinin hareketinden 

(Sonu 8. inci sayfada) 

İktisat vekili 
ıehrimize geliyor 

B. Şakir Kesebirin 

Manisada tetkikleri 
Manisa, 16 (A.A.) - İktısad Ve

kili B. Şakir Kesebir dün saat 17 de o
tomobille lzmirden Manisaya gelmiş
tir. Mülki ve askeri memurin ve ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmıştır. 

(Sonu 8. inci say! ada). 

Romanyonın dış politikası B. Şükrü Kaya 

Küçük antant ve Balkan 
antantı ile münasebetler 
daima kuvvetlenecektir 

Dün İç uaknnı ve Parti genel sek
reteri B. Şükrü Kayanın İstanbula 
gideceği yazılmışt ı . Haber aldığımıza 
göre B . Şükrü Knya şimdilik Anka
radan ayrılmıyacaktır. 

.J•··················· · ·················-. 
Sigorta k nunu 
i~ln alakadarlar 

. . . . 
• . . . . 

B. T atare•konun Ankara seya
hati eınaıında alınmıı bir. rumi 

Bükreş, 16 (A.A.) - Devlet nazırı 
ve hariciye vekili Tataresko, gazeteci
lere aşağıdaki beyanatta bulunmuş

tur: 
"- Başlıca vazifesi dahilde, gergin

liğin izalesi ve ana yasada islahat 
yapmak olan milli birlik hilkümeti en· • 
ternasyonal münasebetlerde, milli bir· 
!iğin emrettiği ananevi politikayı ta
kib edecektir. 
Kırahn, istikrar ve devamlılığını 

garanti ettiği bu daimi politika sul
hun muhafazasını ve memleket hu
dudlarınm masuniyetini istihdaf ey
lemektedir. Bu pilotika tereddüd ve 
inhiraf tanımaz ve dahili politik tesir
lerinden de azadedir. Başlıca vasıfları 
şunlardır: 

ne düıünüyorlar ! 

Bir anket 
açtık 

Gelen cevabları yarrndan 
itibaren sırasiyle 

neıredeceğiz 

. 

Muahedelere ve ittifaklara riayet, 

(Sonu 8. inci say_lada) --······································"' 
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j SPOR 1 Yedi senede topraksız 
çifçiye 4. 623. 965 Portakala kaside 

- Ağacrn ve yemişin en yakm dostu Falih Rıfkı Ataya -

Son haf ta içinde gezdiğim Adana ve Mersinden, göz ve damak lez
zetlerinin en nefisini duyarak, fakat onlara doymıyarak döndüm. Yeşil 
dekorlarının koyu nefti gölgelerine saklanan birer turuncu kürecik, 
bende bu hazzın hatırasını yaşatıyor: Portakal. 

IVluhafızgücününtertip 
ettiği bisiklet yarııı ve 
sokak koıusu :yapıldı 

liralık toprak dağıh/Jı 
Atatürkün büyük direktifleri da-ı lindeki mevzuata dayanarak toprak• 

hilinde ve rejimin en büyük inkılab sız köylüyü 4.623.965 lira kıymetia
hareketlerind.en biri olarak çıkarıla- de 1.280.881 dekar toprak dağıtmıştır. 
cak ola.~ yenı toprak .kanu~unu hazı~ Maliyenin, devlete aid olan toprak
lamak uezre devlet zıraat ışletmelerı lardan tevzi ettiği bu topraklara ko
kurumu idare meclisi başkanı ve Kas- nan kıymetler, asgari had olduğu 1-
tamonu mebusu çok değerli mütehas· çin, toprak genişliği itibariyle çok 
sıs B. Tahsin Coşkanın reisliğindeki yüksek; dolayısiyle topraksızlıktaıl 
komisyon çalışmasını bitirmiş gibi- kurtulan aile sayıları mühim bir mik• 
dir. Proje üzerinde Ekonomi Bakanı tardadır. 

Portakal, şekli ve rengiyle güneşe en çok benziyen bir yemiştir. Şu 
farklarla: Güneş, hararetiyle bize hayat verir; portakal hararet söndü
rerek bizi yaşatıyor. Güneş, güzelliğine mağrurdur, kıskançtır; kendine 
bakanların gözlerini kamaştırır. Portakal, uysaldir; gözl'ere güzelliğini 
açtıktan başka serin cildinde ellerinizin okşaya okşaya dolaşmasına bi
le miiaaid davranır. 

Şüphe yok ki portakal, çok faydalı bir gıdadır. Fakat size temin et
tiği menfaati asla göstermek istemez. Onu zevk için yersiniz. Tıpkı bir 
sanat eseri gibi hasbi görünür ve verdiği lezzetten başka hiç bir me
ziyet ve hizmetine karşılık beklemez. Yenmekten ziyade emilmeğe el
verişli oluıu da bundandır sammn. 

incecik derisinin içinde mini mini pürtüklerinin tombul ve tatlı dol
gunluğu, dilinizin her noktasında başlı başına bir haz yaratmak içindir. 

Kokusu. Hele ol ... Portakalın ne hayali, ne iksirli bir nefesi vardır. 

ve Ziraat Bakan Vekili B. Şakir Ke- Toprak tevziinin en geniş ölçüde 
ıebir seyahatten döndükten sonra son yapıldığı ıene 1934 • 1935 dir. Yalnıl' 
tetkikler yapılacaktır. bu seneler içinde 1.996.393 lira kıy• 

Topraksızlık meselesini radikal o- metinde 804.537 dekarlık toprak dağı• 
larak halledecek olan yeni projenin tılmıştır. 

bç~klhmasına19k3a0dadr olan zamha~ki~inde ve Yedi senelik tecrübe, tlirk köylll• 
ı assa an sonra u wnet, e- su"nu··n t p w k t kt · 

o raga avuş u an sonra ıe-
tihsalin ve hayat tarzının nasıl inki• 

rma yetişmiştir. 
Onu kabuğu ile koklarken hu güzel yemişin sizinle beraber teneffüs et
tiğini duyarsınız. En yorgun bir kalp, o kokudan hayat ahr; ciğerleri
mizde bir dağ havasının verdiği tazeliği buluruz. Belki biraz sarhoı e
der, fakat bayıltmadan baş döndüren bir tesirle .. Üzümün sakız, çileğin 
kadın kokusu yanında portakal, ne kadar günahsız, ne kadar masum, 
hatta ne kadar ilahi bir koku ta§ır. 

Muhalızgücünün iıi!ilı.let v~rııına iıtircik edenler 

Takım yalnız Orman Çiftliğinden 
Mannaraya çıkan yokuş önünde biraz 
seçilmiştir. Burada yokuş antremanı 
fazla olan Tahsin ve Yusuf arkadaşla
rını 300 metre kadar geçmişlerdir. 

Bu mesafe yokuş bittikten sonra da 
muhafaza edilmiş ve Yusuf birinci, el
li metre ara ile, Tahsin ikinci gelmiş-

şaf edeceği hakkında çok entereean 
neticeler vermiştir: Toprak dafıt:J. 
lan yerlerde derhal bir bünye kal• 
kınması göze çarpmıştır. Mülk aahi• 
bi ve mukim olmanın ıverdiği bir z.wk 
ve itimad havas ıiçinde köylü yeni 
hayat tarzına uygun ve tatmin ede
cek bir yuvaya kavuşmayı llizuml11 
bilmiş, güzel evler kurmut, bahçe 
yapmıı, ağaç dikmit, istihsalini çe

Sevgili vatand8§nn portakal.. Onun, köklerini salıp kuvvet ve ha
yat aldığı topraklardan hen de aynı §eyleri kendime kalbederek yap
mıyor muyum? Türk portakal, türk vatanm bir parçasıdır. Bunu 
seven onu da mutlaka sevecektir. 

Ha.an - Ali YÜCEL 

Büdceler 42 halkevi 
hazırlanıyor daha açllıyor 

tir. • 
Muhafız Gücü başkanı, 

hatırası olarak bu iki gence 
hediyeler vermiştir. 

bugünün şidlendirmift!r. Bugün mevzit olan 
münasib bu kalkınmayı ve elde edilen mesut te 

A tlctizm !.·alışmal,arı 
Dün Muhafız Gücüne mensub elli 

beş atletin iştirakiyle Çankaya - Ka
vaklıdere - Elçilikler • Emniyetabide
si - Demirtepe caddelerini takiben 
Muhafız Gücüne kadar uzayan güzel 
bir sokak koşusu yapılmıştır. 

zahUrleri büyük toprak kanununun 
tatbik hazırlıkları yapılmakta oldu
ğu bir zamanda, toprak reformunun, 
memleketin umumi hayatında yapa
cağı kökten inkılaba misal vıarak alı· 
yoruz. 

Nerelerde ne katlar toprak 
dağıtıldı? 

Umumi büdceye dahil Bakanhk
Jıklar ve genel direktörlükler kendi
lerine aid 1938 büdce projeleri üze
rindeki hazırlıklarına faaliyetle de
vam etmektedirler. Her bakanlık ve 
genel direktörlük 1938 finans yılın
da yapılacak itler ile muhtelif ka
nunların tatbiki için lüzumlu olan 
tahsisatları blidce projelerine koy
maktadırlar. 

Halkevlerinin açılıt yıldönümü önü
müzdeki pazar günü halkevimizin sa
lonunda kutlanacaktır. Parti genel 
sekreteri ve İç itler bakanı B. Şükrü 
Kaya bir söylevle yeni 42 halkevinin 
açılışını ilan edecek ve ondan so.nra 
Behçet Kemal Çağların "Timur" i
simli manzum piyesi temsil edilecek
tir. Bu tören bütün halkevlerimizden 
radyo ile dinlenecektir. Ankara hal • 
kevi salonularında halkevlerinin fa
aliyetlerini gösteren resim ve grafik
ler de seyirciler tarafından gezilecek
tir. 

Muhalızgücünün aokak kofuauna İftiriik edenler 

Mesafe altı kilometre idi. Koşucu
ların hemen hepsi bu mesafeyi mu
vaffakiyetle bitirmişler ve iyi derece
ler elde etmişlerdir. Koşucular ll.45 
de Çankayadan hareket etmişlerdir. 
Bunların önlerinde ve yanlarında bisik
letli ve motosikletli hakemler bulunu
yorlardı. Sıhiye otomobili de kafileyi 
takib ediyordu. 

Son yedi aene içinde aşağı yukarı 
hemen hemen her vil!yette az çok bir 
toprak tevzii yapılmıştır. Yedi sene 
içinde Afyonkarahisarıda 2021 lira 
kıymetinde 400 dekar, Aydında 54064 
lira kıymetinde 47084 dekar, Amasya 
vilayetinde 1134 lira kıymetinde 209 
dekar, Ankarada 1665 lira kıymetin
de 506 dekar, Antalyada 2116 lira kry 
metinde 389 dekar, Balıkeairde 25825 
lira kıymetinde 1860 dekar, Bilecik
te 35348 lira kıymetinde 13790 dekar, Diğer taraftan mlilhak büdce fle 

idare edilen dairelerde kendi bUdce
lerini hazırlamakla meşgul olmakta
dır. Bakanlıklar ve genel direktörlük
ler büdce projelerini bu hafta sonla
rına doğru finans bakanlığına vere
ceklerdir. Finans Bakanlığı önümüz
deki hafta içerisinde büdce projele
rinin tetkikine başlanacaktır. 1938 fi
nans yılı büdce projesinin önümüz
deki hafta ıonlarına doğru Bakanlar 
heyetinde görüşülmeğe başlanrnasr 
muhtemeldir. Büdce her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 1 martta Kamutaya ve
rilmit bulunacaktır. 

Finans Bakanlığı, 1938 finans yılı 
varidat büdcesinin hazırlığı üzerin
deki çalışmalarma faaliyetle devam 
etmektedir. 

Bir suçlu mahkôm oldu 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Geçen 
temmuzda Ycniköyde ayrı yaşadığı 
Salibe adındaki bir kadını öldüren' 
Ferhad on sekiz sene hapse mahkum 
oldu. 

-
Et için raporlar 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Etin 
ucuzlatılmasına aid kararlar vermek 
üzere kurulan komisyon bugün parti
de ilk toplantısını yaptı. Et meselesi 
hakkında hazırlanan bütün raporlar 
bu komisyona verilmiştir. 

Dün hava güzel geçti 
Dlin şehrimizde hava kısmen bu

lutlu geçmiş, ısı gece sıfırın altında 
2, gündliz sıfırın üstünde 13 derece 
kaydedilmiştir. Dün yurdun bütün 
mıntakalarında hava bulutlu geçmi~
tir. Yağışların karemetreye bıraktığı 
ıu mikdarları Çanakkalede 14, Balı
kesirde 4, Zonguldakta 3, İstanbul, 
Çorlu ve Sinob'da 1 kilogram olarak 
görülmüştür. Kar ile örtülü mıntaka
larda karın kalınlığı Erzurumda 42, 
Karsta 31, Vanda 22 santimetredir. 
Dün hava Egede sakin kalmış, cenub 
ve cenubu şarki mıntakalarında şi
malden saniyede 3, Karadeniz sahil
lerinde cenubta 5, diğer mıntakalar
da şarktan 3 metre kadar hızla esmiş
tir. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında 
Vanda 12, Erzurumda 15, karata 22 
derecedir. En yüksek ısı da sıfırm 
üstünde Kocaelide 15, İzınirde 16, 
Antalyada 17, Adanada 20 derecedir. 

Hiç şüphe yokdur ki Ankarada spor/ letizm, futbol, bisiklet ve binicilik gi
köklepi9 ve ufak tetekküllerin ve bir bi dört esaslı apor şubesinde takdire 
kaç gencin faaliyeti değil, topyekC'in değer bir faaliyet göstermiştir. 
ankarabların tabii bir hareketi olmuş-
tur. 

Ulus bu münasebetle bir ha1k
evi ili vesi hazırlamıştır. Bu ila
veyi cumartesi günü gazete
mizle birlikte vereceğiz. 

Seveni çok olan futboldan tutunuz
da, ferdi oldıiğu için yapanı az olan 
diğer apor ıubelerine kadar her türlü 
beden itlerinde çalıpn, uğrqan ve 
muvaffak olan ankardhla.ı y ..... ~uı..ıa.-

n Ankarayı yakın bir zamanda her ıey
de oldutu gibi aporda da bq tehir ya
pacaklardır .. Buna inanrmız vat"dır. 
Ankarada apor itleri tam bir düzene 
girmiştir. Kulübler gerek sosyal ge
rekse esas gayeleri bakımından bütün 
memlekete örnek bir çalışma sarfet
mektedirler. Öyle zannediyoruz ki te
miz rekabet, muvaffakiyet için şuar 

edinen Ankara sporculuğu yakın bir 
zamanda istenilen dereceye ulaşacak
tır. 

Cumhuriyetten beri millet için ikin
ci bir mekteb halini alan orduya, kal
binde yalnız yurd sevgisi ve itaat his
siyle gelen ve bütün bilgisini bu ocak
tan alan Mehmedcik kafası gibi vücu
dünü de piıirerek memleketine dön
mekle kalmıyor, aynı zamanaa spor 
sevgisini de kazanarak yuvasına gidi
yor. 

Bilhassa Muhafız aliyının içinde 
tam bir spor hayatı yaşatmağa amil o
lan Muhafız Gücü, spor ideolojisinin 
Mehmedciğin içinde yerleşmesi için 
en faydalı teşebbüsleri yapmaktadır. 

Koşunun ilk anında öne geçen Mus
tafa ve onu takib eden Bekir Kavaklı 
dereye inmeden a'°padaşlarını 200 
metre kadar aralamııtardır. Bu mesa
fe gittikçe artmııtır. Ra.kibsiz kalan 
bu iki arkadaş gayet serbest ve ve sı
kıntısız olarak koşmuşlardır. 
KoıununJıihayetinde Muatafa 4'r

kaaaşmı :ıu nıetre :ararıyafaıc -ıtracuu-
ka 47 saniyede birinci, Bekir de 21 da
kika ıs aaniye ile ikinci gelmitlerdir. 
Diğerleri az bir mesafe ile koıuyu bi
tirmişlerdir. Bu atletlere de Muhafızgü 
eti başkanlığı tarafından hediyeler ve
rilmiştir. 

Bingöl vilayetinde 4745 lira kıyme
tinde 1744 dekar, Boluda ll20 lira 
kıymetinde 103 dekar, Bunsada 50110 
lira kıymetinde 4609 dekar, Çanakka· 

- .. .... j/ 

kar, Çankırıda 73472 lira kıymetinde 
20831 dekar, Çorumda 1832 lira kıy· 
metinde 4% dekar, Denizlide 441.495 
lira kıymetinde 90.185 dekar, Diyar
bakırda 74.525 lira kıymetinde 58518 
dekar, Edirnede 24119 lira kıymetin
de 6136 dekar, Elizığda 56987 lira 
kıymetinde 17073 dekar toprak tevzi 
edilmiştir. En çok toprak dağıtılan 
vilayetimiz Eskişehirdir: Eskişehir
de yedi sene içinde 1.400.000 lira kıy
metinde 643.510 dekar toprak tevzi 
edilmiştir. 

Hububat piyasalarında 

büyük bir yükselme var 
Şehrimize gelen malfunata göre 

hububat piyasaları canlılığını muha
faza etmekte ve gün geçtikçe yüksel
mektedir. Bilhassa keten to • 
humu piyasasında hararetli muamele
ler olmaktadır. Son alınan haberlere 
göre fındık piyasası da bilha11a Gi
resunda hararetli ve sağlam bir saf
haya girınit ve bu sebeble dahili pi
yasa fiatları mahsQs bir derecede yük 
selmiştir. 

Pamuk satışları mühim bir mikda
ra baliğ olmut ve fiatlarda memnuni
yeti mucib tereffiller kaydedilmittir. 
Diğer maddelerin piyasa vaziyetleri 
normal bir ıeyir takib etmektedir. 

Bize bu satırları yazdıran kulüble
rimizin ve sporcularımızın mütevazi 

çalışmalarıdır. Resmi müsabakalar ve 
kartılaşmalar dıtında tchrimizde her 
gün bir çok apor faaliyeti görülmekte
dir. Bunları fırsat buldukça yazmak
tan büyük bir zevk duyuyoruz. 

Bu .on hafta içinde de kurulduğu 

gündenberi Ankara sporuna bir çok 
faydalı örnekler veren Muhafız Gücü
nün verimli bir çalıımasrna tahid ol
duk: Muhafız Gücü son günlerde at-

Bisiklet f aaliyeıi 
14 şubata rasthyan pazartesi günü 

Muhafız Gücüne mensup sekiz kişilik 
bir bisiklet takımı Muhafız alayı or
dugahından başlıyarak Demirtepe -
Emniyetabidesi - Sihat bakanlığı -
Sergievi - Evkaf apartmanı - Akköprü 
yoliyle Etimesuda kadar gidip gel
mişlerdir. 

Mesafe 40 kilometre idi. Hava çok 
rüzgarlı olduğundan bisikletçiler mü
navebe ile yekdiğerine siper olmuşlar
dı. Takım bu yolu çok iyi bir netice ile 
bitirmiştir. Yalnız takım kaptanı Ga
lib Çiftlikte çabuk bir dönüş yaparken 
düşmüş, fakat biraz sonra arkadaşla-

G. Birliği - Harbiye İ. 

Yurdu karşılaşacaklar 

T.S.K. Ankara Bölgesinden : 

Berabere neticelenen Harbiye İd
man Yurdu • Ankara şild maçı bu haf
ta pazar günü saat 15 de Şehir Stad
yomunda tekrar edilecektir. 

P. A. T. ajansının Türkiye 
ıniimessili 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Polon
yanın P. A. T. ajansı memleketimize 
bir muhabir göndermiştir. Bu muha
bir aslan Dağistanh bir türktür. 

Bilhat11a göçmenler.in kesif suret
te yerlettirilmif oldukları mıntaka o
lan Trakyada bu tevzi işi, daha dol
gun rakamlar göıtennektedir. Mese
li Kırklarelinde 781.000 lira kryme
tinde 101.881 dekar toprak dağıtıl
mıştır. Tekirdağında tevzi edilen 
mikdar 63480 liraya tekabül etmek ü
zere 22.482 dekardır. 
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Maliye Vekaleti, hazine uhdesinde 
bulunan araziyi topraksız olan köy
lüye imkan buldukça dağıtmaktadır. 
1930 dan, 1937 ye kadar olan yedi se
ne içinde bu dağıtma, şu rakamlar 
içinde toplanmıştır: 1930 - 1931 de 
1.826.513 liraya tekabUl etmek üzere 
303.579 dekar, 1932 - 1933 de 588.566 
liraya tekabül etmek üzere 128.706 
dekar, 1934 - 1935 de 1.996.393 liraya 
tekabül etmek üzere 804.537 dekar, 
936 - 937 de 212.493 liraya tekabül et· 
mek üzere 44.659 dekar toprak dağı
tılmıştır. 

Edebiyatta kontrol 
" .... Her aklrna gelenin yazı yaz• 

dığı, risale çıkardığı bir neşriyat 
sahasında bu iıleri düzeltecek, per
vasızlıkları önliyecek ve bu anarşi· 
nin önüne geçecek manevi bir kuv· 
vet, muhakkak ki, lazımdır ...... 

"Yoksa bu gidi§le fikir ve sanat 
yolundaki bu kontrolsuz, bu sallapa· 
ti yürüyüşle yarın, öbürsü gün orta· 
ya ne türlü acibe/er çıkacağını an
cak Tanrı bilebilir . ., 

Yukarıki satırlar, şair arkadaşı
mız Halid Fahrinin bir makalesin
den alınmıştır. ''Baykuş" ıairinin 
bütün edebi eserleri, intişar/arından 
önce, bir "divan'' a göndererek ora
dan vize alması fikrinde bulundu
ğunu görüyorsunuz. 

Eski devirlerde bir "Tedkiki mU
ellefat" komisyonu vardı. Çıkarıla
cak eser, bir defa oraya gider, orada 
okunur, üzerine ''sah" çekildikten 
sonra matbaaya verilirdi. 

Fakat o zaman da muharrirlerle 
şairler bu komisyon adsının iıten 
anlamadığından şikayet eder, du
rurlardı. Mesela ıair Eıref, bu ko
misyon içinde hoca Hayret efendi· 
den başka okur yazar adam bulun
madığına ıu mısralarla iıaret etmiı· 
ti : 

Geçen (Ün yok imiı mecliste Hayret'· 
de blltiln hey'et 

Arapça bir cıcr zanne7lcyip Kur'anı 
'izmiılcr 

Halid Fahrinin ortaya attığı fikir 
tatbik edilecek olursa o zaman, yine 
aynı neviden şikayetler yükselme
yecek midir ? 

Hele böyle bir "divan"a girmek 
meselesinde lstanbul üdebasının ye
ni bir antoloji patırdısı koparacak
larını sanmaz mısınız?. - T. 1. 

I pek çorapl,ar ! 

Son sünlerde sünün hadiaeleri a
rasında İpekli kadın çoraplannm da 
adı seçmete batladı: 

Londra'cla insiliz kadınlan topla
mp Japonya' dan selen ipek çoraplan 
siymemefe karar verdiler. 

Belçikada da Brü İlminde bir kati
lin ele timdiye kadar İf lediii bet ci
nayette ipekli kadın çorabım bir ke
mend ıibi kullandıiı haber veriliyor. 

Zarif kadın bacaldanna bir kat 
daha zarafet veren narin ve yumupk 
bir nesnenin bir gün Uzak Şark faci
alanna kartı bir ıilih, hele bir Belçi
ka Vayclman'mın elinde cinayet vaıı· 

taıı olacağını habnmıza getirir mı 
idik? 

Yazı yazan yıldız, kahı·e 

11işire11 muharrir 

Amerika'nın ıinema tehri olan 

Holivud'a giden akıam muharririnin 
orada aevimli bir sinema yıldızı ile 
neler konuştuğunu anlatan bir yazı
ımı okudum. Bu mülakatın bir par
çası ıöyle: 

"- Hiç bir fey piıirmeıini bilmez 
miıiniz? 

- Bilirim; kahve piıiririm. 

- Onu ben de bilirim. 

Sanki kızmıı gibi tatlı ve yalancı 
bir hiddetle : 

- Kadm itine ne karıııyorıunuz? 
Erkek kahve piıinnesini bilir mi? 
Sonra yumurta piıinnesini de bili
rim. 

Cevab verdim z 
- Onu ben de piıiririm. 
- Siz ele amma çok fey biliyorsu· 

nuz ! Bo§ zamanlanmda ba§ka ne ya· 
panm, bilir misiniz? 

Y auhanesini göstererek ilave etti: 
- Yazı yazanın." 

Konuşmayı burada keselim. Sine • 
ma yıldızının son cümlesinden aonra 
muharrir, 

- Ben de yazarım! diye cevab ver
memİ§tİr. 

r..,m'rlrnin namzP.flliiii ! 

Uzun zamandan berı ıami ve be
yaz bomualu resmi gazetelerde gö
rürunez olan Gandi'nin adı, evvelki 
gün gene gözüme çarptı. Londra' dan 
gelen bir telgraf ta deniliyor ki: 

"Norveçteki "Hindistan muhible
ri" cemiyeti M. Gandi'yi Nobel sulh 
mükafatına naınzed göatermeğe ka
rar vermİ§lerdir." 

Acaba, bu yan çıplak reiıe bu wlh 
mükafatı, bu kadar zamandır, Hin
distan' da 11•·1\•ı bozamadığı için mi 
verilecektir? 

Renk üzerinde miinakafa ! 

lstanbul Şehir Mecliıinin netice
ıiz kalan son toplantııında takıi oto
mobillerinin rengi Üzerinde ıiddetli 
bir münakaıa kopmuı, a.zilardan bir
çoğu Ankara otomobillerini miaal 
göstererek "tek renkli otomobil" e 
itiraz etmiıler. 

Halbuki franaızlar "renk üzerin
de münakata olmaz!'' derler! 

Haber aldığımıza göre yeni top· 
rak kanunu projesi, evelce hazırlan
mış olana göre birçok yeni hükümle
ri ihtiva etmektedir. Kanun yürürlü
ğe girdikten sonra, topraksızlık me
selesi kökünden halledilmiş olacak· 
tır. HükUmetin, senelerdenberi yapıl· 
mış olan tetkikler neticesinde, elinde 
memleketin bütün mıntakalarında 
topraksız olan çiftçi nisbetleri hak
kında katiye yakın rakamlar vardır. 
Kanun projesi, bütün vekalet mümes
sillerinden bir komisyon tarafından 
hazırlanmış olması itibariyle; top
rak tevzii işinin bütün vekliletleri a
lakalandıran mevzuları Uzerinde hü
kümler konulmuş bulunmaktadır. 

Topraksız köylüye evvela o mın· 
takalarda bulunan esasen de\•lete aid 
veya muhtelif kanun!arJa hazine uh
desine geçmit olan toprak tevzi edi
lecek ve dağıtılan bu topraklar kafi 
ge!Jnediği takdirde o zaman itletilme
mekte olan ve işletilmesine yakın ihti 
maller bulunmayan bliyük toprak par 
çaları istimlik edilerek parçalara bö
lünecek ve topraksız çiftçiye dağıtı• 
lacaktır. 



Denizbank genel 

direktörü şehrimizde 

iki alman devleti 
Almanya ve Avusturya 

8. Stalin soıyalimıin Aaerlkl A111s Denlıbank l~in ...!?! p~~.=..ı::= 
d ilm bütün dünyaca büy\ik bir dikkatle ta-

Bir .ıo.-=~~ a ~ muvaffak olab. esi ... lllosunı bir bina tutuldu :::.:=,-tlarmdoa ....... 
ikide bir teyidine muhtaç be, o !.. " Umumi surette dünya matbuatm-
tildalin tam olduiunclan bibıldan t~· çarelermı• e anlabvor 111...1 1 _,d1,_t. Deni&ıbank genel direktörü B. Yu- da izhar edilen tthminler, mevzuun Al· 
heedilebilir.Almanp AYUStm'P ~ 'J all' ..-·~· auf Ziya önlt. Donizbanka ıid İltan· nanyaiJeA-nısturyaaraamda mncud 
tildilini bilemeyiz kaç defa teJid. ~ ,__, buldaki tetkiklerini bitirdikten aon- bir anlııınwnazhiı izale makaadmdaa 
.:.. B ma.•-- L.... aatildi- 1"' (A A ) - Tu ajansı •.. Her halde, kızıl ordumun. ~ Vaıington. 16 (A.A.) - B. Runelt, ra tchrimize ıelmittir. B. Yusuf Zl· IL----a. bal--ı..JC... __ _._-=-dedir. Bu 
..... ananla beraber, u.-,~_._ :..;.. Moako~pu da.,,· a11ıEet-...ı Kurak donanmamuı ve Jmı1 hava kuvvetleri· gazetecilere ıu be}'ll1&tta bulunmut- ya Öniı, diln Deniırbanka ald mesele- - -u..... _.._... 
li 20 ıubatta bir defa teyid .- ._ bildiriyor• rav a- cıM, ill .mizi ha • anltpmmazlık ta 936 teımnuzunda AJ. 
lair .. _,_ ..... ı ... ileri ıriirüyor. Avrupa· .__·komünist gençlik teıkilitı a- mizi tanin etmeliyiz. M eti • n- tur: ler üzerinde muhtelif zatlarla temas- manya ile Avuıturya arasında akcledil-

- ,....... -.1 ınmta-- d memurlarm - et düpanlanmmn gafil avlam•ması "- Milli mUdaf~ e~perlerinin u- tar yapmııtır. Denizbank için Yenite· mit -•-- bı'r ,·~•~L- tatbikatına aictmitı 
4a ....... iyon uyandmm Becbtea•-

911 ziaından ve propagan a k ..ı; -"- hlik ıe · ka mumlyetle aerdettıklerı miltaleaya hı'rde bir b·ına tutulmuftur. Bubi- uuın u...ua 
IDiillkatmm ukumda Bizli olan ....- 1 f' Stalin'e yazdığı bir mek- için, as en tecav&U< te e n rııaın- Bu itiW rön Almanya Avusturya ifle-
le -x..r ba ;..,..;.. dantubu vvane ~ ..... '!.in buna verdlti cevabı da seferber bir halde tutmak zarurtdir.'' nazaran Amerika. ~rika sahilleri- nanın buırlıiı ikmal edilinceye ~- rine bntmayacak, Awstarya hiiJdlme. 

-... -... ı:>MUU• ba L- nin mtldafaumı teınmetmek için tek dar B. Yusuf Ziya Öönit ve Donız- • 
MWikattan evvelki bidileler de neıretmektedir. Almanya da nıektu eıw- bir filoya gilvenmemeai lbım gelmek- ıbank bim>ları Ekonomi bakanlığında ti de AYUsturya nazileriae kart• iyı mu-

lanauivonel idi: Ordu ile parti~ Bu mektubunda tvanof tek bir mem- miyeı veriyor tedlr. Büyük Okyanus ile Atlu Ok- kendilerine ayrılan dairelerde çalııtı· unele edecektir. Füat, geçitn "ftllmat 
1 .. _._ .... _ ----u .. mın muvaffakiyeti me- in' · • · •- 'ki araamda rörüldü ki ne bir taraf, ne de 

da ihtiW çaktıia bildirildi. ~ leke~e. -,--- Stalin'den rica et- Berlin, 16 (A.A.)-Alman matbuatı yanuau sahiller ın emnıyeti ıçm ı rac:aklarchr. öteki taraf, verdikleri IÖZÜ tutmumf-
Wr takmı renerallerin ulL Dil~· aeleaım anlatmasını Stalin'in bü.tiın memleketlerde aoaya - fllo llzımdır.,, lardır. aHtti,.. ı-.. de, AYDstarya lal • 
L.ıt......._ ~- deği-!1.1:1. SefirlerİD ren '!196·. mektedir. li·mın· m""'affer olmaaı lüzumu haklan- B. Ru-eltin bu beyanatı, Amerika ADA --.-
......... ,..,..._ lıte vab d ... - •• FRANS küme..: Avustu-a nuileri arumda nlm.u. Hududlarm kap"nm•.... . Stalin'in ce 1 ıu ur: b .. i . da lvanof'a •önderdi~i mektubu netr· htlkUmetinin in .. edilmekte olan zırh· ..., ·ı 

• • ..11-~ ki m1 k tt e ugun çın • • s- -nb~ :ıabıta tabkibb eanıamü, Al-'- L~-ll--• · L-eeam açan~ "Tek bir me e e ev k dir lıları go"ndermek suretinde Atlas Ok· ı-r •• ..11_1--...-enn - 6• __ _a..:ı: .. ı Berch- _:_.ıı .... H ... min za- etme te • manyuun banlan tahrik ettiğine a...-
Hitler, A'"1sturJa ~L-ı • bisim memleketillU"'Ue '?8,._....h Gazeteler bu vesikaya büyük bire- yanuau filosunu takviye etmek huau- 1 --nL:- v--!1_ 1 __ .ı..1- etti·x.:-den LH-

____ .._ ...,... etti. • :t-: uhtelif cep e arze - ' in k - ~ ... •- -'-saden' deki inzİypuaua feri meseleaı uw m hemiyet vermekte ve komlntern tara - aundaki niyetin yeni bir delil l tet- ' an u n u bahaedilcli. 
Veiki~batbtfawww•• on der. fmdan taldb olunan baldld bedellerin kil etmektedir. -•-
LL .... .._..,_ 8a mülilratm '°" . delilini kil bil A la Ok Vuiret ıudar: AY118turya, ister -
11111' aut eoruı~· .ai . ta B"rinci cephe red ve inkir edilmez bir tef M.alQm olduğu veç e t a • k • man, ister awsturyab, ne oluraa olama. 
•'11lcla netrectilen teblii, L~ .. ~.. IB --'enin birinci cephesi mem- eyleditiniyazmaktadır. yanuaunun eski filosunun ağır gemi- muza ~resı -·-=vekarııemni.,.tıösteremiyor.N .. 
llİll etmiyordu. Fakat aradta ~~ ~ u me9Ç& daki il teri Mançuko'nun Japonya tarafm- - 1 

.._....,.. ______ Hi..ıı-. Ş••DIS müli. • • leketimiz içı'nde auııflar arasın m • I ıa/,ya' da heyecan zi ele, Avustaryaya kartı ne kact.r em• 
·~--_.., uas- -s B dahiU il- dan fethinden beri BUyiik Okyanusta ---='-tiJlıo btıaa~tetkiledenmeselenm ıç- naaebetleri ihtiva eder. u, .• m Roma, 16 (A.A.) -Stalin'ln mek- bulunmaktadır. Bazı Avrupa devletle- Paria, 16 (A.A.) - Mebuaan mecli- ~!.~:~:-a.:.;;:.... 
riızi anlapldı: Hitler k defa ~YUS~ nubetler aahaardır. Meml~ket~~ a: tubu burada derin bir heyecan uyan - rinin tecacüzi hareketlerinin bundan si dünkü celaeaini yeni it kanununun - .... -
Ja'mn istiJdlılini teyid etmek içın.Vı~ mele arnıfım kanaatlerdeki. ~ü~killen dırmıştır. Bu mektub, Moakova hilkil • böyle Amerikanın Büyük Okyanus fi- ilk müzakerelerine tahsis etmittir. Bu yor. Almaya Awaturyayı ilhak etmlk 
na hildimetinin yeni battan tetkil ~ • yenerek k6yltl sınıfımızla bır ıttifak ve metiyle komintern'in hakiki hüviyeti loaunu zayıf dütürmeden Atlas Okya- kanunun katt metni lı komiay9nu ta· iltemiJ'ol-, ftkat, onun yerine Avua ...... 
lerelı lmbine içine kencliainia de itillla- ltblrliği teaia edebilir mi! Memleketi· hakkında İtalyanın ötedenberi mildafa- nuau filosunu takviye etmesini zaruri rafından henüz bltirilmemittir. yuun nuil...-.ini İatİJ'or ki bu Ü il-
..... mu:har olan elell"'nlarm aJımnaa- mlzin amele amıfı, köylülerle müttefi • ttiği tezi iabat eder mahiyette telikki kılmakta olduğu Vaıingtonda beyan Mazbata muharriri B. Julea Muche, halan bttlra bir tekli olur. 

81 
istemiftir. kan, biszat kendi kuvvet~yle aınıfaız ~- :ıunmaktadır• edilmektedir. qalıdaki noktaları nizamlara rapte- Almanya, Awstur)'&J'I aiyuetm g. 

L.:ıt..::-tinin, A)mımya- ni tam bir sosyalist cemıyet kurabilir L h .... lerinin ıe/ıirleri den projenin ana hatlarını ilah ve hak yerine ideoloji ile ilbtk aevdlıpnde-
A.vuaturya ...--- kural . e lf'UB"' tetrih etmittir: • .kWini mubaf .... 

,. da tatmin edecek bir tekilde • mı? . . . h ine bağh varıova. ı 6(A.A.) - Pat ajansı lstanbulda Komintem aleyhin- ı . Amele ve müstahdemlerin ne va- dır. Avusturn da uti 
1936 &_,, anl•p• undan be- Meselenin bınncı cep eı tebliğ ediyor.· Stalin'in 1vanof'a ıön • de muza·· kereler yapd..ı.~ ·1 i al .ır. ya plıpror. Bu ta1ı.-ı- arumda 

~ . -olan-bir meseledir. Al· ola nhuauslar iıte bunlardır. "G p ,_ . ~ aıta 1 e te ınaca.ı, Scbuacbnisr'"m lrih ltalya ile, kih Çe • 
ti btbia mevzuu pi haberler Le . . bu suallere "evet" diyor derdiği mektub hakkında ueta oa- adsızdır. 2 • Amele ve milatabdsnlerin ite a- koslovak,.a ile, hatti lrih Fransa ile po-
IDUı 1raynaklanndta •. alın ' nınızm ka" diyor ki: Tahran, 16 (A.A.)-Pan ajwı, Ko lınmuı ve itten çıkanlmaaı, litikı o--•alan yaptıjml rörea Alnwn. 
lr.biae araama Nui vekillenn ma. ikinci cephe Bu mektubun mani~ aaribtir: Soe- mintem aleyhinde mlicad41e için Tilr- 3 • Murahbaalarm atatillerl, ı- milem 
aau, 1936 wı41111S anlıpnaauu~ tartla- lenin ikinci cephesi memle- yalizmin ikinci merhal~e batlamıt ~ kiye, İran, Irak arasında htanbulda 4 • Kollektif mukavelenameler,. ~~ ~:..: ~~ .... hii-
nndm biri olarak gös~~e 1~9!' ~ keti;;.ı!!u.":ııer memleketlerle yani ka- lan Sovye~ler, komin~m in artan faali· mUAkereler yapıldığı baklanda yaban- 5 • Ara bulma ve hakemlik kümeti aleyhinde ....-.te aevkedİJGI'• 
.... (Wrilrate UJ'IUD delildir. Bilikis tali t memleketlerle, ve bizim amele yeti sayesınde bolıevik olımyan blltfin c:ı matbuatta çıkan haberlerin ,.ı1 ve e- 6 • Grev 
t.ı••ım: 1936 anlıatmaamda Avaa~ pi ıf;,ızın diğer memleketlerin burju- dünyaya kartı mücadeleye giritmlf bu- audan iri oldutunu bildirmektedir. Diler batlbler, termaye ile it ara- Ba vuiyet bu t*ilde tehJlreaiz '" 
Dm dahili itlerine kanfılmıırac& BiP aımflariyle olan münasebetlerini ih • lunuyor. lc:abmda bu mücadeleye aillh- aındaki müııuebetler hakkında umuınt bicliaeaia olarak böylece denm edip P 
earabatle beJ'aD ~r•·1 Anl•t"'8 ~~eder. Bu, harici münaaebetler, bey· la da miizaharet edilecektir. Bu mektu· mtltalealar yürtıtmekle iktifa eylemif- ....... Bana hir pre ....._. ilam. 
.._ -~- ..__. --1.:- __ ,_A• dır Pol ~·- AlmanyalleVatikan·--dak.i leröir. B • L-L--L bu-· .... da u llİriD" ~ -ya ·-vuv- ~--1.-a.:-:.. nelmilel münasebetler .-uaıoı • bun muhteviyatı onya eaAAı& umu· •uı-aaa u ÇllNJ'I -- ·-

A--...,,._ ----~f lan • b edil k b' - de konkordato f .. 11hedilecek Mebuaaıı mecllai, it kanununun u· a· clerıcede a••dar ltm,.a'dlr. An'-' 
1-~.!9'ıa~ bıldmu Tek bir memlekette muau e~ o k miyeai içın ayret ece ır :rı • • .... 'O il R 'eh mum! mtlsakerealne pelfClbe ıünll tddılaaa a&e, ltal)'a v.,...." ......_ 

tam ,,.11111u- aoayalizm, eğer bu memleket bır. ço tildir. • Berlm, 16 (A.A.) - çilnc eıın· • tekrar &iritec:ektir: fabt ulı cBntln· lnmlan ..... 
bımr. kunetli kapitalist menıleketlerle ihata "Expren Poranny'• de f6yle yan • ıle Vatikan aruında 20-7·938 tarih 4 etel Wıtellf maddelerin milsa· le~ ayn kanaflDU1t 
z-HsildbiikfimetAvua~oaa- edilmiı olursa, aakert bir taarruzdan, yor: de aktedilmlt olan konkordatosıua fa- k enlerine mbaflıyllbJJmeai filphtlldlr. lrarfıya ıeçip smümhuntte kona.-. 

,_.ı .- a1izmi meae1eai de c1ahil ol· bir müdahaleden ve binaenaleyh mem- •• Şimdi katiyen maltnn oldu ki, bedlleceii hücum kıtalarmm orpns ere _ ya ve anlafmaya •ftetmit· W de a-
mtk ~öteki memleketin bütün ela- leketimizde kapitalist rejimin tekrar te- Sovyetler Birliği ve bilhaua Kızılordu olan Du Schvaze gazetesi tarafından • ~.:;:;: :=• ~ 
W1i prtlarmı bu memleketin dahili bir ais tehlikesinden masun addolabilir mi? dünyadaki biltiln burjuva memleketle- haber" verilmektedir. Cinliler Tsİnİngl ··ı-
IP slW telakki eder. Her iki hükiimet Bizim amele ve köylü sınıflanmız, ka- rini yıkmak tçin çıkanlacak lhtilllde Gazete, Vatikan tarafından riayet da vardır; belki f'I aon ıünl•de arada 
tt ••• ·~ d !11.-..d n ı...ır..... Oll\,.\Ullh ""-•l•\,...Jll."" 4dl1.-i.yen. hü.kUml.er\ HymlLKtad\T, r'ı aldılar .....:ıL:- L!!.diaeler ele cer9J&D etmİttİrJ 
P. ·ne'biav=ıa ·ıuç ı:.ı r= .~ -:-tr0r: :;.";~.,;--~--·~;..~: ge O::. 'k.ıuschniıl'in bu kadar ..P. 
.,......._ bizzat kendi kuvvetleriyle kendi burju- 1 n • .11 tere ve Fransa n 1 n hani - ..,.ıaat,..... için, ....... 

3-Avusturya federal hii1dimeti, u- _ _:, rini ndlkl • ...;bi eli~ memle- 1 rd h • aile 111'11 olank kalan bir talmn m&him 
--- k!L--=-ı-~ ve •aretİ vaaue ye en ... 5er Sokak a a va ııyane LA..111 ..... L-'--- araridir, .... 

ı•• •~7- kederin burjuva aııııf1annı da yenebilir ... -
humi.,edeAhma,.,.karpolaaaİJ'a- ler mi? Yani, Bldm memleketimizdeki B ı• d k• t bb•• 1 • L- L-1- 1 ...... Ml,tlll A..._,. U. lditlk Ala MtiniAWl..,..._1-diaial~-- IOllyalimdnAfedkadmahlyetteteılk· er ın e 1 eşe .. erı lllUnuf8UtJIWr Q UJOr ...,.._ .. ,.... ....... -. lro-
--etQlı..,a,.ıı.ı~ ı.ı-.ıımrml?Buofer,etrafbpl· l'wl ~;;..lif.== •4 • _ _. -WrlıdJollıollDo 
c1ildaate alan,......... çeapweei..,,... • tali9t bulımch1lu bqBnldl prtlaı' için-- l.lfıılWtJııU• ... i• ...._. lsla Tsi- pllaaııJı ...,_.. 

tletemredıwLlir. deka italizmitemrteU etmek g.. iki devlet elçileri yasta tiyle .... lolrae&atJe ............... , .~~~~ mtioe,0D-~ GöriiliJ'GI' ki telana• 1938 itilifı, 14:bb~erindea. muun olur mfı? rf alda TW - .. - ...,.._...,. 

Awaturyaptu"bu ....... bir MeeelenüıUdncicepheeinebalho- B ı· d to at •sted·ııer cınuıer ıeh liihlflalr ..,.a,ı.ne•ı OD ..... 
hükiimet kurmamll .......... tö,.. 1an hususlar da itte banludır. er ın en ma m ı H~ ı• <A.A.J-~ çs. teı- ........ h pze1e1er resmi teı.&ıe bit.-. 
le dunun, ha noktada biç bir ~ Leninizm bu suallere .. hayır" diyor. Londra. 16 (A.A.) _ SaJabiyettar fmı büyük bir dikkatle takib tımekte· pal...._=~...:..:= .., illft etmedi•. Bu aiiktt ,..._ W.. 
1eain caiz olmadainu taarilı etmektedir. lncills mahfilleri, B. lupls taafm· cHr. TaiDiaı'• 1Dlılı:Hir .., ifade••· Anl•ı-mk ..._ 
Ancak Şupiı bu itiWm imNamdan Bırincl meıele halledilmlfdr dan kabul edilen anı.-ı•rm Awe- lfSl muhalefeti partlal .._dan B. ,_ .............. , Ml'97&D • • • ediyor. 
ecıaraAlımuJ'~Ylümidlenclincekbirta- _Bu meselelerden birincialnl hal· turya ı.tikWinin eonu elemek olduiu· Bellenpr, lnciU. politlkMnam Avm· Penspu da .,.ıyet A.nl•ıRMmtdıim Mticeli ae .. 
lam ı..reketlercle balUDdu: Nui ~~- letmit bulunuyorw:. Ç~ b~ ken- nu beatls 18ylenemi,ecell mtltalea- mr,anm t.d.kWl " MltlaltP meee- HankoY, l6 (A.A.) - Çin tebliil : Wlir? H• iki taraf da iyilik aı111ıC11im1 
bflM'I tahliye etti. Avuıtıul'J'a bildi· di burjuvuimlz tasfiye ediJmittir. Sol- ıındacbrlar. Blpeldl, wıelerce lktıl· letlnde nelce bil .. cli8te tarif edil- Penapu'nun itpllndenberi Japon kuv- ümid ecliJQrlar. Bis de ......,.i edelim 
meli • • de itimad edeceii btzı elemaD- ya1bmbı daha doğrusu tek bir memle • dar mevkilnde ıeclyeei berine Unl- dlll stbl baki bl4ılznl tıemln edib e- .etleri hi.Hedilebilir hiç bir terakki el· ki iyililc olsun ve Wr anl•pnaya ._._. 
1an:::-zamanmmy.kmold~· kette aoayallat cemiyetinin kurulmall venel blr htlrmet oelbetmit ve mem• demlyecellni, B. Bclelulen lararla aor- de edememiflerdir. Ancak Hyahyuan'a nm imklnlan halun111111o Yoksa A" .. 
c1an ....._tti. .Anlaplıyar ki Ş111ıus bu saferi dediğimiz itte budur. Eier hl· lekotl sor dakikalarda iatianal bir me- mııttur. Bunun lserlne, bariclye na· uker çıkarmafa muvaffak olmu9lardır. tm7a mueleai ispanya meaeleal liW 
IÖzlerİ söylerken, temmnz 1936 anlat : sim memleketimiz bir ada ola idi ve et- baretle idare etımittir. Buna blnua, mı fU cevabı •ermiftlr: Dl fer her tarafta n bl1huaa Hvai'nln deiOc&rı Bir lndlı Wr hart. pbnWHr. 
muiyle iki alman devleti arumdaki rafmda da bir çok kapitalist memleket· timdlld sor vasiyetlerde do mUmk6n - Hatmmda blchlma atN, bükü- pmal aabtlinde japontann tqebbGs et - Madrid A.'ft'Upanm söheli delll•ı r.. 
llliinuehetlerin umimi'lef8C9pü, A • ler bulunmHI idi. Bu safepmlzin kati olanı yapac:apna stlvenilebWr. met o AIDID yaptıiı beyanatında dUn tllf ihraç hareketi tamamlyle ıldm b1- bt vı,..... A.....,...... ~dlr." 
YUtturya'daki Nuileria usl-?ıc~~- olduğunu aöyliyebilirdik. Fakat bir Awatur)'a iıtikWhıi ıJlbdar eden yanm her tarafında olduiu slbi Orta mqtır. Son iki ıUn içinde, nelid geçme-
m imid etmitti. Halhüi ,,uayet böJ'le adada değil, etrafında soayaliıt mem - her bAdiaede İtalyanın bilhwa a1lka- Avrupada da bant arzu ettillni bil- ğe teıebbBI eden bet yl1s Japon uked ROMANY A'DAKI DECIŞIKLIK 
olmech.. .Aradta Wlllll seçtikçe, Al- leketine karp eberiyetle düpnınca dar n metcuI olacaiz beldenl10rdu· 1lrmltti-.. mltnlyös ateflmlsle atcJilrUlmUtlerdir• CUMHURIYETte Yunaa NMi, 
-p ile Avusturya aramada temmUS battı hareket takib eden bir çok devlet- Şimdiye kadar bilindlline '6re lae İ· B. Edenin bu beyaatmclmı sonra, Hvayuanda japonlar tlddetll bir mu· Romanya'nm aoa siyasi büiaeleri ı..ı.. 
1936 anltpaaa etnfmda rörüt .,.n- lerle ihata cdilmit bir manaume içinde talya his bir harekette bUJunmtmzt- B.A.rthour Hendel'IOD fU auall aomıu9 kavemet ıa.termitlerdir. TlnlfUlll'· landa diyar ki: 
lddan .......... etti. Almanp itiWm qadığımızdan apkça diyoruz ki, mem tır. tur: da, Tainpu ile Hvayuan arumda btl· "Gora bükümeti clahilde ne ,..,... 
&pbacii maddeli a.eriıMle, Avıutul'J'a f.ketimizde aoayallzmin zaferi katt de- f qUc.renüa 178 Fraruanın "- HUkilmet, lncUtıereııba Avu•· ~Un taarru.ılan ptilkUrtülmilttıır. cakta? MalGmdur ki hu hüldimetin • • 
a ldacl maddeli ~ darmak is • iildir· Binaenaleyh. ildnd mesele he • fefebbiülerf tuıya latlkW •e bUtilnluUP.M ali.ka· (;in t.ayyGrelerinin /aallyed kim mifrit wyontliat luriatiyan ,.. 
tıedilW. Avustar,-a miiabıld1 oldajuna nilz balledilmemittir. Bv.nu da hallet- Londra, 16 (A.A.) _ Zannedildiii· amı teyid eden tubat 1934 tarihli çı ntayyareleri, dtln Pen1PU civa • tiaine _...,tm-1ar, " ba .,. ... ..._ 
- _._L:e ;.ı..me ~ile- me,_ ... -.1... mU,terek deklaruyona aa4ık mıdır?,. rmdaki d"-•" mevsilerini bombardı· .J"_,_ -"' ..1: -'-ha.--L..11.. N• • 
.. _.. -s • .uuı;~ ne g6re İngiltere bu gun-terde Bertin ..,..- •~ 7-um -6 _._,_. n .Wük-.. Almanya Avutaryaya, al· ıl B. Eden ıu cevabı vermittir: man ederek ıl!Ok 1a- nyiat verdirmiı • kim 1--.....l!L....! ..--: itin.....:..ı. ancak ...a..... 

-

..11.--:leti._7 olcl-Lo-u anatımınwanı lknci meıele naa ve Viyana nezdinde teıebbtlate bulu- 11 ili" _ __.. a-r... •-a7 ~-
aıtfY ....... narak, Londranm Avu•turya iltikWi· ••- S~reaa dtklaraayonundan bah- lercllr. Wuha dvannda oldukça mühim de )'irmi bir elraW,..ı oldaldan halele 

Wl6'di. Biri sayıf, cliPri kunetli olan hallolunabiliT P Din mWıafamına bllyilk bir ehemlyet aetmek ıatediiini unnediyorımı. Bun· muharebeler olmaktadır. Bir çln milf- Uım-. pçirilil' pçirilma prı aiple • 
Ud taraf aramadaki bu ibtillfm alır ba· B dan bqka, iklnd meseleyi birin- atfettitlnl batulatacaktır. da fU. üç h~tin beyanatı mdzuu- reseai tehre pek yalan bir yere kadar riai acteta biikau.tte tabaldruk ~ 
aaa taraf lehine balledilmelİ tabii idi. ~ ballettltimiz tekilde balletmeie Diğer cihetten ötrenildiilne ıare, baha ıdı: lngıltere, Fransa ve İtalyL Derlemete muvaffak olmupa da dflt- cek disturllll' olanık illa ettiler ,,. ... 
Naad ki öyle oluyor. de imkln yoktur. Yani bu iti biszat ken· ln,Utere, Framadan aysıı ıuretle ha· İtalya timdiye kadar bu buauata in- manm topçu ateti anllnde ıed pkilme- a saeteleri lrapatımak earetiJ'le tatW-

A.vaalurJa keneli iatiklilini Alm· dl kuvvetlerimizle bapratrıayız. Bu l· reket etmesini iıtiyecektir. gilis hWdlmetile tatitarede ,bulunma- le mecbur olmuttur. kata •ne pçmi toldular. Bu haliyle ı. 
rap brp ~.~ ~ kind mesele ancak enternasyonal P~ • Parla, 115 (A.A.) - tngilil ve fran- auftır.,. - laildbmtin kendi premiplerlyle - • 
iten Avuatur,.a ialikl41inin koru~· ıeterlilin gayretleri ~t milletlmisintakdi aas hllkOmetlori Berllndeki bUylk el· - p k lmtin istedili bt1d1d ftZiyet öaln4'e 
le aiikadu olan deYlelleria • Wri 4"! dabafaalpyretleriylebirlettiif r- silerlne talimat verenık Awatarya apanin ampına mütkilita Qnımaktan hali kalnuyaca-
WrYeyacQer .... le, ha meeuliJeti de ballotunabillr. bAdiaeleri ba»mda maıtmat ineme- Macar dış politika11 iıtfi..-Udi. Doinaveyayanlq ıw 
_.......almak iatemiYorları ltalya, ---------- terini ve Avueturyanm vasiyeti hak· yaklaıllamıyor p~nsiplerin hepeini hqiinden prma 
lnsntere ve Fransa ile araaı apWaktan ayetten istifade ederek her pn .Av;-: kında aliklaıs dnranmaktan usalt ol· de§işmiyecek Koakova, ıcs (A.A.) -Tu Ajanaı- W.. ......,__ hayatma tatbik etmek 
....... dirt el ile AJnwdY&'P ~ • _,.,.. Wra .laha nüfas "blldmiyeti duldannm kaydediJmeaini blldlrmlt- Budape•te l"' (A. a ·) H i • nm bilcllrdiliae ıöre Taymir ve Nur- lraW1 defUctir de maun için. Net91dm 
_ B h L- ct.vletle iyi ,.... ___ u_:'nin terdir. s , u ... - ar cıyo u.. ... .J- ı..-.. r~ lraWnMinin abucli .1-.1.._..1.s. 
..... imnaley - .Alman- .ıtma alıyor. Bir siiD Mu.- nasırı B. Kaııya, bu nzifeye pçtifiıı man bus IDranJan, ...-............ --..ma _,.. 1 - 7u_. .... 
a.k mecburi.,.tincledir· ltalya ..,.........,.._.., A.vuatarJa alman cleYleti Avam Kaınarmmda in betinci yddönUmU mUnuebetiylt doinı ilerlemek aıkıtmı1 baslar aebe- dıprdan itim1an davet ettiil ..... 
1adan o kadar çekiniYor ki, A~s'? olduiunu ula unatımmaJ'I AJmanJ'a- Londra, 16 (A.A.) _ Anm Jmnara· hWdlmetiıı orpm olan Eetl Ujtu biyle kabil olmldılmdaım, yerlerinde onun dahilde nan( yüriitüleceii MI 
&.erinde .ıa.n nifusUDU ~ p brp teabhiid edİJ'GI'· Ertesi sün~ smdl, Avuaturya hadiaeleri, karplm· pzetealne IU beyanatta bulwıımqtur: durmaktlıdır. DUn IMt 15 de tayyareci Wli~ bir mesele olarak aanbı +
....... atıla ıa.. .._adeta aa- ... Mauolini'ain "araabiı" ile ŞQflllS, da ingllls htııdlmetinln battı hareketi .. _ Macar dlf poltiQ.ı ~lltıml • Vlucw llpll1lf " bus mmtüuı IR- la pcikmMi. Fula olarak Cop lafikl. 
...ıtald,.eti silai rösterlllllk istiJOI'· Hal- bWneai içine naqonalis __.. ah • ne olacalma dalr muhalefet .. mm yecektir. Bu politika l>iie tlmdiden rinde usun mlddet dolatmıl ile ele metirle intihabtta seçmek itia ~ 
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Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

ULUS 

İtalyaya göre 

Yahudi meselesi 
nasll hallolunmah? 

Roma, 16 (A.A.) - İtalya hükü
meti resmi bir tebliğ neşerederek, ya
hudi meselesindeki hattı hareketini 
tasrih etmekte ve Filistinden başka 
bir yerde bir yahudi devleti kurul
mak suretiyle bu meselenin halledile
bileceğini ilbe eylemektedir. 

C. H. P. merkez teşkiltltl 
yeniden tanzim edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Parıi ıiizüğünün 44 iincii 
maddesine göre genyönkuru

lun İ.!f bölümü 
(Genyönkurulun 16-2-938 tarih 

ve 4/164 nwnarah toplantısında ge
nel sekreter tarafmdan üyelere teb
liğ edilmiştir.) 

IJ'. (Biiro): Halkevleri 
Kiiltiir bii.rosu 

(N. Kansu) 

! __ R_A_o_v_o_..~ 
1 Ankara: 

Ogle neşriyatı: 
12.30 

neşrıyatı - 12.50 Plak: Tur 
halk ııarkılan - ıs.ıs - 13.30 
rici haberler. 
Akşam neşriyatı: 30 Mub 

18. "" plak neşriyatı - 19.00 T ti r k Ertesi gün doğan güneş yeni bir devir 
açacak, Avrupadaki politika cereyan

larına yeni bir istikamet verecekti 
Hararet derecesi dütmüıtü. Don 

batlamıftı. Batan giineıin soluk tu
runç renkli ıııkları Mkin Vid sulan
na vuruyordu. Arkamda, ıark tara
fında kesif bulut yığınları kümele
niyordu. Havada bir sükunet vardı; 
fakat büyük bir fırtınadan önce hü
küm &Üren ve İn5anm sinirlerini bo
zan neviden bir aükiinet. Hava, garb 
da açık, Öteki taraflarda kapanık

tı. Uzaktan görünen Plevne kubbe 
ve minareleri üzerine düşen günün 
son ıtıkları yavat yavaı dökülüyor 
ve büyük hadiselerle dolu geçmesi 
muhtemel olan 9/10 ilk ki.nun gece
sini hazırlıyordu. 

ka, umumi harekatta ardcılık (dümdar) 
vazifesini görecek, Vid'in farkında ye • 
niden vücude getirilmit olan istihkim
Jan koruyacak; aağ cenah.rmız, ehemi
yetli ıurette kuvvetlendirilen Opaneç 
iatihkimlannı, sol cenahnnız da ordu -
gihm cenubu garbi kıımrndaki tabya
ları tutacakb. ikinci fırka, birinci fırka· 
nın yürüdüğü yolu takib edecek ve ağır
lık ve nakliye kolları geçtikten sonra o 
da birinci fırkanın harb ile metgul ol -
duğu ıırada her üç köprüden birden ge
çecekti. Birinci fırka tam bir harb niza
nunı muhafaza edecek ve nehri ancak 
ortalık karardıktan sonra qacakb. 
Nakliye kıınu ise gün doğmadan ceç
miı bulunacaktı. 

Notada İtalyanın yahudi aleyhta
rı bir siyaset takib edeceği hakkın
daki haberler tekzib edilmektedir. 

İnformatione diplomatica gazete
si ezcümle şöyle yazmaktadır: 

''Mesul Roma mahfilleri cihanşü
mul yahudi meselesinin tek bir şe
kilde halledilebileceğini zannetmek
tedirler ki o da şudur: Filistinde ol
mamak 9artiyle dünyanın bir tarafın
da, kelimenin mutlak manasiyle, ya· 
ni dünyanın muhtelif memleketlerin
de dağınık bir halde bulunan bütün 
yahudi kütlelerinin normal diplomasi 
ve konsolosluk yolları ile temsil ve 
himaye edecek bir yahudi devleti teş
kil etmek. 

1. (Büro): Merkez biiroRu 
(M. Akkaya V. Demirel) 
1 - A) Yarüye vazifesi (M. 44 

son fıkra) B) Muhaberat, C) Müra -
caat. 

2 - A) Hukuk işleri (Partinin iç 
çalışma işlerine müteallik), B) Türk
ocakları tasfiye işlerini takib ve ne
ticelemek. 

1 - A) Talimatına göre Halkev
lerinin faaliyetlerini tanzim ve idare 
etmek ve inkişaf ettirmek, B) İcabe
den yerlerde yeniden Halkevleri aç
mak için hazırlık yapmak ve açmak, 
C) Küçük yerlerde ve köylerde halk 
okuma odaları açmak ve bunları ma
nen beslemek. 

2 - A) Halkevlerinde ve halk 
meydanlarında halk kürsüleri kur
mak ve halk hatibleri yetiştirmek, 
B) Ulusal kültür ve ilim hareketleri 
işiyle meşgul olmak ve bu konularda 
konferanslar tertib etmek, C) Pro
grama mevzu umumi kültür ve okut
ma işlerini oldurmakla meşgul ol
mak. 

kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan v~ 
kadaşları) - 19.30 Saat ayarı ve •--; 
neşriyat - 19.45 Türk musikisi ve 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşlı~ 
20.15 İktisadi konuşma: Şevket Sure jJI_ 
20.30 Plakla dans musikisi - 21.00 -~ 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orkCSCJP; 
l - P. Tosti: İdeal Melodie 2 - Brun~ ... 
ling İndische Suite 3 - A. İndische Licu 
lndische Trauerzug C. AM. Sarkopha~ 
Fürstin Ç. Bajaderen Tanz 3 - J. · ~ • 
Traumideal Walzer 4 - Malwezzi BOP." 
- 21.SS - 22.00 Yarınki program • 1 1 
tiklal marşı. l 

Ertesi gün doğacak olan günef, 
Plevne ordusuunu ve onunla birlik
te osmanh İmparatorluğunun mu
kadderatını belli ederek, tarihte ye
ni bir devre açacak ve onlarca yıl
dan beri bir §ekil alması beklenen 
Avrupa siyaset cereyanlarml\ yeni 
bir istikamet verecekti. 

()n 

Çıkış 

bir 

ikinci fasıl 

ha re keti nden 
gece önce 

9 -10llkkanun1877 

On birinci fasılda ıon tetrinin bq
lannda Plevne orduwnun mecmu kuv
veti 40,000 kiti olduğunu söylemittim. 
Son çıkışta hastalıktan yeni kalkanlar
la hafifçe yaralı 7000 ki,i de dahil ol -
mak üzere bu kuvvet 34,000 kiti idi. 
Ağır yaralı 800 ve hasta 200 kişi Plev. 
ne'de bırakılmıştı. Buradan anlaşılıyor 
ki ıontetrin ile ilkkinunun ilk dokuz 
günü içinde ordu 5000 kişi kaybetmiı • 
ti. lki yüzü nizamiye askerlerinden ve 
sekiz yüzü çerkeslerden ohnak üzere 
kaçan bin kiıiyi çıkaracak olurıanız, 

altı haf tada 4000 ki,inin öldüğünü öğ
renmit olursunuz. Bu rakamdan ancak 
bet yüz kiti müsademelerde, gülle iıa • 
beti ile şehit olmuş, geriye kalan 
35,000 kişi de - günde doksan kiti· 
hastalıktan ölmüıtü. 

On birinci alaya bağlanmıt olan 

benim taburumda 350 nefer, on dört 

zabit vardı. Taburumuz dört bölüğe ay· 

nlnutb ve batında bütün bir sefer eına· 
sında büyük bir dirayet ile kumandan

lık etmit olan binbqı Taki Bey bulu• 
nuyordu. Yaverimiz malwler arum • 
daydı; katibimiz aonteınnin baJlann • 

HUkümet, rejime düşman olan un
surlar bittabi hariç olmak üzere, hiç 

bir zaman yahudilerin aleyhinde ya

hudidirler diye siyasi, iktısadi veya 
ahl:ikt tedbirler kabul etmeği aklına 

getirmemiş tir.,, 

Mısır kredi f onsiye 

tahvilleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç faiz

li ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde : 

1903 senesi tahvillerinden 598,108 
numaralı tahvil ile, 1911 senesi tahvil
lerinden 97,097 numaralı tahvil ellişer 
bin frank ikramiye kazanmışlardır. 

Suriye başvekili parise 

gidiyor 
Berut, 16 (A.A.) - Suriye başveki

li B. Mardamın Parise giderek martta 
fransız parlamentosunda Suriye mu
ahedesinin yapılacak müzakeresinde 
bulunacaktır. 

B. Mardama dahiliye nazırı Cabiri 
refakat edecektir. 

3 - Muhasebe ve emlak işleri. 

il. (Biiro): Parti işleri biirosu 
(Mümtaz Okmen) 
1 - A) Teşkilat (Teşkilatın tü -

zük hükümleri dairesinde çalışmasını 
temin) B) Kongreler ve Büyük Ku
rutaly (hazırlamak, takib etmek ve 
sonuçlamak), C) Seçimler (Parti iç 
ve dış seçimleri) D) Ecnebi partileri 
tetkik, takib ve icabında değette bu
lunmak). 

2 - A) Teftiş (Partinin Halkev
lerinin, bağlı kurumların) B) Örgüt
lerce tüzük ve program hükümlerinin 
tatbikatını kovalamak. 

3 - A) Program ve programın ih
tiyaç ve gayelere göre tetkiki ve pro
jeler ihzarı, B) Gelecek kongreye tek 
lif için program ve tüzükte değişikli
ği icabettircn noktalar varsa meşgul 
olmak ve notalar almak. 

ili. (Biiro): 
(Esat Uras) 
1 - Partiye bağlı olan ve olma

: yan teşekküller işleriyle meşgul ol
mak. 

2 - A) Memleket içindeki ecne
bi teşekküller, salonlar ve kulübler 
işleri, B) Azlıklar ve başka uruklar 
işleri, C) Memleket içinde devrime 
muhalif ve mugayir cereyanlar, D) 
Yurd içine giren ve zarar verecek o
lan fikir cereyanlarını takib ve karşı 
tedbirleri almak. E) Dünyada mev
cud bulunan yeni cereyan, rejim ve 
mezhebleri tetkik etmek ve yurddaş
lara kendi vasıtalarımızla ve tahlil
lerimizle yayıp anlatmak. 

3 - Dilekler ve dilekcelerin t;ı -
kibi. 

V. (Biiro): Yayın biirosu 
(Neşriyat) 

(C. K. lncedayı) 
1- A) Parti program ve prensip

lerini yaymak, B) Bu prensipler için
de çalışan cumhuriyet kurumlarının 
işlerini (her sahada) ve başarılarını 
içde ve dışta yaymak (yazı, söz, sine
ma ve sahne yollariyle), C) Gazete ve 
mecmualarla meşgul olarak icabeden 
vasıta ve menbaları ihzar ederek, 
memleket ve millete faydalr olacak 
neşriyata ~hşmak, D) Parti ve rejim 
bakımından iç ve dış neşriyatı takib 
etmek, E) Bilhassa 'köylü ve halk 
için faydalı risaleler bastırmak, yay
mak ve okutmak. 

2 - A) Köy ve kasaba ve şehir
lerde genel radyo dinleme yerleri te
sis ettirmek ve bunlar için lazım ge
len neşriyatı programlamak ve yap -
tırmak, B) Müzik, sahne, sinema, rad
yo, gramofon gibi ıhalk kültürü ile a
lakadar işlerle meşgul olarak doğru
dan doğruya ve yahut bu işlerle işti
gal edenlerle çalışma birliği yaparak 
halk kültürünün artımını ve yayımı
nı temin etmek. 

lstanhnl: 

Öğle neşriyatı: 12.30 Plakla ~ 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S .P~ 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif P' 
neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 18.30 Çocu) 

yatrosu: Serı;ecik-19 Nihal ve arka~ 
tarafından tiırk musikisi ve halk şar1!;J:ıa 
- 19.30 Spor muhabereleri: Eşref ~ 
- 19.SS Borsa haberleri - 20.00 .M dl, 
fer İlkar ve arkadaşları tarafından 
musikisi ve halk şarkıları - 20.30 Havı _..lıj 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından arr: 
ça söylev - 20.45 Bimen Şen ve arka 
lan tarafından türk musikisi ve halk 
kılan (Saat ayarı) - 21.lS Tahsin ve 
kadaşları tarafından tilrk musikisi ve 
şarkıları - 21.SO B. Tuziln Şan orkcs 
refakatiyle - 22.20 ORKESTRA: 1 -
heit: March. 2 - Mozart: La Flüte 
hantee. - Siede: Flittervochen, 4 - Ru 
stein; Feramors. - 22.45 Ajans haberi 
- 22 Pllkla sololar, opera ve operet 
çalan - 23.20 Son haberler ve ertesi 
nün programı - 23.30 Son. 

Avruıla: 

OPERA VE OPERETLER: 19.10 
nigsberg - 19.30 Beromünster - 2 
Floransa - 21 Milano - 21.30 Bordo, 
ris, Eyfel kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONlK KONSERLER: 21 Brüksel, 
yana - 21.15 Frankfurt - 22 Varıova. 

ODA MUSİKİSİ: 15.20 Uypzic -
Berlin - 21.15 Stuttgart. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolonya 
ıs.ıs Keza - l7.2S Viyana - 18 Praı 
21 Kolonya - 22.lS Bmo 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S. 

10.30 Frankfurt - 12.35 Prag. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLA 

Vl. ( Biiro): Spor ve Genı·lik 13.45 Viyana - 16.15 Varşova - 17 
~ Laypzig - 20.30 Brcslav, Sottens. 

3 - Parti namı hesabına yapılan 
basım organlarını kontrol etmek. 

bürosu HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav, H~ 
(R Apak) burg, Liypzig - 8.30 Breslav, Könipb 

· - 10.30 Hamburg - 12 Breslav, Fr 
1 - Gençlik örgütünü yapmak furt - 14.15 Berlin - 16.5 Könipberı A 

ve işletmek. 17.SO Kopcnhag - 19.10 LS.ypziı - ile 
,, A \ v .. -2- •·- ---..ı-ı..ı ~tuttgart - 21.SO Strazburg. _ 

• 1 . • IA 1 k t . t . liR.L. M Ul>ıh..ı.~.ı.. """"" y 'Y""" - ,.~ ... -. 

Gorna Dubnik ile Telit'in sukutun· 

dan sonra, ıayılan esasen 200 kitiye 

inmit olan çerkesler hariç olmak Üzere, 

Plevne orduıunun kuvveti yetmiı iki 

tabur, yinni bir ıüvari bölüğü, seksen 

sekiz topa inmi,ti. Bu yetmit iki tabu • 
run da ayn ayn kuvvetleri, içlerinde 

ite yarıyacak olanlar sayılacak olurıa 

150 neferle 500 nefer arasında değiıi· 

yordu. Çıkıt hareketi dolayısiyle bun
lardan on dört zayıf tabur diğerleriyle 

birlcttirihniş, bu ıuretle nefer sayılan 

350 • 400 arasında kuvvetçe biribirine 

müsavi elli sekiz tabur teıkil olunmuf

tu. Mevcud taburlardan hemen hiç bi

risi muharebelerde verdikleri zayiat yÜ

zünden, ıclüzinci bölüğe malik bulun -

muyorlardı. Umumi olarak söylemek 

da Plevne'deki cephane depolanna ait~----
bir iıle uiraımak üzere bizden ayni • 

nutb: Sonra ne olduğunu bilemiyorum. 

Cerrahımız, gene yanımızda idi ve ba

na öyle geliyor ki, albncı livanın biricik 

hekimi olarak kalrnııtı. Bakkal çavuı, _ 

spor ış erını P an ama • esıs, evsı Stuttıart - 20.30 Lliypzig 
·------------------------'ve kontrol etmek ve bilhassa güre§, · 

.:! il l il lll il il il l il il il l il il lll l il il l il il il il il il il il 1111111111111111111111111111111 L. binicilik, avcılık, atıcılık, cirit gibi 
y N ananevi ve milli sporların inkişaf ve zim edilen ve ekonomi, tarım, finaflf 

: azan: A lexis Tolstoi o: 2 § revacını temin etmek, alanlar, salon- kanunlarının ve alınan tedbirlerif' 

: : lar vücuda getirmek. B) Bütün ya- yurddaşlar üzerinde yaptığı sıyasaJ. 
- tandaşları kapsayan bir beden terbi- sosyal, finansal ve ekonomik tesir ff 

••-•=::ııı : yesi teşkilat ve faaliyeti vücuda ge- sonuçlarının arasız takibi ve bu hll' 
: tirmek, C) Bu husustaki neşriyatı ta- sustaki dileklerin tetkiki. 

-taburun bat çavuıu idi. Yaverin vazife- : 

sini de görüyor ve binbımın sağ kolu --l&zım gelirse taburlardaki bölüklerin mesabesinde bulunuyordu: Bu adam, _ 
ıayısı dört ile alb araıında değiıiyor • batından ıonuna kadar kendisini tanı • E 

: kib ve tanzim etmek. Vlll. (Riiro) : 
~.uı~~;..}ll.......ı:~M.:::...:!l~lll_~~~~L.ııa_LJll!.i~~ill~~ § Vll. (Büro): Ekonomi ve (H A. Yücel, S. Cimcoz) -Clu. yanlar tarafından ıevilmit ve aayılmıı· : 

Çıkıı hareketi için yeniden organi- tır. Eıki yüzbaıun, taburun baıka bir : 
ze edilen ordu, her birinde dörder ta· bölüğüne kumanda ediyordu. Bölü- : 
burlu iki alaydan mürekkeb üç liva bu- ğümde seksen nefer ve üç zabit (Sey· : 
lunan iki fırkaya ayrılımtb. Bundan mour, Tereb ve ben) vardı. iki taknm· E 
başka her biri be§er taburlu iki alaydan : 
mürıı-keb müıtakil bir liva da teıkil o. mıza Seymour ve Tereb kumanda edi- : 
lunmuştur. yordu. Miralayımız Kizmı bey, Vidin- _ 

Birinci fırka ruslara hücum ederek den Osman Pıqa ile birlikte geldiği za • § 
fili barba giriıecek, bu sırada müstakil man binbatı rutbesinde iken ikinci mu· _ 
liva nakliye ve ağırlık kollarını himaye harebeden ıonra kaymakamlığa terfi : 
edecek ve gerek tahta, gerek taş köprü- edilmiş ve ordunun içinde ceureti ve -
lerden onlarla beraber geçeketi. Benim zekası ile haldı bir töhret kazannuttı. : 
taburumun da dahil olduğu ikinci fır. (Sonu var) E 
ııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ı ıııı ı ı ıııııl r" 

HULASA 

: Finans bürosu 1 - A) Milli bayramlar, uıu9' 
- (H. Çakır) günler, parti ve halkevi törenleri .,, 
: 1 _ Parti programının milli umumiyetle tezahürat işlerinin taıa' 
- ekonomi ve finas işleriyle ilgili pren zim ve idaresi, B) Güzel sanatları JıO' 
- ruma ve yayma, C) İnkdab müzeleıi : siplerinin tatbikini takib etmek, = A) İşçiler ve örgütleri ve iş kanunu NOT: Partinin muhaberat, mul' 
- tatbikatı, B) Esnaf ve küçük sanat- melat ve kayıt ve saire gibi bütiil 
: klirlar ve örgütleri ve istihsal, istih- büro işleriyle meşgul ve Başkatib edl = lak kooperatifleri. C) Sermaye ve say rinde doğrudan doğruya Genel Se~· 
- erbabının ihtiyaçları ve dilekleriyle retere bağlı bir Genel Sekreterlik bit' 
: meşgul olmak, D) Esnaf, işçi ve kü- rosu teşkilatı vardır. 
: çük sanatkara ve sermaye sahibleri- İş bölümüne göre GenyönkurJ 
- ne faydalı olarak neşriyatı tanzim et- bürolarının emrine tahsis edilece) 
: mek. memurlar da büro muamelatı nokd' = 2 - Parti programına göre tan- sından Başkatib emrindedir. 

':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••' 

zırlattı. 

Dört çocuklu bir mujik ailesi, karlar i
çinde, bir ah3ap kulübede ya!jam~tadır. 
Bu aileye büsbütün yoksul dcnılemez; 
çünkü bir atları, bir inekleri ve dört ta
ne de tavukları vardır. Fakat üstleri baş
ları, yiyip içtikleri de buna göredir. 

İşte bu zavallı ailenin reisi olan İvan 
Artemiç, Yolkov isminde ve rus aristok
rasisine mensup bir gencin, 37 hane balkı 
ile beraber hazneden satın almış olduğu 
4SO dönümliik bir erazide, toprak sahibi 
hesabına yarı tok çalışan mujiklerden bi
ridir. 

parasını da sen ver !.. Öyle ya.. Çalış 
dur, işin ne 1.. Ama bir adamda iki 
can yok ya.. daha fazlasını istemek 
hayasızlık olur. Sırtımızda ne de çok 
Çar adamı varmış: yere tükürürsen 
haydi, tükürüğün altından bir diyak 
( 5 ) yahud yeminli bir meyha
neci çıkar. Yaz bire, yaz 1 Sen de, 
ver. Doğrusu çekip gitmek, böyle re
zaletlerle karşılanmaktansa, ormanda 
vahşi hayvanlarla karşılaşmak daha 
iyi ... Böyle giderse ihtiyarlamağa va
kit bulamadan gebereceğiz. 

Papaslar, çanların kaldırılmasını emir eden büyük 
Petroyu dinliyorlar 

Kapıcı Averyan gıcırdayan lapçın
lariyle yaklaştı. Aralıktan baktı. "A
min" dedi ve kapıyı açtı. Mujikler 
kızaklarını avluya çektiler. Boyar'ın 
izbesinin mika penceresine yan gözle 
bakarak, başları açık, durdular. İzbe
nin kapısına bir merdivenle çıkılıyor
du. Kapı güzeldi. Kubbeli bir saçağı 
vardı. Kubbeyi sarmaşıklar sarmıştı, 
üzerinde kuş resimleri, izbenin da
mında da kubbeler, sivri, yaldızlı sa
çaklar vardı. Bodrum toprak seviye
sinden yukarda idi. Vasili Volkov 
burasını erzak, yaz ve kış için zahire 
saklamak üzere yaptırmıştı. Köylüler, 
un, tuzlanmış et, kavurma, bal şuru
bu, sebzevat saklamağa mahsus olan 
bu kilerde farelerin cirid oynadıkla

rını biliyorlardı. Ama, kapı, doğrusu 
güzeldi. Prenslere layıktı. İvaşka sor· 
du: 

Averyan titrek dizleri ile, kulüb"' 
sine çekildi. Köpekler, peşleri eıtf 
zincirlerini sürüyerek havlıyorıardfı 
Şurada, burada, bu biten kış gün\iilUI 
alaca karanlığında, ışıklar yanıyordllı 
Avluda bir sürü bina vardı : ahıt" 
lar, mahzenler, izbeler, bir demirhaıı"' 
Fakat hepsi intizamsız, faydasııdlı 
Vasilinin ancak onbeş uşağı vard'I 
onları da zorla besliyebiliyordu. Bıı' 
lar tarlada çalışıyorlardı. Fakat bit' 
kası için iyi çalışılır mr ? Vasilitıl' 
uşaklarından birini, dilensin ve "! 
zandığmı getirsin diye Moekovar 
gönderdiği söyleniyordu. İki uf'I 
da, Moskovada öte, beri, odun sat" 
yorlardı. Mujikler, ona daha fal11 

gelir temin ederler. Onlar çahtld" 
adamlardır. 

Volkov, kendine g{izel bir ev yaptırarak 
bütün parasını harcamıı; olduğundan era
ziyi işletebilmek için civardaki manastırın 
papaslarından ağır faizle borç almış, mal
larını papaslara ipotek etmiştir. Bundan 
dolayı kayğılıdır. 

Fakat o zamanki Rusyada herkes tasalı
dır. Zira eski çar Aleksi Mihailoviçin aç
tığı muharebelerden, bunlar neticesinde 
çıkmış olan isyanlardan dolayı bütün mem
leket karma karışıktır. Köylüler biraz sı
kıştırılınca mallarını mlilklerini bırakıp 
Don kazaklarına iltihak etmektedir. Mos
kova vilayetleri ve boyarlan onlar da hal· 
kı sıkıı;tırmakta, yeni yeni iradeler çık
makta, yeni yeni vergiler tarhlounmakta
dır. 

İvan Artemiç, sıska atını koşmuş oldu
ğu kızağında, karlı ormanlar arasından 
geçip giderken hep bunlan kendi kendi
ne diişimmektedir ... Mujika kalan tek ıey 
diışüncedir", demektedir. 

- Durmadan ver. Şunu da ver, bu
nu da ver. Devlet hiç doymuyacak 
mı ? Çalışmaktan korkmuyoruz. Ha
yır. Hepimiz hissemize düşeni yapı
yoruz. Halbuki, Moskovada, söyle
diklerine göre, boyar ( 4) lar altın a
rabalarda geziyorlarmış. Arabalarının 

İvaşka belki böyle düşünüyor, bel
kide böyle düşünmüyordu. Bu aralık, 
ayni yoldan, kızağının üzerine diz 
çökmüş, gene Volkov köylülerinden 
biri göründü. Bu köylünün henüz kır 
düşmüş simsiyah saçları ile bir hay
dud suratı vardı: Ona "Çingene" der
lerdi. On beş seneden beri, kölelikten 
kaçarak, bütün Rusyayı dolaşmı,tı. 

Fakat kaçak köylüleri yakalayıp he
men ağalarına iade etmek için irade 
çıktı. Çingeneyi, halü vakti yerinde 
bir köylü olarak yerleşmeğe muvaf
fak olduğu Voronej civarında yakala
dılar, Volkov'un babasına teslim et
tiler. Tekrar kaçtı, tekrar yakalandı. 
Ölene kadar hatırlasın da bir daha 
kaçmasın diye, kamçı ile döğülmesi, 
yaraları kapanana kadar Volkov'un 
evinin mahzenine kapatılması, iyile
şince tekrar döğülmcsi için emir ve
rildi. 

Volkov'un oğluna aid araziye tah
sis edildiğinden Çingene başına gele-

biteceklerden kurtuldu. 
Çingene İvan'ın kızağına sıçradı 

- Merhaba 1 
- Merhaba 1 
- Yeni bir şey var mı? 
- Görünüşe bakılırsa yok 1 
Çingene eldivenini çıkardı, sakalı

nı, bıyıklarını sıvazladı, kurnazca: 
- Ormanda, birine rastladım. 

Bana Çar can çekişiyor dedi. Belki 
de şimdi ölmüştür bile. 
İvan Artemiç, kızağın içinde doğ· 

ruldu. Korkudan titriyordu. İstavroz 
çıkardı. Sordu : 

- Boyarlar şimdi kimi Çar yapa
caklar ? 

- Bu adam her şeyi biliyor. Küçük 
Petro Alekaiyeviçden başka kimse yok 
dedi. Onun da ağzı daha süt koku
yor. 

- Dilnyanın sonudur bu oğlum 1 
!van, korkudan gözlerinin akı mey
dana çıkarak, külahını iyice başına 
bastırdı. Bittik ... şimdi boyarla hü
küm sürecek .. hepimizi temizliyecek
ler, dedi. 

- Belki öyle, belki de değil .. 
Çingene ba,ını uzattı, göz kırptı 

- Bu adam bana, karışıklıklar ola
cak, dedi. Kim bilir, belki de sıra 
bize gelir? Merak etme gülecek gün
ler geliyor. 

Çingene satir dişlerini göstererek 
sırıttı, hızlı hızlı öksürdü. 

Bir ağaç gövdesinden bir sincap 
ayrıldı, yolun üzerinden frladı, kar 
bulut gibi döküldü, billurları yandan 
gelen güneşte huzmelendi. 

Yolun ucunda, Volkov çiftliğinin 
çıtları, binaları, iğri damları üzerin
de, ağaç çileği renginde, büyük bir 
güneş asılı duruyordu. 

-3-
!vaşka ve Çingene, atlarınr, meşe 

direklerinden yapılmış, cümle kapısı
nın önünde bıraktılar. Kapının üze
rinde beşik örtüsü şeklindeki saçağın 
altında, pek mukaddes haçı ile bir 
Meryemana. Avlunun etrafında, yük
sek ve kalın bir çit Tatarların zama
nında olduğu gibi, yahud öye bir şey .. 
köylüler külahlarını çıkardılar. İvaş
ka kapının tokmağını tuttu, usulü 
veçhile mırıldandı : 

- Ey İsa, en efendimiz, bize acı
yınız • 

- Boyar bizi ne diye atlarımızla 
beraber getirtti ? Yeni bir angaryamı 
acaba ? Bana öyle geliyor ki ne yap
mak Hizımsa yaptık. 

- Moskovaya milis nakledilecek
miş. 

- Moskovaya mı ? Bev~irlerimizi 
mahvetmek için mi ? 

Çingene yaklaştı : 
- Sebebini biliyormusun ? Karı

şıklık mı var ? 
Ak saçlı bir ihtiyar olan kapıcı A

veryan ağır ağır cevab verdi : 
- Ne sana, ne bana düşünmek ge

rekmez. Emrederler, yaparsın 1 Bo
yar, hepiniz için bugün sopalar ha-

İvaşka ile Çingene avlunun ka..,ır' 
hkları içinde düşünüyorlardı. ort"' 
lıkta vaziyetlerinin düzeleceğine ~ 
bir emare yoktu. Yaşlılar, vaktı1 t' 
vaziyetin daha iyi olduğunu söyliiY06' 
lardı. İnsan istedi mi, bir çiftliktefl 
tekine gidip çalışabilirdi. Şimdi bıııt' 
tar tarihe karışmıştı. Kimin için ç: 
lışmağı emrederlerse onun için çal 
yani Vasili Volkov'u besle. 

O' - Onu besle ! Her ne pahasıııa 
lursa olsun besle. 

(Sonu vat) 

(4) Boyar eski Rusyada asilzade, derebl' 
ği, Bey unvanı idi. ;r 

(5) Yuksek memur. Bir nevi vilayet Ol 
tup~uıru. 
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;_· SIHHAT : 
= HAYAT ve j 
• •••••••••••••••••••••••••• -. ···•······•····•····•··· .. : ........ : .. T~nbel çocuk 

b l d wunu hatırına getirmediği için 0-

ama pek eskiden, te~ e ug tenbelliğini aadece tenbelliğe 
ç k . · hoca falaka· nunn 

'"'" cth etme ıçın • d"· bağlamak ister. 
Y~ Ya dı. Şimdi de, falakayı _ ~ Gürbüz, şişman bile, gördüğümüz 
tıltrneğı değilse bile, ha§arılıg ' uklarm arasında da tenbellerin 
0_kurnak için tenbelliğin ~ayak~: ~: ~çoğu troit guddesinin İy~ işleme
lahı doğru olup 01ınıyacag_ı~ı d! sinden tenbel olur. Çocugun ça
nenler _ ben hocalardıı.n ışıtıne ıın, ;;1~ Ü§ÜyÜp üıümediğine dikkat e· 
fakat ba•ı bozuklar arasında - .. v"'ı·~· d. "ız çok ü,.üyoraa o guddesini tet-

" . ·· lü tur u- ın • " 
.. Vakıa, tenbelliğın de tur var kik ettiriniz. _ 

au olur. Bir türlü tenbel çocuk ki Göksünden nefes darhgı çeken 
ki tombul tombul kınnızı yana a- çocuk sık sık aksıran çocuk, başı 
rından kan damlar, koşma~a ~;- ık sık ağnyan çocuk, bacakların· 
tnada hiç kusuru yoktur, ı§t~ ık a sd çabuk yorulan çocuk zeki fakat 
h . B' h yh sa ız an d .. 

er vakit yerindedır. ır .. a.. b-- ok defa tenbel olur. Bunlar a ote-
l bl b" · • a ustune u ç · • "k d d" - · · ocuklar· : e ısı yedıktcn sonr .. ~sün Ü de denberı artrıtı e ıgunı~ ç . ~. 
Y\lcek bir tabak tavuk gog.. l dır Bunun aksine lemfıı.tık dedıgı-

goren ere • ı· k acele acele yuvarlaması miz boyunları aırayla bez ı, ışm 
h"l A k okuınaya, ' · buk k ran ı e keyif verir. nca r es- elleri ti~en, gözlerı ça ıza 
Yazifesini hazırlamaya ge ·:~:maya çocuklar da tenbel olurlar. 
heırneğe başlar, uyumayı ç • Buraya kadar aaydıklarımın ten· 

.• 1- tenbel çocu d h d w tercih eder. Bu turu . 1 olma- belliği hastalıktan, a a ogrusu 
iun dayakla ıslahı kabıl o ~J? d" hastalıkla sağlık arasında bir hal
dığını düınümek hoc..~l.ar~n ıı;c:kla· den ileri geldiğinde belki şüphe e: 

Fakat, tenbel d~ıg~ınız ~· kere dersiniz. Fakat bir türlüsü de var kı 
rrn hepsi böyle değıld~r: . ırÇo uk daha uzaktan görünce hasta oldu-

.. ettırınız. c v ·· d"" • ben gozlerini muayene d b k rken ğunu anlarsınız: ucu u narın, • 
iyi gôremiyorsa yakır an a a l . edef renginde, derisinin bazı yer
gözierini çok yorar. Göz yorgl~n u- tr~ toprak renginde, gözleri çekik, 
~ bel olması azını e . • . . 
aundan fikrin ten .. k .. .. y~ .. - gözlerinin altı salkım çıçegı rengın-

. · çun u goz "" ·ı · · "h h. gelmez, demeyınız: ocuğun fik- de bir çizgi ile çevrı mış, ıştı ası ıç 
gunluğu devam ettıkçe ç b"ld" •. •ey- yok uykusu gayet hafif, korkulu 

. la okuya ı ıgı ,.. , k 
rı de yorulur, zor ruyalar görür, sıçrayara uyanır, 

leri anlamaz olur. . h d boğaz- sabahleyin bat ağrısiyle kalkar, her 
Burunlarında pohb, Y~au vejetas· ıeyden çabuk öfkelenir, kavga çıka-

1ariyle burunları .ara~ın k nefes rır derslerinde ne kadar dikkat etse 
1 d ~ u içın agzı açı , ) 1 

Yon bu un ug ) ocuklarm zavallı gene tenbe aayı ır. 
almağa mecbur o ~;ukl!rı pek az Bu türlüsüne bir vakit doğuşta~ 
derslerde çalışkan o il l kendi nevra&tenik çocuk derlerdi. Tenbellı
görülür. Bu da w ~a~a ı ~: alııtır· ğinin de sinirlerinin zayıflrğınd~n 
kabahatları degıldır. ç d"" ·· .1 · eldiği bilindiğinden onu ıslah 
ınak için dayağın faydadsınıb - uıun,- ~ç~nrı :ayag·ın faydası olacağı hiç bir 

.. ._ ·r kere e ogazm , ı ı . . ş· d" si 
ıneden once ,oı . . . kit hatıra gelmemııtır. ım 1 

• 

burnunu muayene ettırınız. v~ flıg-ının da ten belliğin de da-
- ki · nır zayı ' b Ik" 

Mide bozukluğu, bagırsa. arm. ı- hili guddelerden bir kaçının, . - ~ .ı 
iYİ iılmemesi çocuğa ~enbellık verbır~ hepsinin, bozukluğundan geldıgı bı-
H l ka . ,;._ · yorgun olması, a 

e e racı!W-'rm . d ğnı liniyor. 
bası kendi kamın!n ilerıye /w Bu misaller çocuklarda tenbelli· 
ıçıktığmı, gözlerinın .akı &a:;r ı::; ğin her vakit sadece tenbellik olma
bildiği için sabahleyın y~~a . an yor- dıgw mı ve tenbellerin birer birer tet· 
ı .. kl k Ik sını karacıgerm 1 ak .. u e a ma ' - kiki laznn olduğunu an atm ıçın .. 
ğunluğuna bağlar. F~~at_çac~gunun G. A. 
daha doğu~tan karacıgen yorgun ol-

ikinci noterlik tahkikatı 
1 ...... -ı..lı 15 rr('1"'{1V)l;a'\ - Mürl,

deıumumiuk ıstanou ııunci noterlı· 
ği tahkikatına devam etmektedir. Bu· 
gün de yeniden üç sahtekıl.rlık tesbit 
edilmiştir. Bunlar kullanılmış pulu 
yapıştırmak ve resen sahte sened tan
zimi suretiyle yapılmıştır. 

Yapak ve tiftikçilerin 
toplantısı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Yapa· 
ğı ve tiftik işi yapan tacirlerden bir 
grup bugün ticaret borsası sal~.nund~ 
toplanmıştır. Aynı zamanda m~st~sı 
lin menfaatlerini koruyacak bır bır
Hk kunılmaııı için konuşmuşlardır. -
Türkkuşuna giren talebeler 

İstanbul, 16 (Telefonla) --: Bu yıl 
Türkkuşuna girecek talebelerın mua-

yeneleri bitti. Müracaat eden 132 

gençten 74 dil kabul edildi. 32 talebe 

de muayeneyi kazanmışlarsa da ~un; 
tarın burunlarında ufak bir amehya 
yapılacaktır. 

Otobüsçülerin toplantısı 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Oto

bilsçüler bugün bir toplantı yapmış· 
ıaı t1.ıı ııuıdZ canı uu1.ıııcı ıu,;\.uuı ıy ... ı· 
nin iki ay daha uzatılması için bele
diyeden müsaade istemişlerdir. Tica
ret odası, piyasada bu nevi cam mev
cud olmadığı hakkında raporunu ver
miştir. 

Şchzadeba~ı - Unkapanı yoıu 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Gazi 

köprüsiyle beraber bu köprü •. Beyoğ
lu ve Şehzadebaşından inen yollarda 
aynı zamanda açılacağından belediye 
bugünden itibaren Şehzadebaşı - Un
kapanı yolunun istimlak haritalarını 
hazırlamaya başladı. Yol 50 metre ge· 
nişliğindedir. 

Halkev]eri bayramına hazırlık 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Halk

evlerinin kuruluş yıldönümü müna
sebetiyle pazar günü Halkevlerinde 

merasim yapılacaktır. lstanbulda bu 
sene yeniden açılacak olan Eyüb, Fa
tih ve Bakırköy Halkevleri için ha
zırlıklar bitirilmiştir. 

YEŞ i L DEFTER 
Yazan: Margörit Randü 

l 2 ==~ 

. H 1 ' tı·k.· siz bana az rok şükran borç.lusu. -- Adım Hayslop, Harrı ays op - :s 
tur, dedi, Dostlarım sadece H. H. der- nuz. Karşı karşıya, gene ~erası.ms~z 
ler bana ... Ya sizin adınız. bir yemek yiyeceğiz. Bu kafı değılmış 

g ibi benden kim olduğumu, hayatımı 
- Betti.. B nlara 
_ Daha fazlasına lüzum yok. Mace- size anlatmamı istiyorsunuz. u 

ramızı berbad etmiyelim. Dem~~ ~i lüzummu var? 
Betti, Taverna Medisea'da yeme.g~mı- Kimse bizi biribirimize tanıtmadı. 
zi yiyeceğiz? bakın, lokanta s~ıb.ı ~· - İyi ama ben size bütün hayatımı 
Barberi de en meşhur yemeklerını bı- hikaye ettim. 
ze tavsiyeye geliyor. . . _ tyiya. Fakat siz de benim kim ~~-

Ve Betti. lokantaya gardı. . duğumu anlamak istiyorsun~z, ?eg~l 
Frit sokağındaki Taverna Medısea, mi? yaptıklarına nedamet getırmıt bır 

Lon~ranın en sevimli loka~tal.arından eski cani olabilirim, belki .... 
biridir· rahat temiz ve cazıbtır. Bun- Harri Hnyslop içini çekti. V~z.iy~t 
dan ba~ka Soho'daki bir çok lokanta: iyice çetinleşiyordu. Esasen çetın bır 
lar gibi iddiaları da yoktur. Buradakı vaziyette idi. Oksford"tan çıkarıldık· 
§arablardan çoğu gibi yem.e;ler ı:.~1 ta~ tan sonra, sahtekıl.rlrktan dolayı ha
tnamiyle italyan yemeklerı ır. ~ as· pishaneden ancak vasisi olan amcası-
b ki müc:terılerı u lokantanın her zaman ,. nın cömerdliği sayesinde kurtulmuş, 

. 1 1 ndan memnun· onu keşfetmış o ma arı fakat o da artık kendisine yüz ver-
durlar. . "h mez olmuştu .. O zamandanberi ·~~heli 

Betti, önüne konulan tabağa ıştı a bir lilemde, ancak zekasının ve ıyı kı-
.1 kadaşına dar-
: e ;atalını uzatır~en. ar yafetinin temin ettiği gelirle yaşamış: 
gın bakışlarını çevırdı: b"l ve nihayet eski haydudlardan Cimmı 

S . b k" oldug-unuzu ı e k - ız ana ım . bir Rezapr'a tesadüf ederek onunla, pe 
söylemediniz, dedi. Siz esrarengız de dilrilst sayılamıyacak bir hususi 
ad·rns • ınız. . a ım? biz ı, fiye acentahğı açmıştı. 

- Neden esrarengız olmay Y dlif t- l Betti devam etti: 
biribirimize merasimsizce tesa e 

t\i'rapO: ·~ 
.ı· 
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ULUS 

(U~ JU •'ı_\ ıe \ ozu 

Yazan: H. lechenperg -38- ÇerJiren: Kerim Bükey 

Hindliye bacağmı kapdrran bütün güreşçiler bir 
kaç saniye sonra pes ediyor ve ringden sediye ile 
çıkanlryorlar. 

Londos üç biftek ısmarlıyor, bu · şe de garson hiç 
hayret ebniyor, çünkü Londosu burada tanıyor· 

lar. Ve sabık dünya şampiyonu, bana : "Siz ne 
yel".siniz'' diye sordukdan sonra izah ediyor : "Çok 
kuvvetli olmak iç.in fazla yemek lazım .. " 

Londos Yunanlıdır, lngilizcesi berbad. Orta boy
lu, çok geniş, elbiseyi sökecek gibi göğüs ve kollnr. 
Sempatik bir yÜz, kumral, çok kıvırcık &açlar, u
zamı§ ka§lann altında kocaman çocuk gözleri. 
Londos anlatıyor, ve ağzında yuvarladığı üç biftek 
ile daha sarih olmayan kendisine mahsus lngilizce 
ıivesinden anlıyabildiklerim şunlar : Ağrr siklet 
güreş sporu bütün Amerikada Jack Curley tara· 
fından kontrol ediliyor. Curley bir sene içinde yu
varlak hesab üç bin güreş gecesi tertib ediyor. 

Curleyin daha hafif &ikletlere alc!ı:rdığı yok, 
kazanç temin deceklerine İnanmıyor, ve bunları 
diğer organizatörlere bırakıyor. Curley, Greko • 
Romen güretine de baktığı yok - seyirciler bunu 

istemiyor. 
Ve bifteklerle Yunan lngilizcesinin karışmasın

dan §Unları anlıyorum : ''Hakları da var ! Kliu.ik 
güreş .. çok yava§ .. seyirci bir çok pozisyonlar .. ça· 
bukluk .. karma karışık vaziyetler görmek ister .. " 

Ben : "Bana anlattıklarına göre bütün güreşçi
ler Curleyin emrinde ve güreşler danışıklı döğü

şüklü imi!'' diyorum. 
Londos başını kaldırıyor "o kadar çok söylüyor-

lar ki ... " 
Ve sonra güre~ sporu hakkında hiç anlamıyan-

lar tarafından bir çok §eyler söylendiğinden ve 
yahud yazıldığından şikayet ediyor. Gazeteciler ! 
Tutu§ların bile isimlerini bilmiyorlar ! Ve i~te hiç 
bir şey anlamadıkları için her zaman dalavere ol

duğunu zannediyorlar. 
"Fakat güreşçiler daima beraber yaııyor .. bera

ber seyahat ediyor .. ayni otellerde otuna.yor .. müte
madiyen birbirleriyle tutuşuyorlar.. nasıl olur da 
birbirlerine düşman nazariyle bakabilirler .. Hepsi 
de arkadA§.. A§ağı yukarı bir trup değil mi ? .. " 

Londos artık üç bifteği de bitirdi. Arkaya doğru 
yaslanıyor. Nitekim her zaman Curley ile anla§tı· 
ğnnızı söylediler ! Gülünç ! Eğer Curleye kalsa -

hiç bir zaman dünya ~mpiyonu olamazdım 1 Cur
ıcyın yt:gıuıc zoru benl ,cnecek Lir o.JG>.u bulm k 
tr. Mütemadiyen, benim dünya §Ampiyonluğunu 

çok uzun znman muhafaza ettiğimden şikayet e
derdi. Onun istediği seyirciler.in istediği idi. Dünya 
şampiyonunu yenebilecek bir adamın bulunması .. " 

"Ve o adamı nihayet buldu mu ? Seyirciler sa
hiden bunu görmek istiyorlar mıydı ?" 

Londos halkm kadirtinaslığından bahsederek 
bir ıeyler söylüyor. 

''Ve Omahoney sizden daha mı ~yi ?" 
Londos katiyctle protesto ediyor. 
''Oyle ise bu i§de de biraz dalavere vardı ?" 
"Güre§ aporunda dalavere yoktW' !" 
Ve Londos tatlısını yemeğe başlıyor. . 

işin • •• •• 
ıç yuzu 

Dalavere •.. 
Hoı bir bahis mevzuu değil. Ama ne de 61sa bir 

bahis mevzuu ve bunun iç.in bu mevzua dair de 
kanu§mak laznn. 

Chicagodan konuıunca gangsterlerinden bah
sebnek gerek. Amerikan sporu üzerine konu§ulun
ca dalaverelerinden de bahsetınemeğe imkan yok. 

Amerika sporunun mikyasları dev ölçüleridir. 

Bu spor çerçevesi içindeki dalaverelerin mikyuı 
da o na.bette muazzaındrr. 

Avrupada dalavere bahis mevzuu olunca göz 
önüne a§ağı yukarı §Öyle bir sahne gelir : Karan· 
lık bir pike dibinde iki rnağşu§ heııif otunnu§lar, 
knsketlerini burunlarına kadar indinnişler, karan
lık ve mabut planlar kuruyorlar. lrgeç bir tanesi 
cebinden cüzdanını çıkarıyor, yüz marklrk, belki 
de bin marklık bir banknot r.ahibini deifütir.iyor. 
Avrupnda dala.vere deyince akla gelen fis kos, 
rüşvet ye dirme, küçüklükdür. 

Amerikada - sporda olsun ba§ka &abada ol
sun - d lavere oldu mu esaslı olur. Yani katakulli 
okkalıdır. Yutturmanın, kazıklamanın adabı er• 
kanı, metodu vardır. 

Dalavereyi mümkün kılan ııebebler sporun ticari 
cephesinden gelmektedir. Tutu~ulan bahsin a
pansız kazanılması lazım. Ortalığa heyecan sala
cak bir vaka lnzım. Her.kesin ayranı kabarmuı, 

gelecek spor hadiselerine alaka uyanması, bir ''yıl
dızın'' meydana getirilmesi yani ortaya sürülmesi 
)aznn. Bir soorun, muayyen bir grubun konlrolu 
altına alınması lazım. 

Şu halde katakulli ile elde edilen ve yahud elde 
edilecek olnn netice dalaverenin asıl maksadını 
te§kil etmiyor. Maksad neticenin i§lenmesinde. 
iç.inde katakulli olan hadise dalaverecinin naza· 
rında rol oynamıyor. Bu hadiselerin neticeleri rol 
oynuyor. 

Bahis dalavereleri ellerinde. Amerikada yalnız 
atların üzc.rine değil, boksörlerin, beysbol oyuncu
larının, hatta hafif atletlerin üzerine de oynanı· 

yor. Bahislerin yekiinu ekseriyetle aktörlerin nis
betjne uymuyor. ( Baer - Louis ) maçında boksörle
rin cebine yuvarlak hesab dört yüz bin dolar girdi. 
Bahisler ise &ekiz milyonu afmı§h. Katakulli ile 
sansasyon yaratmak dalavereciye hemen bir para 
kazancı temin etmez. Bu dalavere, mevzuubahis 
sporun ilerde vereceği neticeler ve promotorWl ya
pacağı organizasyonlar için halkın nazarı dikkati· 
ni celbetmek maksadiyle yapılır. Ekser:İyetle bir 
yıldızın ileri sürülmesi için yapılır. Bu gibi dala
vere muhitine tevafuk eder. Hiç bir veçhile karan
lık olmayan iki arkada§iyle birlikte ıkaranhk bir 

lokantada terkedilir. Hiç bir zaman katakulli için 
kullanılmaz. Kendisiyle dolambaçlı yollarla kon
tratlar, film ve reklam mukaveleleri imza edilir. 

Altı gÜnlük bisiklet yarı§mı kazanması lcabeden 
bir bisikletçi ile, koşudan çok daha evvel, bundan 
sonraki koşu için de mükemmel bir konturat imza 
edilir, - ve yahud edilmez. Bir güre§Çİ. hamuru 
halkn. nazarında parlatmak maksadiyle kaaten 
yenilerek onun alacağı paradan da bir luamnu ce
bine indirir. 

Sazan da dafavereler de kabahat yoktur. Neti
ceyi deği§tirecek katakulli değil, gayet hafif re
tu§lar. Meseli. : Dempsey • Carpentier maçından 
evvel organizatör Te:ıı: Richard, Dempseyin Fran
srzı daha birfoci ravunda nakavut edebileceğini bi
liyordu. Dempseyİn aoyuruna odasına girdi ve : 
"Onu en az üç ravund ayakta bırak" dedi. 

Carpentir dördüncü ravunda nılkavut oldu. Na. 

kavut birinci ravunda olsaydı, halk belki de - çOk 
haksız olarak kendisini aldatrlmı§ hissedecekti. 

Dalavere oluyor, fakat dalavere, dedikodusu
nun yanında solda sıfır ıkalır. Mesela Baer • Brad· 
dock maçından sonra bütün sanat erba:bınm iddi
alarına rağmen Baer maçı kaybettiği zaman, bu 

işte fazla akıllı geçinenler Baerin kendi aleyhine 
büyük bahisler tutu§duğunu, ve maçı kaybederek 

(Sonu var) 

Bankiz üstünde 

yaşıyanlar 
Kutub denizlel'indeki g niş ve kalın 

buz tabakalanna • iskandinavca ban~ 
ve lce'den yapılma mürelckcb bir kelı· 
me ile. bankiz diyorlıır. Bankizler ba • 
zan su sathından 60 • 60 metre yüksc • 
len geniş birer adn halini alıyorlar: 

Havalar çok soğuk iken bunkızler, 
uçsuz buenksız Okyamıslarda ilmi ted· 
kikler yapmak istiyenler için üzerlerin· 
de az çok emniyetle ya§anabilecek birer 
sığınak vazifesi görebilirler. Fakat ha• 
valar müsaid gitmez, yani biraz ılınırsa 
0 vakit bunlar, husule gelen cereyanla· 
ra kapılıp birer ölüm beşiği olurlar. 

"Ne olacaklar?" diye bütün dünya· 
yı haftalardan beri heyecanlandıran 
l van Papanin sefer heyeti itte böyle ce
reyanlar önünde sürüklenen bir bankiz 
üzerinde yaıamaktadır. 

lvan Papanin'in yaz.rp heyetin tel• 
sizcisi Krenkel tarafından Sovyet gaze
telerine verilen son makalenin tercüme
sini hayret ve takdirle okudum. 

Sefer heyetini, şimdi üzerinde bu· 
lunduğu bankize, bütün malzcmcleriy• 
le, tayyareler bırakmıştır. Heyet, dura
lümin kadrolu bez çadırlarda oturmak· 
tadır. Heyet aziiııının kılığı §Öyledir: 
Kalın fötrden çizmeler \'e bunların İ· 
çinde kürk astarlı yün çoraplar, f~~ 
deriıinden pantolonlar ve ren geyığı 
postundan gömlekler •.. Bütün dava bir 
derece fazla sıcak teminindedir. 

- Ne yiyor, ne içiyorlar? 
Papanin anlatıyor: "Et konservesi 

ve çikolata yiyoruz. Fakat bu gıda mi• 
deyi çabuk bozar. Bundan dolayı yanı• 
mıza çorba kompirmeleri, elmasiyeler, 
et tozlan da almıgbk. Sonra, tnze sığtr 
ve balık etleri, unlar, pastalariıniz da 
vardır. Bunlarla pek alil besleniyoruz. 
Hatta hiç bir kutub heyetinin bu kadar 
bol yiyeceği olmnmıs olduğunu da bili· 

yoruz. Bir tek eksiğimiz var: Znman ..• 

Az. zamanda çok İt ~:;rmek mecburiye

tinde olduğumuzdan fazla uyuyamıyo-

ruz. 
•• En büyük eğlencemiz radyomuz• 

dur; o bizi hemen bütün cihanla tema• 
sa getiriyor. Cenub Avuıturalyasında

ki amatör telsizcilerle gÖrü§tüğümüz 

oldu. Keyfimizi ve istikbale itimadımı· 

zı bize telsiz İstasyonumuz temin eai • 

yor~'' 

Issız buz denizlerini tasavvur edi

niz, normal zamanda saatte iki buçuk 

kilometre ıüratle sağa veya ıola giden 
bir bankiz üzerinde bulunduğunuzu 

düıününüz. Vakıa, saniyede üç metre 
hızla esen bir rüzgar vana telsizinizin 

yeldeğirmeni gibi pervaneli motörü it· 

liyecek ve siz, ıizinle alakadar olanlara 
sesinizi itittirebilccekainiz ıu halde, her 

ıeye rağmen dünya ile münasebetinizi 

kesmit değilsiniz. Fakat bu hayata la· 

hammül edebilmek için ne büyük bir 

medeni cesaret sahibi olmanız, ilme ne 

kadnr bağlı bulunmanız ve hayabnızı 

ne kadar hakir görmeniz lazımdır! 

Papanin heyeti, yardımın gittikçe 

güçleıtiği kıyılara doğru gidiyor. Omid 

edelim ki bu ilim kahramanlarını zama• 

rumız tayyarecilik tekniği kurtannağa 
muvaffak olsun. - N. Baydar 

-Asker değilsiniz, iş veya kanun a· 
damı da değilsiniz. Şu halde işsiz 
zenginlerden birisiniz. 

- Ben ne zengin, ne de işsizim. 

yok. Ben hususi polis hafiyesiyim. 
Son derece memnun olan Betti el· 

lerini çırpmağa başladı. 
- Aman ne mükemmel 1 hani sizin 

melon şapkanız? 

bendeniz H. H... işte kartımız: Re
zayr, 15, Somerset Manşıns. Vadedi· 
yor musunuz? 

hemen beş dakika, dalgın gözlerini 
dikp baktı, ve sonra, Betti'nin adresi
ni vermeden gitmiş olduğunu bir<len 
bire hatırladı. 

Şunu da derhal ilave ederim ki Lond
ranm en meşhur yemeği olan Moro
zinivari hazırlanmış dil balığını tatlı 
tatlı yıiyecek yerde çene çalan bir 
genç kızla da daha esaslı tanışmak ni
yetinde değilim. 

Betti bu sözlere gülmekle iktifa e· 
dip bir kaç saniye sustu. Sonra tekrar 
taarruza geçti. 

- Sahih siz zengin işsizlerden biri 
değil misiniz? zaten bu gibi suallere 
hep böyle inkarla cevab verilir. 

- Anlaşılan halimde samimiyet 
yok ... Böyle olmasaydı sözlerimi bu 
kadar israrla şüphelı görmezdiniz. 

Hayslop, bunları söylerken garsona 
bir işaret etti: 

- Şimdi şu meşhur lr1askarpone 
peynirinden yiyelim; hani sütle ve 
toz şekerle yinen peynirden .... 

Vaziyetin ve belki de içmi olduk
ları bir şişe Broglio Rosso şarabının 
tesiri altında bulunan Betti, delikanlı· 
yı gittikçe sevimli bulmuş olacak ki, 
inad eder gibi: 

- Ben sizden hayatınızı soruyo· 
rum, siz bana peynirden bahsediyor· 
sunuz, dedi, rica ederim, bana kim ol
duğunuzu söyleyiniz. 

- Madam ki bu derce arzu ediyor· 
sunuz; peki, kim olduğumu sôyliye· 
yim. Zan edersem söyleyeceklerime 
de daha fazla inanmıyacaksınız, zarar 

- Muvaffakiyetimin sırrı kıyafe
timdedir. Tahmin edersiniz ki şöylece 
yüzüme bakanlar beni Vodhavz şahsi
yetlerinden birinin timsali sanırlar; 
hani otelinin holünde rastladığı ya
bancılara derhal borç vermeğe kalkı
şan enayilerden biri. .. 

- Sanatınız heyecan verici mi, yok
sa sıkıcı mıdır, sizin? 

Hayslop mütevazi bir tavırla "bazı 
günler insan umdugundıın fazla mu
vaffak olabilir" sözleriyle meslegin
den ne beklediğini itiraf ettikten son
ra Cimmi Rezayr ile birilkte başların
dan geçen en ehemiyctli vakaları ha
tırlayarak gülümsedi. 

- Size ne gibi işler verirler? 
- Patronum ve ben, bizim gibi 

meslek adamlarının yardımlarına faz. 
la muhtaç olan ve, şu veya bu sebeb
le resmi polise baş vunnak istemiyen 
kimseler hesabına çahşırız. Mesela 
şantaj meselelerinde. Bizim firmanın 
dövizi: "lüzumsuz sual sorulmaz" ve 
"'kanundan eveJ adalct"dir. Farkı his 
ettiniz mi? 

- Tabii. Ah, böyle bir işin içinde 
bulunmayı ne kadar isterdim 1 ne ya
zık ki böyle bir şeyin vukuuna imkan 
yok! 

- Ne bilirsiniz? şayet fırsat zuhur 
ederse derhal bana müracaat ediniz, 

Betti kartı çantasına koydu ve bir 
sıkıntıdan kurtulmuş gibi rahat bir 
nefes alarak: 

- Yemin ederim, dedi. Görüyorum 
ki siz iyi bir iş adamısınız. 

- Evet, hazan if bir zevk olur . 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Size zarif olduğumu anlatmak 

istemiştim! ... 
- Zarafetiniz metelik etmez. Fakat 

temin ederim ki bir taksi altında e
zilmek tehlikesi geçirmiş oldugumdan 
cidden memnunum. Tesadüfümüz ta
liimizin eseridir. 

Hayslop güllimseyerek: 
- Tesadüfün eseri deyiniz. 
- Kurtardığınız genç kızları en ya-

kın lokantaya götürmeniz hep tesadüf 
eseri midir? 

- En yakın lokanta en iyi lokanta
dır. Molaro lokantası gibi ... Fakat si
zin de yapacak başka işiniz olmaması

nı tesadüf eseri saymaz mısınız? 
- Hiç saymam. Zira işin doğrusu, 

ben, pansiyon arkadaşlarımdan birine 
bu lokanta da randevu vermiştim. Fa
kat hınzır kız gelmedi. Şu halde tesa· 
düfümüzü talie atfetmekte haklıyım, 
değil mi? 

Betti, sözlerindeki ciddiyetten mah
cub olarak bir "tekrar görüşürüz"den 
sonra eldivenlerini giyip çabucak lo
kantadan çıktı. 

Hayslop, Betti'nin boş kalan yerine, 
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Yeni kurban 
Londranın büyıik lokantalarından 

Granada en tanınmışlardan biri idi. 
Bu lokantanm palmiyeler ve rahat 
koltuklarla süslü geniş hollerinde ve· 
ya zarif koktel • bar'ında, Londranın 
en aristokrat değilse bile en gözde 
phsiyetlcri, bütün başka memleket· 
!erden gelme milyonerlerle buluşur· 

lardı. Tam üç sene, 'Granada, meşhur 
aşçıbaşı Jan • Mari'nin, ve pek maruf 
metrdotel Domani'nin maharet ve gay
retleri sayesinde bu mevkii muhafaza 
etti. 

Granada'nrn mutattan fazla sakin ol· 
duğu güzel bir eyhil guniı, bir koşede, 
kısarak boylu ve kalınca, orta yaşlı, 
eski modaya göre kesilmış diışük bı
yıklı bir adam bir masayı işğal· edi
yordu. Sert, hatta küstahça denilebile
cek nazarları diğer müşteriler üzerin· 
de dolaşıyordu. Bu adam, buranın ya· 
bancısı görünmemekle beraber böyle 
bir muhitte biraz göze çarpıyordu. 
Sinyör Domani, bir amerikalı malıye
ci tarafından işğal olunan bir diğer 
masaya uğramadan evel, bir an bu za
tın masasının önünde durup havadan 

(Sonu var) 



Tarsusta büyük bir 
baraj yapıhyor 

Açılan kanallarla 15000 
hektar arazi sulanacak 

Kanallar 
(orak te ~Hak topral1<1n 

Vere<ek 
Mersin (Hususi) - Adana 

bölgesinin bet senelik sulama 
projesine dahil bulunan Tarsus
ta Berdan ırmağı üzerinde Po. 
lath köyü civarında yapılacak 
barajın ve regülatör mevkiinin 
temel atma töreninin yapıldığı. 
m bildirmiıtim. 

Su işleri on birinci şube mühen· 
disi Halil Oray'dan aldığmı izahata 
göre, itlfClsına başlanan bu büyük ba
raj ve regülatör, Çukurovayı suauaz
luktan kurtaracaktır. 

Baraj vasrtasiyle au ııeviyeci 5 
metre yükselecek, ırmağın iki tara
fından açılacak: kanallardan sağ kanal 
Mersin istikametinde - Hacrtalib -
Karacailyaa mevkiine kadar 20 kilo· 
metrelik bir ana kanalla ilerliyecek l 
ve tali kanallarla Mersine varacaktır. 

Sol kanal 10 kilometre ilerliyerek r---------------
Samsun ticaret odasında 

Samsun, (Hususi) - Ticaret odası 

meclisi bu hafta toplanmış ve 938 yılı 
bUdcc.inin müzakerelerini bitirmiştir. 

Üyelerden birçoğu yeni yıl hakkın
daki fikirlerini söylemişler, yeni yıl 

büdcesi ittifakla onaylanmıştır. 

ULUS 

ERBAA 
Bir tütün diyarıchr 

Erbaa (Hususi) - Otomobilimiz 
daha Erbaa topraklarına yanaşırken 
nefis bir tütün kokusu duyulmağa 

başlamıştı. Engin ovalara yamaçlara 
bakıyoruz her taraf tütün .. yanık çeb 
reli tazelerin, yiğit delikanlıların ku
cakları tütünle doludur.. Erbaalının 

işi gücü, zevki tütündür. Onu eker, 
büyütür, biçer ve satar. Bunlarla uğ
raşamadığı zamanlarda da iki parma
ğı arasından cigarayı eksik etmez. 

J Tarsus'ta kurulacak olan 
bilyiik barajın, regiiliiıö

rün ve kanalların ıemclaı
ma törenine aid iiç muhte
lif görünü§. Solda Mersin 
vali.tıi 8. Rüknettin korde
layı keserken •••. 

! 
Tek kelime ile Erbaalı tütünsüz ya
pamaz .. 

Erbaa tütünleri, piyasada Taşova 

f namı ile satılır. Sarı, altın renkli, in

i ce, narin damarlı ve yumuşak, hafif 

Karsta 
balcılık 

Kars, (Hususi) - Vilayetimiz da
hilinde 10 bin kovan vardır. Bu seneki 
bal istihsalinin 250.000 kiloyu bulaca
gı tahmin edilmektedir. Geçen seneki 
istihsal mikdan 180.000 kilo idi. Türki
yenin en güzel balı Karsta çıkmaktadır. 
Fakat arıcılık ve balcılık çalışmaları 

münferit müteşebbislerin elindedin a -
rıcılığı ve balcılığı teşvik etmek, balı 
kıymetlendirmek, kalkındırmak igin ye
ni kararlar almak icab etmektedir. 

içimli olan Taşova tütünleri harman
lara, renk ve nefis bir koku vermek 

için konur. Ve p!yasaC::J. Samsun, İz-
mir tütünleri değerinde satılır. Vasa

ti olarak Erbaa 3 milyon kilo tütün 

istihsal eder. Taşova köylüsU ve hal
kı zengin sayılabilir. Tütün, onlara 

geniş bir refah temin etmiştir. Fakat, 
Erbaa köylüsü ve halkı hovarda, tok 

gözlü ve cömert insanlardır. Bir yıl
lık kazanç ve sonsuz bir emek, arka-

daş, dost uğruna harcanır ve bundan 

neşe duyulur. Erbaanın hamiyetli va

tandaşları içtimai yardım hususunda 

da ön planda yer tutmuşlardır. 

Giresun' da kar 
Giresun, (Hususi) - Bu hafta ilk 

defa olarak kar yağdı. Şiddetli bir ti
pi hayli sürdü. İstanbul postası tipi
nin şiddeti yüzünden Giresuna uğra
yamadan Trabzona geçti. 
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evelce açrlmağa baf1anmI§ olan mev
cud bir kanal ile birlefeccı&'. ~ eeki 
kanal temizlenecektir. Berdan ırma
ğının au}'ll en azaldrğt mevsimlerde 
dahi kanalların susus kalmaması göz 
önünde tutularak kanalların saniyede 
15 metremlk:abı au verecek kabiliyet
te bulunması temin edilmi,ıir. 4 ki· 
lometresi açılmlf bulunan kanalların 
hepsi 15.000 hektar arazi •ulayacaktı:r. 
MUteahhld Yahya Ahmed Tezel, 
530.000 liralı1i ebdel kqfl Uzerlnden 
64.000 lira kırmak turetiyle bu iti tl· 
ı:erine almıgtrr. Ebklovatör makine· 
•iyle Aynaz bataklığının bnalları da 
temizlettirilecektir. Açılacak kanal
lardan istifade edecek tarlalar için 
elde edilecek zirai menfaat çok bü • 
yüktür. Pamuli :ziraati hektar başma 
500 milimetre auya ihtiyaç göster
mektedir. Halbuki Adana mıntaka· 
ıında yağmur mikdan pamuk mevsi
minde 100 milimetreyi geçmemekte • 
dir. Arada 400 milimetrelik farkı, a
çılacak kanallar telifi ettiği takdirde 
evelce, hektar başına 120 - 150 kilo
gram pamuk istihsal edilirken sula
ma sayesinde aynı tarladan 700 kilo
gram mahsul almabilecektir. Yani 
en aşağı mahsul bire beş mikdarında 
artacaktır. Çiftçiler fazla •ulanan 
tarlalardaki mezruatta haşerat olma
sından korkmakta iseler de, haşeratın 
vakitsiz sulanan toprakta ve daimi su 
altında kalan arazide çoğaldığı anla
şıldığından böyle bir ihtimal mevcud 
değildir. Çiftçinin menfaati sonsuz
dur. Eski devirlerde, yanıbaşında su 
akarken kuraklıktan mahvolmuf çift
çilerin hazin hatıraları maziye bıra
kılırken, Atatürk devrinin müjdele
diği bu mucize bütün Çukurovayı se

\ Yurddan resimler 

vindirmektedir. 

Bergam~da 

Kermes 
hazırlığı 

Bergama, (Hususi) - Kermes haf
tası bu sene 22 mayıs pazar günü baf
lıyacaktır. Komisyon toplanarak ker
mese programını hazırlatmıştır. Bu 
seneki kermes çok zengin olacak, halk 
fairleri ve saz şairleri törende bulu
nacak, milli kıyafetler, balolar, oyun
lar tertib edilecek. Karagöz, benği ve 
dağlı oyunları oynanacak, tarihi 
tiyatro da temsiller verecektir. 

Samsunda zararlı hayvan 
larla savaş 

Samsun, (Hususi) - Çevrede zi
yanlı tarla hayvanlarına kartı müca
deleye devam olunmaktadır. Son on
bcş gün içinde Samsunun ve mülhaka
tında 358 domuz ve 5 kurt öldü
rüldüğü haberi müca<kleye nasıl Ö· 

nem. verildiğini göstermektedir. Tarla 
farelerine karşı mücadele de iyi so
nuçlar vermiıtir. .Konya ovasında bir su sarnıcı 

Avukat ücretlerinin tayininde 

Emek ve zaman miktar 
iıin hususiyeti esastır 

Avukathk basil bir ticaret iıi değil 

adaletin tevzii ile alakah meslektir 
-11-

5 - Ceza işlerinde avukatın, maznun 
hakkındaki kanaati ne olursa olsun 
müdafaayı alabilir. Aksi takdirde ma
sum insanlarla, şüphe kurbanları mü
dafaasız kalabilirdi. Avukat maznunun 
müdafaasını deruhte etmekle müvek
kilinin beraatini temin için meFu bu
lunan bütün müdafaa vasıtalarına ıa
hib olur. 
Avukatın asıl vazifesi; mücrimi teh

rieye çalışmak ve adaletin tecelli et
tiğini görmektir. Suçlunun beraatine 
yardım edecek olan şahidleri, ve vakı
aları gizliyen avukatın çok ciddi bir 
şekilde muahazesi lazımdır. 

6 - Müvekkili tam bir sadakatle 
temsil, sıralarını muhafaza mecburiye
ti, avukatı, kendisine vaki bu itimad
dan ötürü ahar şahıslar tar'afından bu 
işe dair sonradan verilmiş ve müvek
kilinin menfaatına muc-!.yir ve mües
sir bulunan her hangi bir vazife ve 
parayı kabul etmekten meneder. 

7 - Avukat, müvekkil tarafından i
kinci bir avukatın yardımının temini 
hakkında yapılan teklifi, itimadıuzlık 
nişanesi atldetmiyerek keyfiyeti müş
terinin kararına bırakır. Bu iltihaka 
birinci avukat itiraz etmişse ikinci a
vukat iştırn:t etmez .. Fakat ilk tutulan 
avukat vazifesinden af edilmişse di
ğer bir avukat o davayı kabul edebi
lir. 

Bir kaç avukat bir davada aynı şah
sı birlikte temsil ederlerken her han
gi bir işin müvekkilinin hayati men
faatlariyle alakalı olup olmadığında 

ihtilafa düşerlerse ihtilafın halli mü
vekkile bırakılır. Müvekkilin kararı, 
mahiyeti itibariyle fikrine iştirak e
dilmiyen avukatça kabulü muhal ol
madıkça icra edilir. Anlaşamamazlık 
halipde jyıılr;ıtın v1n.,,.,..;., ; .. v~uif.,.. 
sıncıen atımı ıstemeKtır . 
Doğrudan doğruya veya bilvasıta 

her hangi bir tekilde diğer bir avu
katın işine tecavüzde bulunmağa ça
lışmak aynı meslekten olan kimselere 
yakışmıyan bir harekettir. Maamafih, 
her hangi bir avukat, şikayet edilen a
vukata bildirmek şartiyle, ihmalci ve 
sadakatsiz olan diğer bir avukattan 
kurtulmak istiyen bir kimseye kork
madan ve çekinme<kn doğru yolu 
gösterebilir. 

8 - Avukat reyini beyan etmezden 
cvel müşterisinin davası hakkında tam 
bir malfımat almağa çalışır. Görül
mekte olan veya ikamesi mutasavver 
bulunan davanın esasları ve muhte
mel neticeleri hakkındaki fikrini bil
dirir. Maamafih, müşteriler işlerinin 
neticeleri hakkında teminat isterler
se, şahidlerin ve delillerin memulün 
hilafına çıkması beklenilmiyen aebeb
lerin zuhuru, nadir olmakla beraber 
mahkemelerin hataları, jürinin yanıl
ması yüzünden adaletin temin edile
memesi ihtimallerini göz önüne ala
rak avukatların böyle bir teminatı ver
memeleri icabeder. 

Avukat, ihtilafın sulhen halle mü
said bulunduğunu gördüğü takdirde 
müvekkiline davayı açmamasını veya 
takib etmemesini tavsiye eder. 

9 - Avukat temsil ettiği tarafın ha

aun tarafla ihtilafta bulunduğu mev
zu hakkında diğer tarafla konuşa
maz. Hasım tarafla müzakere veya i
şin sulhen halli icabetse bile ancak 
karşı tarafın vekiliyle görüşür. Avu
kat vekil marifetiyle temsil edilmi
yen tarafı yanlı§ yola sevkedebilecek 
şekilde harekette bulunamaz ve keza
lik diğer tarafa da yol göstermez. 

10 - Avukat aldığı davanın esas 
mevzuu ile alakadar her hangi bir 
menfaatı iktisab edemez. 

ıı - Avukat, müvekkiline aid veya 
müvekkil namına birikmiş ve yahud 
vekaleti hesabiyle tasarrufu altına 
girmif olan para ve mallar hakkında 
müvekkiline maliimat ve derhal hesap 
verir. Avukat, her ne sebeble olursa 
olsun bu gibi mal ve paraları zati mal 
ve paraları ile karıştırmaktan ve on
larla birlikte kullanmaktan içtinab e
der. 

12 - Avukatlar hizmet ve istişare
lerinin değerinin aşağısında olduğu 
kadar üstün<k de ücret istememelidir. 
Müvekkilin ödeme kabiliyeti, hizme
tin değeri fevkinde bir ücret talebine 
vesile olamaz. Bununla beraber müş
terinin fakirliği daha az veya hiç bir 
ücret almamağı istilzam edebilir. 

leri seve seve ve feragatle kabu 
melidirler. 

Ücret mikdarının tesbitinde g· 
nünde bulundurulacak hususiyet 

1 - Emek ve zaman mikdarı, 
ihtiva ettiği hususiyetler ve gü 
ler, işin hakkiyle başarılması iç' 
cabeden dirayet. 

2 - Avukatın hususi bir şe 
vazife kabul etmesiyle; ya mü 
işleri yapmak teşebbüsünden vey 
ğer yapacağı işlerden beklenen rn 
bir ücretten mahrumiyeti, bu işle 
susi bir şekilde meşgul olurken d 
i~erdeki gaybını veya başka m" 
rilerle bu iş yüzünden aralarında 
ğacak husumet. 

3 - Bu ve buna benzer işler 
kında baroca teamül halini alan Ü 
mikdarları. 

4 - Müddeabihin mikdarı ve v 
let hizmetinin müvekkile temin 
ceği menfaat. 

5 - U cretin kati veya şarta m 
lak olması. 

6 - İşin mahiyet ve evsafı, mu 
kat veya daimi bir müşteriye aid 
lunması. 

Bunlar ancak hizmetin tekabül 
tiği hakiki bedelin tayininde esas 
tutan alelade bir rehberden başka 
şey değildir. Avukatlar, ücret mi 
rını tayin ederken avukatlığın b 
bir ticaret işi olmayıp adaletin te 
yeti ile alakadar bir meslek olduğ 
da hatırdan çıkarmazlar. 

13 - Şarta bağlı bir ücret muk 
lesi kanunen tecviz edilmiş o 
beraber bu ücret, meşkCıkiyet ve t 
like ihtimalleri de dahil bulund 
halde işin mahiyetine nazaran ma 
bir hadde tutulur ve makUl olup 

k'öılY&ı e\Wf~b'\\\r. daima mahke01 
14 - Avukat hizmeti mukabilin 

şerefiyle mütenasip ve hakkı olan 
meblağı elde edebildiği müdde 
müşterisiyle ücret hususunda mü 
kaşalarda bulunmaktan içtinab e 
lidir. Ve müvekkili dava etmeği 
cak hakıszlık, hilekarlık ve tezviri 
zanunun eden fiilleri önlemek için 
ze alır. 

15 - Müvekkilin davasını kaza 
bilmek için mümkün olan her ş 
yapmak avukatın vazifesidir iddias 
le şüpheli işlerin müdafaasında v 
dansızların ekseriya ortaya attıkl 
uydurma iddialar kadar hiç bir şey 
mumun avukatlar sınıfına kar~ hu 
met ve nefretini ihdas ve teşvike 

ha katiyetle müessir olamaz. 

Avukat, müvekkilinin masuni 

ve yahut davasının hakka uygun 
duğu hakkındaki şahsi kanaatlar 

delil olarak gösteremez. 

Kanun haricinde hiç bir kimsed 

bir şey alınarmyacağını herkesten · 

bildiği için avukat kendisini tamatı1 
müvekkilinin menfaatına hasreder 

bunları samimi bir gayretle muhafa 

etmesi ve müvekkilinin haklardı 

dafaa etmek için bütün enerjisini s 

fetmesi iktiza e<kr. Ne adli adav 

celp ve ne de halkın hoşnudsuzlU 

korkusu avukatı vazifesini layiki 

ifadan menetmez. Avukat müvekkili 

müdafaa ederken her türlü çare 

tedbirlerden istifade edebileceği gi 

bilmukal,ele müvekkilinin de avu 

tından böyle bir müdafaayı bekle 

hakkı vardır. Fakat unutmamalıdır 

avukat bu yüksek itimadı ancak 

nun hududları dahilinde kullanabil. 

Zira, vekalet vazifesi avukatta muve 

kili uğruna kanunu ihlal veya lı 
hangi bir şekilde dürüst olmıyan 

sıtalara müracaat salahiyetini ve 
mekle beraber müvekkil dahi avulc 
tından böyle bir şeyi hiç bir z , 
isteyemez. Kaldı ki avukat müveklc11 

nin değil kendi vicdanının emrine 
taat etmekle mükelleftir. 

Avukatlar kendi meslekdaşlarının 
veya onların yetim ailelerinin ücret 
vermeksizin tevdi ettikleri kanuni iş-

16 - Avukat, bilhassa mahkerı' 
lerle adliye memurları ; jüri, '3hid 
davacılar hakkında uygun olma~ 
hareketlerde bulunmaktan müvek1<11 

ni menetmek için elinden gelen b 
yük gayreti sarfetmelidir. Eğer ıf1 
vekkili bu gibi çirkin hareketleri ya 
mak hususunda israr edecek otu 
müvekkiliyle arasındaki münasebetl 
ri kesmelidir. 

(Sonu var) 
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biliriz. Ve ekseriya bu açılışları gay· 
ri şuur1 bir hırsla ararız. 

Terbiyemiz, şüphesiz ki buna mu
halefet eder. Çünkü onun ilk emri bi
ze şöyle der : ''İçinde geçenleri sak
lryacaksın I" Bizi usandıran riyakar
lıklar, zamana hastalrğı isteri ve ha
yatın dolu olduğu boş hartketler bun
dan ileri gelir. 

Bu hal aktörü bile bozmuş ve onda 
mesleki icabı olması lazmıgelen has
sas ruhu öldürmüştür. 

Müteselsil ınesiller üzerinde tatbik 

: Behçet Kemal Çağlar'm · · ı : - '' H Ik 1 . . son manzwn pıyesı o an "Aksak Ti-: 
:m~d, ki a ev ennın açılma yıldönümü töreni dolayıııi"'le önu·· : 
-muz e pazar ·· ·· A k .r • ·• : . gunu n ara Halkevi sahnesinde temsil edil .: 
-cektır Genç ve kıym tli · · e • : . · .. .. e · §aırın en muvaffak olmuı eseri olan bu: 
:pıyesten uç guzel parçayı aıağıya alıyoruz = 
~ Kemah muhasarasından dönen Şeraf ettin bir k : 
:arasında : ' onuşma§ --: Ankara, Yozgat .. lalan .. sayarken neden sesin 
§ Sevgiyle titremiyor ? Tutulmamtş gibisin; 

Köylerden bir geçseydin gelirken bizimle sen ! 
Kalbim Anadoluya nasıl ısındı, bilsen. 

---------------------------------------

Öpmek hissi veriyor en genç bir alın bile 
Sapan izleri gibi derin çizgileriyle; 
Geçmiş arda her yiğit cefanın haddesinden. 
Ne çıkar Yıldırımın küıtah kükremesinden : 

Orda her genç bir arslan toprağa bağlı sade 
Orda her şey, sefalet bile harikula.cle !. 

Yıldırım (Metresi Oliveraya) 

- ihtiras, irademi gene küçertmektedir. 
Yıldırım, alt üst eder düştüğü toprakları 
Bir anda yakar çıkar bin yıllık bir çınarı. 
Ve .. düşerken bir ipek örtünün üzerine 

: Bir tek kıvılcun bile bırakamaz yerine. 
E Bunu mu düşündün ki ipek her yer, her yanın? 

- Yok yere halaskarı oluyorsun dünyanın ! -
Timur (Yıldırıma) ---

: - isterse ibret alır insan bir karıncadan : 
= Vaktiyle Sisistanda basılmış, döğüşmüştüm. 
§ Her şey bitmişti artık, ben yaralı düşmüştüm. 

Bir handa göz açıp da etrafıma bakınca 
Gözlerime ilişti duvarda bir karınca : ---

: Kanadsızdı, topaldı, yürür, düşer kalkardı, 
Ağzında kendisinden büyük bir de yem vardı; 
Bu yemi alıp çıkmak istiyordu yukarı, 

--
- Ardına atmıştı ki yarıdan çok duvarı, --- Yere düştü ansızın. Ve bu çetin hareket --
: Dört defa tekrarlandı, tam dört defa •. dikkat et 
: Ne yemden vazgeçince ne hakka yalvarınca -: Azmiyle ta tavanı buldu topal karınca. 
: SaTgılan koparmt11, yataktan lırlamı,un; -

-------------------------------------------------------------
----------------------. -. -----------

Eserinde hayatı aksettirecek •lan 
sanatkarın o hayatı yakından tanıma
sı lüzumu, mevzuubahis sanat şubesi
nin nevine göre, derece derece ken
dini hissettirir. 

Tezhip gibi dekoratif sanat tarzla
rı bir yana bırakılırsa, içinde içtimai 
unsurun rol oynayış derecesine göre, 
sanatkarın hayat tecrübesi ve bilgisi, 
eserinin muvaffakiyetinde rol oyna· 
maktan geri kalmaz. 
Edebiyatı ele alırsak, şiirle roma

nın bu hususta birbirinden iOk ayrı 
karakterler gösterdiğini deriıal far
kederiz. Şiir, sübjektif hislerin, dü
şüncelerin tezahürüne en müsaid sa
hadır. Sadece muhayyeleye istinat e
derek, basit hisleri, bütün safiyeti 
içinde, fakat güzel bir şekle bürüye
rek söylemesini bilen bir şiir muvaf
fak olabilir. Halbuki romanda saha 
çok daha geniştir. Şiir gibi, çerçevesi 
tek bir şahsın his ve düşüncelerine 

münhasır roman nadir bir istisna ol
duğuna göre, burada yabancı şahıslar 
araya girecek ve cemiyet hayatrndan 
bir parça aksettirilmek istenecektir. 
Kendi hislerini pek ala ifade etmesini 
bildiği halde, başkalarını hususiyet 
ve karakterleriyle anlatacak kadar iyi 
tetkik edememiş bir sanatkarın bu za
afı, tecrübe ettiği romanda sırıtacak
tır. Sübjektif ve deruni karakteri ga
lip olan bir romanda, sanatkarın, sırf 
muhayyelesinin ve hislerinin mahsu
lü bir muvaffakiyet elde etmesi müm
künse de, umumiyetle anlaşıldığı ve 
kitlece istendiği manada romanın ha· 
yata yakınlığı, gene muvaffakiyetinin 
en mühim ~mili olacaktır. 

Gerçi romancı, hayatın alelade bir 
kopyacısı değildir ve böyle olmamak 
icabeder. Aksi halde, bir gazete muh
birinin hareketini tekrarlamaktan 
başka bir şey yapmamış olacaktır. 

Bununla beraber, tasvir ettiği en fic
tif sahnelerin bile üzerimizde, hayata 
aykırı ve uydurma tesirini yapmama
sı için, romancının, hayatı çok ya
kından tanıması, onu, gözleri kapalı 
yeniden yaratacak kadar iyi tanıması 
lazımdır. Eserini vlicude getirmek 
için hayatı tetkik eden sanatkar kop-

Tiyatro bugün yaşamak için mücade
le ediyor. Bu mücadele, umumi olan 
ekonomik sıkıntıdan ziyade, kendi ka· 
nının zaafından muztarip olması yü
zündendir. Onu, ne, çok eski devir
lerdenberi hemen munhasıran tavsiye 
edilen edebi rejimle, ne de modern 
tiyatro tekniğini tazelemekle tedavi 
etmek mümkündür. Yeni devir, bir 
siirü mükemmel aktörleri, mükemmel 
surette yetişmiş olmalarına rağmen, 
harcamış ve ziyan etmiştir. Fakat ti
yatronun canlandırıcı yegane elema
nı olan dramatik şiir zayıflamakta ve 
devrimizin asıl dramı onda kuvvetsiz 
bir şekilde akislenmektedir. İnsan ya
ratıcı kuvvetinin nehri şimdilik baş
ka yataklarda akıyor. Şimdilik 1 Fa
kat biz bu şimdiyi yaşıyoruz ı Kurtu
luş ancak aktörden gelebilir, çünkü 
tiyatro onundur '· e yalnız ona aiddir. 
Bütün büyük dram müellifleri, bu 
mesleki icra etmiş olsunlar, olmasın
lar, aktör doğmuş adamlardı. Shakes
peare, tiyatronun bütün saadetlerin
den, bütün şanslarından en bfryüğü, 
eşsiz olanıdır. O, ayni zamanda mü
ellif, aktör ve direktördü. Kelimele
riyle peyzajlar resmetti ve mimariler 
inşa etti. Onun eseri yaratıcının ese
rine en fazla yaklaşanrdır. O mükem
:tnel ve sihirli bir dünya yarattı : Bü
tün çiçekleriyle toprak, bütün fırtı
nalariyle deniz, güneş ışığı, ay ışığı, 
yıldızların ışığı, bütün deb1şetleriyle 
ateş ve içindeki bütün ruhlarla rüz
gar. Ve bütün bunların arasında in
sanlar, tabiatleri arzın harikuladeliği· 
ne ve en canlı realitelerine intibak 
eden insanlar, bütün ihtiraslariyle 
insanlar. Shakespeare'in kudreti ni
hayetsizdir, tasavvur edilemiyecek 
kadar geniştir. O ayni zamanda Ham
let ve kral Claudius, Opbelia ve Po
lonius oldu; onun şahsında hep bir
likte Othel!o ve Yago, Falstaff ve 
Prens Henry, Shylock ve Antonio, 
Brottom ve Titania ve bütün o deği
şik tabiatli insanlar yaşadılar. Hepsi 
onun nüfuz edilmez varlığından çık
trlar. Ve onun ruhu bütün bunların 
fberinde iaimsiır ve görünmez bir ü
luhiyet gibi kanad gerer. 

edilen terbiye, onlara heyecanlarm 
durdurulmasını ve içe itilmesini mut
lak surette taliın ederse, sonunda dur
durulacak ve işleyecek hiç bir şey 
kalmaz. 

Tabiat her adama kendine has bir 
yüz verir. Bir ağacın üzerinde birbi
rine tamamiyle benzeyen iki yaprak 
bulunmadığı gibi, dünyada birbirine 
mutlak surette benzeyen iki adam 
yoktur. 

: Bir baktım ki atımın gözlerinde bakışım; 
§ Atladım, çıktım yola .. O gün bugiin yoldayım. 

- yacılığa düşmekten asla korkmamalı-
: dır. Bu korkuyu, o, asıl, ilham kayna-

---
Tiyatro, tanrılar tarafından terke

'dilirse, en hazin bir meslek, en sefil 
bir fuhuş haline gelebilir. Fakat ti
yatro ihtirası, insanda - ister seyir
ci. ister aktör olsun - iptidaj bir in
aiyaktır. Seyirci ile aktörde müşte

rek olan bu insiyak, onların temaşada 
birleşmelerini ve saadet kaynağı olan 
en büyük tiyatronun yaşamasını te-
min edecektir. Çünkü, her birimizde, 
az çok şuurlu bir şekilde, değişmek 
için nostalijik bir arzu yaşar. Biz he
pimiz, içimizde hayatın bütün şekil-
lerini, bütün mukadderatını, bütün 
ihtiraslarını kuvvetle taşırız. "Beşeri 
olan hiç bir şey bize yabancı değil
dir." Eğer böyle olmasaydr, insanları, 
hayatta olduğu kadar sanatta, hiç an
layamazdık. Fakat rnanevi mirasımız, 
terbiyemiz ve ferdi tecrübelerimiz 
bizde mevcud olan sayısız tohumlar· 
dan ancak bir kısmını telkih ve inki
pf ettirir. Ötekiler yavaş yavaş ku
rur ve ölürler. Gündelik bayatın hu· 
dudları dar ve kapasitesi zayrftır. 
Bu zaaftan, o, arasından kendisine 
yol açmaya şalıştrğı meziyetler, mü
kellefiyetler vücude getirmiştir. 

İnsan, umumiyetle hayatında bir 
kere aşkın saadetini, hürriyetin ser
hoşluğunu duyabilir. Bir kere hudud
suz kin duyabilir, Sevilen bir vücudu 
iztirabla bir kere gömebilir ve niha
yet kendisi de ölür. Bizim aşka, kine, 
sevince ve iztiraba doğuştan olan is
tidatlarımıza nazaran bunlar pek az-
dır. 
Uzuvlarımızı ve adalemizi, kötü· 

rümleşmekten kurtarmak için, her 
gün işletiriz. Fakat ruhi organizma
mız - ki devamlı bir faaliyet için ya
ratıhnıştır - hareketsiz, kullanılma
dan durur, ve zamanla faaliyet hassa
sını kaybeder. Bununla beraber, ma
nevi ve ruhi srhatimiz, vücudumuzun 
sağlığı kadar, bu orga~izmanın .. ~~
kemmel işlemesine baglıdır. Buyuk 
bir kahkahanın içimizi boşalttığını, 
bir hıçkırığın bizi teselli ettiğini, bir 
hiddet buhranının bizi kurtardığını 

Fakat, içinde gündelik hayatın geç
tiği dar yatakda, en sonunda, insan
lar, çakıl taşları gibi yontuhnakta, 
hepsi biribirine benzemektedirler. Ve 
bu yontulmayı şahsiyetleri ile öder
ler. 

Aktörün özü en saf şeklinde ço
cuklarda tezahür eder. Onların tip 
kabiliyetleri eşsizdir; oyunlarında 
hayallerinden g~enleri tahakkuk et
tirmek için dayanılmaz bir ihtiyaç 
görülür; bu ihtiyaç hakiki surette 
yaradıcıdır. Çocuklar dünyayı bizzat 
keşfemek ve yeniden yaratmak is
terler. Kendilerinden bu hakkı almak 
isteyen bir öğretime karşı isyan e
derler. Onları içinde boğmak istedik
leri tecrlibelere ihtiyaçları yoktur. 
Şimşek süratiyle bütün gördüklerine 
imtisal eder ve her şeyi arzu ettikle
rine çevirirler. Muhayyelelerinin 
kuvveti mani tanımaz. Şu kanape mi? 
Bir trendir: Düdük çalan ve sarsılan 
lokomotif işte duman salıveriyor. İş
te ınemnun bir yolcu, bir komparti
manın penceresinden baş döndürücü 
manzarayı seyreder; işte ciddi bir 
memur biletleri kontrol ediyor. Ye
rine varılmıştır: Bir hamal, soluk so
luğa bir yastığı otele kadar sürükler 
ve ilk rastlanan bir koltuk, otomobil 
olup harekete gelir. Bütün bunlar ne
dir? Tiyatro, tiyatronun ruhudur. 
Model alınacak bir temaşa sanatıdır. 
Ve büttin bunlarda, her şeyin tiyatro· 
da olduğu gibi oyundan ibaret ol~u
ğu şuuru hakimdir; son ~er.ece cıd
diyetle yürütülen ve seyırcıden yal
nız hazır bulunmasını değil, aynı za
manda sükiln içinde bütün hararetiy
le elbirliği etmesini icab ettiren bir 
oyun. Aktörde de vukua gelen aynı 
şeydir. Seyirciyi unuttuğu iddiası bir 
masaldır. Heyecanının en yüksek zir
vesine ulaştığı anda, bin seyircinin 
nefeslerini tumuş bir vaziyette, ger
gin ve ürperişle kendisini takib et
tikleri kanaati, onda en mahrem var
lığının son sedlerini de yıkar. 

-: ğı olarak münhasıran ba,kalarınm 
- : edebi eserlerini intihap ettiği zaman 
"'lıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır.. d d 

: O yuvarlak yem dünya ve ben o karıncayım. 

uymalı ır. Bununla demek istemiyo-

de ha~hn tclhlh e~em~ ~du~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tidadlar, o zaman, siyah kanatlarını 
açar ve onu uzaklara, çok uzaklara, 
tanımadığı dünyalara, kendisine ta
mamiyle yabancı maceralara sürükler. 
Ve orada değişmenin bütün bazları~ 
nr, ihtirasın bil.tün mestisini, hayalin 
bütün o ele geçmez hayatrnr yaşar. 

Biz eğer hakikaten tanrının mo
delinden yapılmışsak, kendimizde o
nun yaratıcı hararetinden bir şeyler 
bulunmak lazımdır. Ve işte belki bun
dandır ki sanatta, hayatı, bütü~ ele
manlariyle yeniden yaratırız, ve daha 
ilk gününden, eserimizi taçlandır
makla işe başlayarak, insanı kendi 
modelimize göre yuğururuz. 

Ben tiyatronun ölmezliğine inanı
yorum. Gençliklerini gizli bir şekilde 
kendilerinde muhafaza etmiş ve bu-
nu herkesten gizleyerek onunla ölün- d 
ceye kadar oynamak için insanlardan 
ayrılmış olanlar için tiyatro en iyi 
melcedir. 

Fakat aynı zamanda, dramatik sa
nat, bizi hayatın riyalarından kurta
rır, çünkü aktörün vazifesi, taklid 
yapmak değil, kendini ortaya koy -
maktır. Biz bugün, Okyanoslar öte
sinden işitebiliyor, görüyor ve uçuyo
ruz. Fakat kendimizden ve benzerle
rimizden yıldızlar kadar uzaktayız. 
Aktör bu uzaklıkları tanımaz. Şairin 
ona uzattığı ışık sayesinde, o insan 
ru_hunun, kendi ruhunun, keşfedilme
mış uçurumlarına eğilir ve orada ha
rikalt değişmesini tamaınlıyarak, elle
ri gözleri ve ağzı mucizelerle dolu o
larak meydana çıkar. 

O aynı zamanda sanatkar ve sanat 
eseridir. Realite ile hayal arasında 
yer almıştır ve ayaklarının her biri 
bu iki sahadan biri üzerindedir. Ak~ 
törün kendi kendine telkin kudreti o 
kadar büyüktiir ki yalnız dahili ve 
ruhi değişmelere değil, aynı zaman
da hiç bir vasıtaya müracaat emeden 
~~ici ve fizik deği,melere de ulaşa
bılır. Tıpkı, basit insanlar arasında 
muhayyele kuvvetiyle !sanın hayatı
nı yaşayan bir adamrn ellerinde ve 
ayaklarında yaralar açılması nevin
den mucizelere rastlandığı gibi. 

A.naaolııdaki eski türli mimari eserlerinden biri 

Yazan : Yaşar Nabi 
ruz ki, sanatkar, eserını yaratmak 
için, kendi branşındaki şaheserlerden 
istifade etmemelidir. Bilakis, başka
larının eserleri onun için en iyi bir 
ders kitabı olacaktır. Fakat bunun ya· 
mnda, hayattan uzak kalmamak, et· 
rafında yaşayan insanlara bir tetkik 
mevzuu gibi bakmak, onların iç ve 
dış manzaralarını, bir fotoğraf ade
sesi gibi işleyen hafızasında tesbit et
meye çalışmak da lazımdır. 
Hayatı tanımak ihtiyacım, yalnrı 

bu hayatın bir nevi aynası olan roman 
sahasında değil; ayni zamanda, mese
la resim ve musiki gibi, dinamik ha
yatla alakaları daha az sanatlarda bile 
hissetmek mümkündür. 

Fakat bir ressam veya kompozitör, 
hayatı daha iyi tanımakla, bundan ew 
serinde nasıl istifade edecektir ? Su
ali hatırınıza gelebilir. Çünkü resim 
ve musiki, ilk bakışta, umumi haya
tın akışiylc ili~iği olmayan sanat te
zahürleri gibi görünür. Fakat mesel! 
bir Macar kompozitörü olan Bela 
Bartok'un sanatında, halkı ve köylüyil 
ve tabii onların musikisini tanımıf 

olmaktan ne kadar istifade ettiğine 

bakımz 1 
Yalnız romanda değil, resimde ve 

musikide de, büyük eserlerde bir mil
li ve mahalli çeşni bulmak mümkün· 
dür. İşte bu çeşni, ancak bir sanatka· 
rın, kendi memleketi halkiyle sıkı te
masından, onun ruhuna nüfuz edi· 
şinden gelir ve bütün bir hayat görü• 
şünün, tecrübesinin muhassalasını 

teşkil eder. 
Bilhassa bizim gibi, her sanat şube· 

sinde mahalliyi yaratmaya henüz mu
vaffak olamamış, yani henüz kopya· 
cılık devresinden tamamiyle srynla
mamış bir memlekette, garbin şahe
serlerinin içine gömülmek ve içlerin· 
de ·gizlenen muvaffakiyet sırrını ara
mak kadar, kabuğumuzdan çıkmak, 
kendi hayatımıza daha derinden ka· 
rışmak, zahiri bir bakışla göze çarp· 
mayan, fakat hakikatte mevcud olan. 
hususiyetlerimizi yakalamaya çalıt
mak, sanatkar için çok faydalı bh> 
meşgale olacaktır. 

Kendi hayatımızı tanımak mevzuu
bah,is olunca da, her şeyden evvel. 
medeniyetin tesviye silindirinin üze
rinden bir dereceye kadar geç.mif 01-
duğu büyük şehirlerimizin dışında, 
memleketi, asıl kendine has manzara• 
larmr muhafaza eden taraflariyle gör
menin ve tanunanın ehemiyetin inkil: 
edilebilir mi P 

Memleketi yak'ından ve iyice tam
mış olan bir sanatk§rın, ressam °"' 
sun, edebiyatçı veya kompozitör ol
ıun, hayatı anlayış vo hiesedi' w 
memleketini seviş tarzında büyük bfT 
değişikliğin husule geldiğini aize mi
salleriyle isbat edebilirim. 

Sanatkarlarınırza, kültürlerin! ~ 
vetlendirmeyi, kendi branşlarında 
kuvvetli eserleri okumayı, seyretme
yi veya dinlemeyi tavsiye ettiğlmh: 
kadar, onları, içinde yaşadıkları mem
leketi tannnaya ve bunun için de el
lerine geçen her fırsattan istifade et
meye de teşvik etmeliyiz. 

Birçok genç sanatkarlarımız, mem
lektle daha yakından temasa geldik· 
ten sonra, bugün muhitleriyle kendi 
aralarında yükseldiğinden tikayet etı. 
tikleri eeddin sebeb ve hikmetini da
ha iyi kavrıyacaklardır. 

Tiyatro ve nasyonu bizde en er
ken çağımızda başlar. Kxsa bir baya
ta malik olan insan, kendisine o ka
dar yakrn ve bununla beraber o ka
dar inanılmıyacak kadar uzak, ben -
zerlerinin sıkı kalabalığı içinde, fan
tezisine uyarak, bir şekilden diğeri
ne atılmak için dayanılmaz bir arzu 
duyar. Doğuşta mevcud oldukları hal-

Aktörün, yüzünün, tabiatinin, du· 
ruşunun, bütün mevcudiyetinin man
zarasını değiştirerek, uzak ve muhay
yele .eseri b!r mukadderat vesiylesiy
l~, bızzat aglayabileceğini ve ağlata
bıleceğini söylerken Shakespeare de 
bunu kastetmektedir. Eıki türk sanatlarından biri: Cinicilik 



iti umumi af ilan etmek oldu 
( Bqı 1. lacl uy/ada eni tlouet num mtlhendle Şuınig Fin vapacak (Başı ı. inci uy/ada ) 

man doatu sayılan Scbmidt'in Uk unatlar federM7onu ni• '~• J 
1 

dufu ve bu ifin memleketin ihtiyacı-

AtatUtkle k 
Faruk arasınd 

(Bqı l laci •y/ma) 
le Mmrm refahı için olan ..,.W 
mennf.lerimf arsetmekle ... ır 

ye nuırhima tayini, yapılan m»krat tmlayillltl .,.ya1 ba J _ b na cevab venneai lhımceldiii ıös a-
deiifiklili tefkil etmektedir partialnden JedflDittir. IKB .. V nünde tutulank memleket prtlarma 
retle Şqnig Hitler'in taleble umumi çerçeıveeiyle bir A- ,,.-J göre tüdil mütaleaları bir araya ıe- Dofum yıldiSnUmil münase 
unda boyun eğmi9 bulunmaktadır kalkınma bblnal menura- . tirmek eu.retiyle bir programın hazır- 16nderdiliniz telıraftan çok m 

Dl1n akpm netredilen kabin ektedir. lngı·ıtere ue Fransa yanı· 'R·ı·yet lanmaaı lhım geldilf neticeaine va- • olarak gmlmf •urette tqelddlr 
ilinde Seiu dahiliye nuırı olan )U Aı,.uıurya ınadJuaı Y' ~ nlmıf ve bu buırhklarda fU ....ıar phet eudetinisle Mil ttırk mill 
terilmekte, fakat polla itlerini anlatman göz önfinde bulundurulmuttur: refahı için olan temennilerimi ar 
ecleceii tarih edilmemekte 16 (A.A.) - VGcude 1et1- kGNISlnda ne yapacak ? 1 - Memleket MI mevzuları için· rim. 
liate birden bire ıeri almmıft Almanya _ ATmturya mat- • W de bullan tberincle uzun ıenelerden· 

Zamıedildiline ıare, eon d qmuı mucibince, iki memle- Parla gaseıelerinin ymdıldan AweturJ9Wlee1eri balrıkındakl yazı- beri 71tPılan tetkikler neticeainde el- Kral Farukun Türkiye 
latede yapılan tadilatın um Alman lmanya ve Aweturya anamda- Parla, 16 (A.A.) - Bu ublm bütün lannda "Rayttqdaki nutkundan e- de edilmit malGmat mncud oldulu 
tarafından tifahen verilen bir mtınuebetleri bosmap iatihdaf gueteler, Avueturyadaki bblne deli· vel B. Hitlere bir Aweturya mınaf· cibetle IU itleri proer-nrn1n ilk kı• ziyareti 
tom ve manevra behaneeiyle h tfhı matbuat c:firilmlerini ida- 9Udlkleriyle mctpl olmaktadır. fakiyeti JhmıclL,. diyorlar. mmda bu albl iflere yer vermek. Kahin, 16 (A.A.) - B1 lıfubııldlll 
varında a1men ordU1una me111 salandırac:ak ve llç6ncl te- Pati Parizyıen diyor ld: Entremijan p.seteei fU euretle de· 2 - Bu eu lflerini ehlmlyet dere- pzeteel Kınl Paruk'un 
kunetln nUmayifte bulunmq _ ......... ı, mnlekten f!ıkarıla- Bir darbe .,. bir ilılar vam ediyor: celerine ~re tMnlf ederek en mil- iz uhtemel yahatl bakk 
dir. Zannedildiline ,are, bir •---- ~ Avusturya Filhrerin anünde etildi himlerini tercih etmek n lil"P"ı ya- m e m ee 
bblneye atmm11eı talebi bari ynca bu tarzdaki dlrilmler i· Pati Pariziyen diyor ki : ve ADflueun ilk merhalesi bafladı. prlacalr i9lerden elde .. n..- menfa- makaleeinde ucUmle diyor ki : 
Almlnyaya genif mikyuta mfiHa ctıne kadar yilbelen bapla •Bıçak boiazma dayanDUf bir vul- etler caz anilnde hatanclurulmak eu- "'Kıralımu :ilrkiye Cumburi 
ta bulunulmuftUr. Maele fim eabit olunmuttur. yette bulunan Avmturya, verilen e- Sein lnlcuarı'ın mısiyed retiyle bu tercihi yapmak. .dyareti takdirinde bir çok eılu nb 
manyaıım yapılan i9lerdeıı ftag'ın lop/anıuı mirleri yapmak mecburiyetinde kal· Pari Suar pzeteslnde Sakervayn, 3 - lıfGetacel mahiyet arzeden ve larla biribirine ballı bulumn doet 
9lup olmadığını anlamaktır. 16 (A.A.) - Siyaat mahfil· lllJltır. Demokrat ve sulhçu Avrupa, her '"' Seis ta.kuartin hareket tarzı- bilhuu içtimai zümrenin hayat ve ldyeye müetakil bir hWdlmdar aıfatl 

Hitler'in Berchteepdende d tlerin Rantal'daki .ayllye- Ren uhillerinin yeniden ifPll darbe· na batlı bulandulunu kaydediyor ve uhathıi allkadar eden iflere ebemi- le ıldecektir. Bu ziyaret iki memle 
Si radikal taleblerde balandu kta AYUaturya ile Almenya sinden daha u eert olmakla beraber, diyor ki: yet vermek. • ve devlet arM111da yeni muahede! 
lllt ba talebleriıı il'afı Avua milzakenlerle mlfterek ikinci bir darbe daha indirilmlftlr. Bu "lfııier Wlyilk bir ,ey yapmazaa, al· 4 - Uzak bir istlkbalden siyacle Akdi lJdbinde Ud taraf için hayırlı 
bilfiil tibi bir devlet haline p IDlf olu kararlardan usun ildnd darbede, pamuklarla mwikJeı • man auilerl sızlanacak, çok fCY ya- yakın bir WDlıDda netice verecek eu ticeler verecek. " yeni bir dnir 
il için bunların IUfllil taraf bahsetmesine intizar etmek· tirUmi9 olmakla beraber, ırranaa ve pana Şu90lg hükUmetlyle mücadeleye iflerlnl 6mafa koymak. lan11c:ı olac:aktır. 
ndcledildiii kaydedilmektedi İqiltere için ve bUtila diğer hür girifllllt olacaktır. Her iki halde de !9te bu eaaelara ıöre hufl'lanan ---

Bitler, Avuaturya m, pol mahfiller Avueturya tarafm· memleketler için manalı bir ihtardır. vasiyet vahim olacaktır. Buna binaen su ifleri programına nazaran birçok 
...,...iyle Almanyaya iatlnad eclll~li illa ecWmJt o- Bunun üzerinde herkesin dU,ünmeei vakit kazanılmaamna imkan veren ve havzalarda yapılacak eu faaliyeti Ka- Bükreıte kaybolan 
al. A~ lromlntem erin nqrinden evvel daha lhımdır.,, vakit kararlan geciktiren bu anlatma· ıptayca kabul edilen SlJ2 numaralı 
deki pakta iftldk ve mert b hWriba •ermekten iatlnkti ln6#tere .,. Fraıua ne nm muvakkat bir mahiyeti haiz olma- kanunla teabit edilmlttir. Ba munla sovyet maslahatgüzan 
lltln• muvafakat etmellni. • ,apaealclar l smdan korkulur.. Marmara bavzumda Sulllırblr ve • 
_.__il doetlıık fikrini tek -·· bu ..ı-1-1-d 11at ıs .. . tabileri: Bakırçay, Oedls, Bl)'Wr (Bqı l ıDcJ •y/•d•) 
·-r• e r .,.,.... aym r ... - e Eko de Pari diyor ki: L8 Tan .,..ıyed aaldn gorüyor.. llencle- nehirle_. A.1·-- ba-'ı..ın. eonra kend. i.•ine ıOpbelf 16dlllen 
latemlftir. lanac:aktır. Rumamede almen "Buıfinkü tarihin, neticeleri 8lç01e- ·- u, - ,,..... ,.ıı 1 il i '-k ibeC'e 
Zmmedlldiiüıe ıare lutniı in beyanatı .ardır. miyecek derecede büyük mühim bldi- U Tan gueteei bldieeleri oldukça de SeybMl, Ceyhan, Berdan; Silifke- ~ e ç 1 e Jllr·~ Vllllım-1• 

tlln ile llmolini araamdald ,acı )U .4""'ııuya ın.lincue- eelerinden birinin kar,nımdayıs. Ber· uJdn ıCJnnekte ve H ümle tunları yaz de Gaba, Malatya banlilinde Hon· dilini ve 5 9ubatta bu aclwnm 
dolayıaiyle her samanki kadar eh den ki hatabı da maktadır : ta, Tobma ve Derme, Karadeniz bıav· düi dii'1' iki ,alulla birlikte Stuya-
tlln mtbaharet ıörememittir. rinde yem bir det7re teep 'de mu karfılm .. Avusturyadaki yeni kabine kombi- a.mda Yqllırmak ve ttblleri • orta ya ıitmek teklifinde bulundulunu 99 

10 (A.A.) - Almanya A· blyilk bir hiddet ıa.teren B. Hitler, nezonu, memlekette ıözüken muuhte· Anadoluda Sakarya ft dbileri İıe Br- kendisinin bu teklifi kllbul etmed111-
~11Udarya leabined ---•- _..... _.,._ 8 Avuaturyaya, 2JL1914 de Belçikaya ni, diler tarafcım karai-'• 16 -

kabin i .,.,, .. _ ,,_ - 'ftrilen ultimatoma milpbih ~r ultl lif temayillleri mahirane bir eurette zincan ve Iğdır ovalarmda aU:lama 1'1· • ,,._. ı-r-
Avuaturya " fU sur pen eKUmle clemtftir ld : matom v-ı..a •• t--a1.__ " _ _- tenin etmekte ve yem bükiimet, bq- pılmaeı, betaldıklarm lmnatuımuı ve daki kızının kaıdieine iltihak lçiD 

•irkil etmlftlr: emurl- ba-macta, a1men ••-r- u.a• -·· ..... .._, .-Lnı- bl __,, .. dett __ ..._ri -'-eml .. il Um--: ""'bl mtlmde almwm• bulunduldanm W 
B kil milıt mildaf ,.... ı- kani llittelıbouropa'nın yeniden tıeplddiltl• v .. 111 r --.. - rn yet zararlarınm on ne ıeç •. - •• ya. '--tmdlln kokarak blrı.- ...n .. ""'-

epe "mı aa yolları •ÇIDll olclu&uma ne mani o1mıyacaklar md verdilf bu uzletma eaerl üzerinde pıJacak bütiln au itleri ıçtn bet eene- -ı· r -. •- .---
11lfllll: lıfua i: Ludvrig rum. lıflatakll Avuaturya, : çalıpmk !çin oldukça lyi bir vuiyette d 31 mil on liranın urfma izin ve- lenmeyi llbumtu addettltlni" 8 P 
~; Dahiliye ve emniyet ancak a1men lnJdpfmın u- Ttm,ana .anlan bola yılana bulunmaktadır. ri~9tir. Y batta bayle J9Ptllmı ve 10 .... 
... lnqaart: Rarldye namı rçevesi içinde bulabilir. Epok diyor ki: Bu itleri bqaracak teıpillta ıe- BOkretten ~ ayrıJarak ltoma-
lcbmldt: Emniyet mo.tepn pden ı&rllflDeleri, Almanya "Bu tedbirlerin "iki devlet arum- Hiıle.r'in iaıedilderi H Sutni- lince. bu da tamamlanarak yukarda ya hareket ettıiini blldlrmittir. 
llmbl: Adliye num: Pr. A rya mfinalebetlerinde yeni bir da, alman milletinin tarihinin ve umu· g'in kabul ettilcleri .,..ttiiimis havalardan ·Ildır ve Giornals d'ltıalia ~ 
~ ~~:S.!ıı ıtır.,, mi menafiiniııi ic:ab ettirdi~ ka~ Bu euretle tqldl edilen heyetin ba- Sakarya müıteana ~lmak ~re dl· mrla ,apflia Mr milalma 
U,. num: Neumayer; Zina ~ı::,::e eıkı münaebetlena tesiai kHd bir milli latlkW nahu içinde ber- terlerinde 10 ıube mübendiallii ih- neıredfyor 
lhadolfer; Ticaret aum: manuanın ıçinnmmdl oldutunu okurken bota kelin tepiki meeaieiei nw1 temine- d:-8 edilmi9 ve bu mDbendieHlder em- Roma, 1& (A.A.) - Gloraale 41• 
Jlab; Devlet babnlan: BB 7' yda t&9fU1& unlmumı batırlıyo- debllecetl meaeleei kalmaktadır. lut- rınde 37 mWıendl• ve 51 fen memu- talla pzetıeel Bilkretteld ~ eJsl-
a.,..tto, Hw ltott, Ga1alH rua. llUIOlini, eWdltfi ihtiyar etmü- nla fÜpheeiz anlapna yolunda, mem- rundan milrekkeb poetalar t091dl e- el Butenkonutı Romada buhJamut ol• 
am: llillt •ildafaa ma.ıe,.n politikası tedir, sin •etini fula sıbncak vasi- leketlnln rejimini ve hayati menfaat- dilmlttlr. dulunu yumaktıadır • 
..ı Zehner: Bndtlatri ~ yette delildir. terini mahafua ederek yapabileceli Bu ,.kltde 11937 eeneel bulranm· B•tenkonun pJbabed b1JGk lak 
._ Btımmky; ltıi bimaye9i mtll qı l. llJOi •7'•) ltal,a diplornadlc bir adar ileri aitmiftir. Temin eclildlli- da arul tberinde • etOdJerlm .... iki• bıralımlf idi. 
rı: Adolf Watsek. her dnletlt doltluk mtlna- mağlabiyedne..,,.,,. m sQ", vwe~llnl sannettili teY· 1anmıtbu ~-~ etildij ~rlD ~::--~ Bu pnte, Bııtenh De yaptılz bir 

fl....ıe/fı.tn..,,. Jaumak. ı. alman hUkfimeti tarafmdan Berh- re IrWJm& pro •er mlllkMı netre•ktedk. Baaa ~ 

AftltarJa •• .. n11' 
1
• ta ,,. laıt ••ı 1 t M.:a .ı,.. · kezde yapılan kuwetli bir tepilitla tında ayr==.::.r.du: 

... leked terbmı-.. ollm Mt111 , •-)'ldlil .,.... ti ... • 
J'iı!d mlcrlmler için CD•llDf Wr '" .,.. '' ~ --W. - ml1aftrl = ~~._ · MI ı r• ~projiıer 
edllll'Mbıi lıfHdutan istemek ı.tllde" hU. • ••ı• tice9I. ltaıyama 20 eene4esı beri .... cUıae stmnebl ltla ...,,_.... ~ &imdiye kadar bu F"r · d k 1 
... inkipftant etd~~~~tanktı· bit ve teyld edflmlt oldufu tarzmda· nhUıkayket kendi memlf' 1 ekednkabı'lı~telillklmlı'f addyeett euretle tamamlana~ projelerden S\11· 1 IS tin 8 SUY ast er 

,,._ __ ı-.a... topt ...... nuırtar an ve ıaua111& ... ki Orta Avrupa ıiyuetinin ve faali- u u u ve tere ıy e • ğ ı k h da A ı nt ,xıa l1 .,._.,. ... ... n•~-•- ..._ 
~ ... ,,..... ~ .• l lan :ı----""-tl . .;~· bal k b l . tind old ır ı avzasın pu yo Jv"' e -a.. 1& (n.Ao) - ır .. UIUll.,. 

_. B. fu-ı..ı- te'-'iff n-erin rımız e o m_.~ crı- yetinin tam ıurette red ve inkirı ol- .,..ı tarzını a u vuıye e • K 1 d • f --.. dl, A· -"' ,__._ ... _ bllb• - --· 
.., '1'"65..... 1U YA d' ...... 1 ..a.ı--t. d ıh. .. .. .. almmaktad ema Pata cresı eyenn - ~ yeravnu- ___ -. .-ıur ve na,. 
im 1038 tarihinden evet vııkua ma ıyen .... vvet en~-.., muıtur. u ... ıoz onune ır. danada Seyhan •I " aol eabll ıula- fa llidda demiryolJanaa brp .,.._ 
11,..t drlmler baklanda pnl kamum daimi hedefı olarak Er Nuvel diyor ki: Şıqnig en GI /ena hal ma ana mallan, Berdan rqil1lıtartl 1er yapılmıt" Utlar bir çolı: yerlerde 
llıilmat af kabul etmlftlr. dır. Romanya, ~ taraftan "Mueolininin eiyaHtl, İtalyanın or- tanını Nçd ve sulama ana kanalı, Br.dncan batak· efttllmllttGr. 11'alı:at bunlar vaktlft. 

Ummal af, en mlıhlm mahkGml ovakya. Yqoelavya ya " diler ta Avrupa tahtmdan feraptidlr. !tal- biı kurutma l9i ihale edlJmlt ve una- 16rtU4QGDden hiç bir kua o'nwn .. 
11n dahi pmildlr, Bu affdan ıeııe Yapelavya ili Ttlrldye, ya, Avrupa ıiyueti pllnmcla iltif•mı Fakat fllpbelis daha ileri ıitmek im- iye imAllt projelerinin huır~- tir 
... elti ltbıtlen, tethiftl W unanlatan'a ballıyan bu Ud te- ftrmiftir.,. klnaıs oldupu ve ild menaı.ket ara- na yarayan eondaj itlerine de ballan- -·-----------
J)olfme'ua attlmtl ile neticelen dabm artan ahenal ve poJi.. Ba.trwijan ve Jurml d• Deba p- llDda iyi münıHbetlerin tekrar ten- mıftır. 8fmdfye bdar fıbale edilen bu 
wkllet baakmı meeeleelnde n namik n ldUtlrel Mhalardald seteleri de aym ffkircledlrler. allll için yapılacak fedaklrblı:larm t,ıerln tutarı 2,160,SM.&6 Hn11 bul· 
Diler w IOll mmnlıfda wyonaJ yeaillde lıferkut ve ladd A,.,ı..'un ille nterhalai aoıı hududuna vanbmt oldqunu ::-· mu,tur. Bakırçay ı.W.ı iti ile Kuo-
..,.ıilt putielain Viyana mer tulluuıun bir prantial oldu· Pari Bur " Bntrwijaa pnteleri, n cHJdrMt almak llıamdır. Ba~nın vuı mlw ana kanalı " reaGJltkl 
illa llapatılmw eanaunda teT tefeklmlllare dahil bulunan tecrllbealn dahili politika ub•md• mtınakuaya pbrı1mak tbereclir. l-
lm ...._dia Taft da iadfacle blsat bncll emellerhaln doetluk nbıtaJarmm taniniDe de- dakl netlc:eleri ve Aweturyaıım dıt hale edilen itler Userinde de bap fa. 
tir. Jlalaktmiyeti blyilk olanl lmtutUDda da bir pranti polldlı:aunda yapabileceli lkialer ih- allyetlne menimin mUuadeel nilbe-
11. ulrat ft yatalak bir halde nm edtclktir. tiyMla kaydedilmek prtiyle, fevkall· tinde, el~ edilmektedir. ••lla mU.teaa, Almuya ile praati maalledetlne n lıfilletler cemiyeti paktmm çerçe- de nuik bir vasiyet önünde b"1unan lıfemleketimisln lkbAıdt blkm-
dan bbul oluucaktır. " ldUtlre1 ...-..1.ıer. veli içlDde kollektlf emniyet nedne Avuaturya bqveklllniıı meauliyetlerl· mumda blflıca rollerden biriAi OJ• 

Umumi af aynı amanda mar ttifalmms Awapa iatl1ı:ra- çahpak cbt polltiJramnmı bqlıca be- Qi tıma"*l müdrik olarak, Almanya nayan nlsamlı ve pllnlı ea poll.tla-
Jere ele pmildir. Wıim bir lmlldir. B• latfkra. defterinden biri olarak kalaca1ı:tır. Ro- ile vahim UatilltJar tehllkeılni berta- mımı tatbikatmdaki inlrifaflar lle-

811flarm bd affı, 1941 Hn• tmek um\Mlll tulbun nelim manya. Canrecle tarfohman pyret· nf etmek için, en u fena bir bal tarzı rinde saman mman dunmlı nsife 
Da kadar mahkOmlarm ,a.terec:e ifembctir. len yardımda devam edecektir. R~ Unrlnde oeuretle durdupu teellm bil 1· • • 
_..kat ve .ıtlrOltllfe baihdır U. manya. blltfill dilnya milletlerinin .,.._ tmek prelı:tir ece u. _ 
mariyetlerln ladai isfıı hiç 1edlil IU1b idealine ı.ndiDi burede- e .. 
~ktedir. tt(fakları politi~ ırrama c:ektir, o ideal ki kati olarak eiyaal la- A11ıu&ıırya için yapacalc baflca 

da kuvvetli bir ıeunad nok· tilrWe, toprak tamamJıpna ve kollelı:· •~--
Hlklmet, uslqma .dhniy bulmaktadır. l'rama ile olan ur- tif eamiyete iatlnad etmektedir. f81 YOIHlh• 

mllba bulunan ba tedbiri, .. lanmam lraynalı fikir " llulde oldup albl. milletleri mu- Londta 16 (A.A.) - Bu •bahld Lon 
kadar it birllfi yolundan ay linde olduiu kadu miW aru cebhelen ayıracalı: olan ideoloji c1ra ıu.teleri, Aweturya bldiaeleriyle c•hrlmlıe geliyor 
mit ola vatandqlara, vatanm iimisiD tahüblı:undaki muhtelif ihtiWlanndaD " ber memleketin meuu1 olmaktadır: r ::.. na:-.: =~~~ an1arm heplinde fnlllU mille- kencU emellerine ve ibti)'9Çlarma cıs- Deyli Telepaf ve lıforniq Post di· ( Bqı 1. inci a.,tada ) 
m mlmkBn kılmak mabadlle •ada clrmlt cıknamııdır. re tatbik ecleceli cllhlU rejimlere mil- yor ki : Vekil, bökilmet koaalmr " tUmen 

mtlfterek Ye devwn1ı mer- dl!ıbaleclen uak kalacaktır. :Fakat ken· .. Avuaturya bapeJdHnin vulyetl kararslhmı siyaret ettikten eonra ti-
1...ıuadlalmll bildirmektedir. erbnbiD heyeti pmmlyeal itlba- dl iç poli~kemın da btrhanp bir dıt cldclen lfiçttl. IUflÜC• ltalyanm bir mil- c:aret odunun tertlb ettill çay .dya-

J' _,.........,,. ..ı,, buslD dbaa a,ade lrunet bul· mtldabale katlyeG 1ı:abul etmelllele de aheretine dayanamlyacapu bildili fetlnde bulu111DUft111'· Ziyafet em&• 

v.,_.. ıe (A.A.) - Yeni ~ ile olan donluk ısmetmi9 bulwıuyonu. için. nui Abnanyanm bu derece tld· eaıda tlctarlarmmla muhtelif ticari 
bbiatai, buı antruan hunai edemis Romanya'am dit poUd • ltomanya. daimi menfaatlerhaln ica- detll taleblerine mukavemet edememlt- meftUlar üzerinde hublhalde bulan-
Jlainlr. lftıMs pnulplerlnin mı bı olan bu ppna• poUtibnm tabak· tlr. Almanyanm f1rt1arma bat elerken ma,. müteakiben partinin nrdili .d-

Yeat kabinede Ud baris w 1mkuna c1nam ederek enterwJODal 1uinll· bu ıuretle biç olmana memle- yafette bulunmak Ozen Halkerine 
"1dır ld baDJar Seim lnquut Brilanya U. itbfrllli serçeveei içinde teröki ve ketinin tamemiyle yutu1mumı ıecUr - ıitmiftlr. Ziyafet seç vakte lmdar 
lıle llonteaau'dur. Salsbuq Britanyanm. R1hta praatl tulh yolundaki tarlbl vulfeaini ifa tirmekte oldapu ve bugUnkCl hldiee- devam etml9tir. 
fedenqoa• reisi albay Von amabedelerin teeb!t etdli eyllyecelı:tir.,. lerle aman banmanm netice itibari· Vekil, bu uııbah yeni butahaneyi, 
~ nuyonaHat olarak ta mldafM eylemek yoluda w- Kabinenin Ud/aa ,alandar le bu a1dbettea kurtulmayı belld de enatlttl w yeni parti blwmı psdik· 
•· 8. lnquarta verilen .. dahil pyretler bisl bittabi omaa po- Blkref, ıe (A.A.) - Raclor aj11111, mOmldlD lalacafmı clGtUnmUftiir· Bu ten eonra ... t dokuda Ankaraya ba-
mmlyet num'9 mıvanı, kabin una eevketmektedir. Binaea- ecnebi menablclea p1en ve patrilı: tanrda hareket, Avuaturya için yesl. relret etml9tir. 
tekJdllladea enet t.ablt edllmit iqilis • rumen mUlll!lebetltrl- lliroD Criatia'mn letlfa1111a dair olan ne yapılacak teJdl." V ıalc' tan •eçerlcen 
lama vasiyeti ıeatermektedi ubalarda lnldpf ettirilme- biberi tebib etmektedir. Upk, 16 (A.A.) - tıım.s Vekili 
- 1aiç bir yeni vasile ve lllW ltledmlsden biri olacaktır. Tn'ldl edll.n naulaabirler Tayyar elle Bilyftk Sahra aeferl B. lakir Keeebir Ankara- bmlr treni,. 
DAve edilmit delildir. tlktlmedmis Sovyetler birlili ile Blkret. ıe (A.A.) _ ıtoyter ajan- le Upktan seçerken ietuıJaada ıra,. 

NllJw1fat denilen muhale iyi GlllfUlü mtlllwbetl• lllUD eahehfrbıclen: Aakert umtlr i- Stnlbura, it (A.A.) - Bet Japon mkam w .dnat, it banblan midir· 
lDUtdfaldyetlerl bfllUllda, _.. f ettlnmle mtıtemadiya clar..ı 11f1 tanımda verilen ,..um.t ta1yereclal din cllrtmotfSrKl bir ahmn teriyle konUfll'&lı: Utalm tkbeadt .,.. 
,.ı-dlmokrat ve Mlldika Mknterl lfl!Cllktar. maclblnoe bul ecmbl aueıe mlbabir- tayyareei'U.. Berliaden bunya 191mit- ziyeti bakkmda malOmat ,almıftır. 
-ı. Watlek'ln bblneJe pnm.i ~ U. !eri '"1df edlJmlttir. llevlnıf1arm l· ler w .. t 1S.27 ele yere knnlflerdir. 
~ ..... lmlad menfaat blrllli ve iyi at- llmlm .._. bildirUlllemlftılr. Zan- Tayyareciler lı:ıla bir latirahattea eoa-
..ı. partiain.;. Ba ltott da Aılmya ile olan mlnr• wlllcllllm ,are _,,..ter, beyecan- ra llanilyaya clolru uÇUtlarma de- Y ugoslavyada kari 
aecWd mevldfııcle _.,,,.. dalWa 1ııer • ...._ -aalyet b b1Wr1er yapüla ltbam edilmek· ftlll etmft1ercllr. Bel,nd, 16 (A.A.) - Buraya plen 
tir. .-U• ~ _....... tedlrler. Bu tayyareciler, italyan tayyareci- haberlere ıare memleketin muhtelif 
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AÇILIS KAPANl8 

1111 tlrlı borcu 1 lt.- 19.
(Vmcleli) 
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il lt.- 11,
(Vlldeli) 

111 19.05 it.Ol 
Yeni adliye nuın Pr. Ac!amovi clecektir. ltaıya,.-brp. hl· S8ylencllllne atre metbflar ara· lerl tarafından tertlb edilmiı olan MI- yerlerinde, cenubi Sırbiatan De Be»- (Peıia) 

n.- .... dnlet ıurumda mtlbfm bir ro ild millet ~ ırk unda amerilralı veya lnıflis muhabir· yBk eahra 1eferlae lftlrlk eclecelder- nada durmadan yapa karlar mllnab- YWe 1 1111 
_. ve IUfDl&kı li1Wtini tutmak- n ldl1tlr lairJIJderiDden lraJUlma a11D ler bulumktadar. dlr. lenin d11ft!W!M ltbeb oJmuttur. ~--------*' 



. ·- NÖBETÇİ ECZANELER 

Sabaha kar11 
Puar . lstanbul ecıaneal 
Puarteal Merkez 
Salı Ankara ,. 
Çarıamba Yeni ve Cebeci ecıanelerl 
Pertembe Halit ve Sakarya 

Yazan:~. P. Çehol 

Maria Mihailovna bir türlü uyu
yamadı. Yataktan kalktı. Kocasının 
Ustünden aşarak terliklerini giydi ve 
pencere önüne geldi. Avlu karanlık
tı. Yalnız ağaçlarla parmaklıkların 
bir kısmı belli oluyordu. Her taraf 
derin bir sessizlik içinde idi. Maria 
Mihailovna, avluya baktı ve birde~
bire haykırdı. Ona, sanki bahçede hır 
adam eve yakla9ryormut gibi geldi. 
Filhakika bir insanın mutfak pence
resi önünde tereddildle durakladığını 
•e ondan sonra pencerenin kenarına 
basarak gene pencerenin karanlığında 
kaybolduğunu gördü. 

Maria :Mihailovna, 
- Vasya ! 
Diye haykırarak kocasını sarstı. 
- Vasiliy 1 Vasiliy 1 Uyansan~ : 

<lözünil açaana ! Mutfağa hırııJ: gır· 
dl 1 Ben pencere Hnilnde duruyor
dum. Onun mutfak penceresinden i
çeri girdiğini g8rdüm. Şimdi nerede 
ise yemek odasına girecek... Gümüş 
takımların hepsi orada ... Vasil ! Ge
çen yıl :Maria J egerovnalara da hırtı% 
böyle girmişti. 

- Girerse, girsin. Allahın emrini 
yerine getiriyor. Maria Jegorovna'ya 
her halde Pelegoyanın itfaiye neferi 
gelmittir. 

Maria :Mihailovna, . 
_ Ne, ne ? Kim diyorsun ? ltfaıye 

neferi mi ? Aman yarabbi namusu
mu% berbad oldu. Hınız oleay<h: bel
ki bu kadar feci olmazdı 1 Benım e
vimde böyle bir ıeyin olmasına ta
hammülUm yoktur ! diye bağırdı. 

- Canım efendim, dünya kurul~u 
f · · geceleyın kurulalı itfaiye ne erının . 

pencereden dalarak yavuklusuna gıt-
meıi adettir... 1 b" ~ • d bö e ır :r· - Hayır, ben, evım e y h l 
ye tahammül edemem. Lutfen, der. a 

"f" d fet 1 Rıca mutfağa git ve hen ı e .. 
ederim derhal git 1 Yarın da böyle 
bir h~lt yapmamasını Pelagayay.a 
aöyliyeceğim ... Haydi, sana çabuk dı-
yorum l ••y 
Adamın çok canı sıkılm19tı, a-

rabbi sen bilirsin" diye mırıldandı ve 
terliklerini sürUkliyerek korka korka 
odadan çıktı; her taraf zifri karan
lıktı. Eliyle kapıyı araıtırmak zorun
da kaldı. Evvel emirde çocukların oda
ıına giderek hizmetçi kızı .urandır~ı 

_ Vasilisa, temizlemek ıçın benım 
robdöpmbrımı almıştın, nereye koy-

dun? 
- Temizlesin diye Pelagayaya ver-

mqtim 1 
- Ne biçim işdir bu, anlamıy~r 

•esselam. Temizlemek içi~ a~ınan bır 
!ICY bir daha yerine getirılmıyor; on-

d b de bö·yJe zırıl zıbıldak 
an sonra en 

dolaşıyorum değil mi ? 1 

V ·1 tfakta doğruca Pelagaya-
ası, mu d"ğ" 

nın her zaman yatağını ıer ı ı yere 
gitti. Eliyle kadının omuzlarını bu-

larak onu sarstı. 
P 1 Ya l Neden 

- Pelegaya ! e ega . . 
. . . ·· ünmek ıatıyor-

böyle uyuklar gıbı gor . 
ıun ? 1 Biraz evvel pencereden senın 
yanına kim girdi ? ? 

_ Hım ? ••• Hangi pencereden 

M 
ıunü bırak da, kavalye-

- asum ro defolmasını 
ne boynunu kırıp beınen 
•öyle 1 Anladın mı ? 

- Beyefendi, beni s.i~ ne ~~:::; 
ıunuz ? Tabanlarım şışıncey 
bütün ün didinip koştukştan sonra, 

g . . b" azara artık 
gece yarısı bu bıçım ır 
tahammül edemem. b 

- Canım timdi ağız yapmayı ı-
rak ı 
Ağlamaya başlayan ahçı kadın, 
- Utanınız beycf endi, utanınız 

Çeviren: Hikmet Tuna 

Yazıklar olsun size ! Bu zor hayatın 
acılığı yetmiyormuş gibi bir de ... 

Tabii, bizleri aşağılayabilininis ... 
ÇUnkü, bizim kimsemiz yok da onun 
için ..• Diyebildi. Kadın hıçkırarak ağ-
lıyordu. y 

_ Peki, peki: fakat, niçin aglıyor-
ıun ? Beni hanımefendi gönderdi. 
Bana göre hava hoı, istersen iblisin 
oğlunu odana al. Sen dlin benim rob
döpmbrmıı temizlemek için aldın, ne-

reye koydun ? 
- Eyvah, koltuğun üıtUne kayma

ğa unuttum; sobanın yanındaki çivi
de atılı duruyor. 

Adam eliyle arattırarak robdötamh
rmı bulup giydikten sonra yatak oda
sına döndü. Maria Mihailovna bu a
rada tekrar yatağa girmiş kocasını 
bekliyordu. Uç dakika bekledikten 
sonra, yeniden sinirlenmeğe başladı. 
"Ne kadar usadı ? Bari itfaiye nef e
rinden bqka bir kimse olmasa ya 
başka biri iıe ?" Diye dUtünilyordu. 
Hayalinde en korkunç manzaralar 
canlanıyordu : Karanlık bir mutfak .. 
balta. .. kocuı çöküp devriliyor ... yer
ler kan içinde ... bet dakika ... altı da
kika. .. alnından ıoiuk ter dökülüyor .. 

Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniıehir eczaneleri 
HALK ve YENİ SiNEMALARDA 

MATİNELER 

Her&iin 
14.45 
111.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.oo 
14.45 
11.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
11.45 
21.00 

Pazar ve cumarteal sUnlerinden batka 
H A L K ıinemaamda bersiin baUt 
matineleri: 12.15 

Film değiıme cünleri: Puartnl ve Cuma 
LU'ZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521. - Telefon mllracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Sebirlerara11: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havapaı Ann Me· 
murluğu: 184G. - MeaaJeri Şehir Anba
n: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 5259. - Yeni
ıehir, Havuzbaıı Biılm tabi: 2S2S -
Havuzba,ı: Birlik takıl: 2S3S - Çankın 
caddesi, Uluı takıl: 12!11. 

OTOBUSLERlN 1 1 k .,. 8 o a 

SEFERLERİ 
Sabah Aktam 
llk Son 

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

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.SO 

Ulııa M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulııa. M. na ı.oo 20.SO 

Uluı M. dan Keçiören'• 6.00 21.00 
Keçiören'den 'Ulııa M. na 6.SO 21.30 

Uluı M. dan Etlik'• uo 20.30 
Etlik'ten Ulu M. na 7.00 21.00 

Ulu M. dan Cebeci'ye 7.00 20.SO 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 20.30 

Cebeci'den AL fabL ra 6.SO 
AL fabL dan Cebeci'ye 17.15 
Yeniıeblr'den 'Ulııa M. na 7.10 
S. puar'ndan Akköpril'ye 6.SO 7.15 
Akköpril'den S. pazan'na 9.45 

Yeniıehir, İltaıyon ve Bakanlıklara 
Ulııa M. dan Yenlıebir'e 7.00 

ber 1&&tı beı ıece muntazam seferler 
birer A&t IOnr& baılar. 
Akııaınlan Uluı meydanından Y enJ. 

ıebir'e ve Yenlıehir'den Uluı meydanına 
ıidecek otobüılerln hareket saatleri, ıhıe
malarm daiılıı aaatlerine tlbldir. 

POSTA SAATLERİ 

Poıta saat 19 a kadar İltanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taabhlitlll 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpapya 

Samıun hattına 

ı Her aabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 1!1.45 
de (aalı, perıembe, cu
martesi Toroı ıllrat.) 

: Hergiin 9.35 (Ka)'Se· 
ri, Sıvaa, Amaıya bu 
bat üzerindedir). 

Di1&rbakır battı ı Hersiin 9.40 
Zonpldak battı ı • 15.00 
Kınkblq• rayotobGı • ıe.os 

GONDELIK 

- Vaıil 1 Vuil 1 Hicri. ısse Rami. ıssa 
Diye haykırdı. Zilhicce: 16 fU.t: 4 

_ Avazın çıktığı kadar ne bağırı-
0 

S. 5D. A.._·-·. s.17 ~.; linet: 6 1 ......... "l'V 

yorsun ? Seni bofuyorlar mı ? Ne- -------------
dir ? Ne oluyonun ? Yanındayım 

görmilyormusun ? 
Adam yatağın kenarına oturdu. 
- Mutfakta kimse yok. Sana gali

ba gene kabus çöktü. Beyhude yere 
sinirlenme. Uslu, akıllı bir kızdır Pe
lagaya; tıpkı hanımı gibi de fazilet
li, Yarm hekime git, ıinirlerini bir 

muayene ettir. 
Kadın : 
- Etrafı da bir soğan kokusu kap-

ladı 1 dedi. 
- Evet, hakkm var, odada acayip 

bir koku peyda oldu. Nasıl olsa uy· 
kum kaçtı. Bari, ışığı açayım. 

Vasil elektrik düğmesini çevirdi ve 
arkasından bir feryad işitti: 

Dönünce, ona hayret, korku :C 
hiddetle bakan karısının fırlamıt göz-

lerini gördü. 
_ :Mutfakta robdöşambrını çıkar-

dın mı ? 
_ Niçin sordun ? 
_ Bir defa kendine bak. 
Adam aynaya baktı ve afall~d~. rob

döşambn yerine itfaiye ıneferının ka-

putunu giymıı;ti. 

Eski Amerika cumhurreisi Huver 
Awrupada ziyaretler yapıyor 
Le Haver Ui, (A.A.) - Amerikanın 

eski cumhur başkanı Huver Brüksel~ 
. "d g·inı Gand Liege ve Louvaına gı ece 

bildirmittir. B. Huver Kırat Leopold 
tarafından kabul edilecektir. yapıla
cak muhtelif kabul resimleri arasında 
21 ıubatta hariciye bakanlığında ve
rilecek bir akf&ID yemeği de vardır. 
Ertesi günü sarayda bir dine. verile.~ek 
ve ondan naonra B. Huver Lılde mute· 
akiben Finlandiya ve Çekoslovakyaya 
gidecektir. Çekoslovakyadaki kendi
sini B. Beneı beklemektedir . 

Buna binaen eıki cumhur başkam· 
nın ikameti bir kaç hafta sürecektir. 
ve bu müddet sarfında fakat Milletler 
Cemiyeti binasında uğramaksızın Ce
nevreye ve sonra da Pariıe uğrayacak-
tır. 

, 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş ıekli 
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Sold•n S11l• ve yukarıdan apğıyaı 
1- Dilmen kullanan. 
2- Afrikanın timalinde bir memle

ket. 
3- Mütareke (yelkeni indirme) - İ•· 

yan eden. 
4- Bir nota - La.ha 
5- İçine binilir (atla çekilir). 
6- Çocuğu doğurtan - Bir notL 
7- Yerine getirme - Bir nota. 
8- Büyük buton • Üzerinde yemek 

yenir. 
9- Hafif rüzglr - Hayvan vurma. 

AVUSTURYANIN YAKIN TARiHİNE BİR BAKIŞ 

Seipel' den Dollf uss' a .. . 
Dollfuss'tan Şuşnig' e .. . 

Büyük harpten sonra Avusturyanın 
geçirdiği başhca safhalar nelerdir? 

Son günlerin luüliHleri, Avuaturya
yı aktüel hadüeLerin ön planına 
geçirdi. Bu balıımdan, Avuatur
ya bafbalıanı B. Kurt Şuınig'in 
geçenlerde neırettiii "0ç Avua
turyo'' adlı kitab, huauai bir •· 
hemiy.t ilıtüab etmektedir. Bay 
ŞUfftİ6 ba kitabında politik dü
ıünce 11e hatwalarını anlatmak
tadır. B. ŞUfnİ•, üçüncü Rayhı 
gibi, bir de "üçüncü Avuaturya,, 
oldulunu anlatıyor ve bu mem· 
leketin ••çirdiii üç mühim aaf
hayı kitabında iacıh ediyor. 

Gerek Avautueya Batbakanının ıah
aiyeti, ••r•k memleketin hakiki 
11cuiy.tini ve orada çarpıfan, üı
te çJrmaia ufratan idealleri an
lamak için bu kitabı okumak çalı 
laydalulır. Bia burada, lranaız 
muharriri Armana Pierhal'in 
Le• Annal•• nwcmuaaında lıitab 
hakkında 7cudıfı bir makaleyi 
tercüme ediyorua. 

••• 
Birinci Avuıturya umumi harble be

raber aontetrin 1918 de kaybolmuttur. 
ikinci Avuaturya, onun yerini alan ve 
Dollf usa'un iktıdar mevkiine geçmesi -
ne kadar olan devredeki Avusturyadır. 
Uçüncüsü de temelini Dollfuss'un attı
ğı korporatif hıristiyan bir devlet olan 
yeni Avusturyadır ki, DoUfuss'un y~ -
rine geçen şimdiki batbakan Şuşnıg, 
bu temeller il.zerinde yeni devleti kur • 
mai• çalıpaktadır. 

Z•manunısm devlet adamları artık 
ya1nu bir memleketi idare ile iktifa et
miyorlar. - Belki iktifa edemiyorlar. • 
Onlar yaktiyle "mi•tik" nama verilen 
teYlerin birer "bq rahibi" me .. betin -
dedirler. Bu ldtabta da B. Şuınig A
vuıturya miatltini tarife uğraımakta, 
yalmJ: devlet sıfatiyle değil, fakat ori • 
jinal bir 1'Ultilr, bir fikir taıımaıı dola-
yısiyle hayat hakkına sahih olan 
yeni ve müstakil Avusturyayı izah et -
mektedlr. Esaıı ıilphesiı alman olan bu 
Avusturya kültilril, Uçüncü Rayh'ın 
kültüründen ayndır. Kitabta Hltler'in 
adı yalnız bir kere - o da iktıdar mevki
ine geçtiiini söylemek için - zikredil -
mit olma11na rağmen, bütün ıayfala -
nn ilJ:erlnde onun tehdidkir gölgesi -
nin dolaıtığı ıezilmektedir. Kitabın öl
çillil ve "terbiyeli'' üslubuna rağmen 
de bütün bu aayfalar naıyonal - soıya
limıin Avusturya aleyhindeki faaliyet
lerinin pddetli bir tenkididir. 

• • • 
B. Kurt Şuınig geçen asnn aonun-

da Riva ıehrinde dünyaya gelmittir. 
Garde g8lünün kenarında olan bu ıehir 
timdi ltalyaya geçmiı bulunmaktadır. 
Bugün 40 yqına varmadıiına ıöre, 

bqbakan Avrupanın en ıenç bükümet 
tcflerinden biridir. Anneıinin ailesi al
man Tirol'undan, babaıının ailesi Ka-
rintiya'dandır. Dedesi Klagenfurt'un 
muteber burjuvalanndandı. Babası ve 
büyük babası zabittiler. Babaıı Rlva'ya 
tayin edilerek orada bulunduğu sırada, 
küçük Kurt dünyaya geldi. Sonradan 
Viyana'ya gönderilerek bir mektebe ve
rildi. 

1907 de, dokuz yaşını biraz geçmit
ti ki, Feldkirch'deki Jezvit mektebine 
yuıldı. Bu mekteb Almanyadan kovu· 
lan ve imparator Franıuva Jozef ta
rafından Avusturyada yerleımelerine 
izin verilmiı olan Jezvit papaalan tara
fından idare olunmakta idi. Sık ıık yer 
değiıtirmeğe mecbur olan zabitlerle 
memurlar, çocuklarını devamlı bir tah
sil görmeleri için, bu mektebe veriyor
lardı. Mektebte çok sıkı bir disiplin var
dı ve çocuklar evlerine ancak yaz tati • 
linde gidiyorlardı. Bunun haricinde ne 
Noel'de, ne paskalya'da annelerini, ba
balarım göremiyorlardı. 

B. Şutnig'in politik dütmanlan onu 
bazan "jezvitlerin talebesi" olmakta it
ham etmiılerdir. O ise billkis bunu bir 
şeref addetmekte ve hocalarının, karak
terinin inkitafı Uzerinde çok büyük te
siri olduğun usöylemektedir. Fakat bu 

nevi tahsilin mahiyeti hakkında ileri 
sürülen iftiralan da reddediyor: Al· 
manya'dan kovulmuı olmalarına rağ • 
men Jezvitler vatanlarını çok ıeverler
di ve bayram gUnleri mektebe alman 
bayrağı çekerlerdi. Talebelerine, "ga
yenin vasıtaları mazur göstereceği" fik 
rini aıılayan, gevıek bir terbiye verdik
leri doğru değildi. B. Şutnig diyo rld: 

" BilAkis bize, haklı bir sebcbte da
hi olsa, yalan ıöylememeği, bir gayeye 
varmak için vicdanını zorlamak mecbu
riyetinde kalmaktansa, bu gaye meıru 
dahi olsa, bundan vazgeçmenin daha 
doğru olacağını öğrettiler." 

V mu mi harba girerken 
B. Şuşnig, umuml harbın batla • 

masına sebeb olan Arıidilk Fransua 
Ferdinandın katli hadiscıini de çok iyi 
hatırlıyor. Bu haber mektebe bir öğle 
sonu, saat beş buçuğa doğru gelmitti. 
Harba giren bir memleketin, hakkın 
kendi tarafında oldu&una kani bulun -
maması kabil değildi. 1914 de Avuıtur· 
ya • Macariıtan da bu kaidenin dııında 
kalmadı. 

B. Şuınig bu feci anları ıöyle anla-
tıyor: 

"Qzamanlar Avuıturyada bulunan 
herkes, milli hisleri yaralanan, birle? -
mi§ bir millet karııaında olduğu~u ~~·: 
ediyordu. Heyecan temiz ve ıamımı ıdı 
harb doğru ve lil:r:umlu telakki olunu • 
yordu; herkeı, lcırallığın dilnyad~ki 
preıtijinin mevzuu baheolduğunu h11-
ediyordu." 

Genç Şupıir ı temmu• 1915 de.16-
nUllQ yuıldı. IJM)'i yeni bitlrmitti ve 
18 yqında bile defildL Harbm deva -
mmca italyan unm O.erindeki Pola'da, 
fakat bilhae .. Cano'da çarpıttı· Fakat 
mütareke imzalanınca hemen aileıinin 
yanına dönemedi. Naeıl yapıldığı anla
ııtamryan bir yanlıılık neticeıinde diğer 
iki bin zabitle beraber italyan sınınnda 
harbetmekte olan bir lskoçya alayına 
teslim edildi. Memleketin de ancak 
19 ı 9 eeneıi ton baharında dönebildi. 

Mekteb ııralanndan kalkıp cephe -
ye giden birçok gençler gibi, Kurt Şuş
niğ de sulh imzalandıktan ıonra tahsi
lini tamamlamak çarelerini araıtırdı. 
tki sene müddetle lnıbruk Unlveraiteei
nin hukuk fakUltesile ticaret akademi
sinin denlerine devam etti. O sıralar
da politikaya gayet a:r: bir allka besli -
yordu. Bununla beraber 1921 de lns -
bruk'da çıkan bir gazetenin okuyucula
rı arasında açtığı bir ankette, Almanya 
ile birleşmek lehinde rey verdi. Kitabın 
da, bu gazetenin büyük alman ıerma -
yedarlan tarafından kurulduğunu da 
yazıyor. 

Politika hayatına atılıt 
B. Şuşnig'e politik "iman" mı, o sı

ralarda bqbakan olan monıenyör Sei • 
pcl vcrmiıtir. B. Şuınig kitabımn bu -
raunda bir efıaneyi tekzib etmeii tari
hi hakikat namına muvafık buluyor: 
Memleketinde herkes onu, Moneenyor 
Seipel'in tercih ettiii bir it arkadap 
.. nmaktadır. Halbuki B. ŞufllİI• Mon • 
ıenyör Seipcl'le topu topu bet defa ko
nuımuıtur. B. ŞufDig bu "tavzih" i yap 
tıktan eonra onun hürmetkar bir tilmi
zi olduğunu ve politik vasiyetna· 
metini yerine getirmeie çalııtığını 

da ilave etmektedir. 
B. Şuınig'e ıöre, ikinci Avuıturya

nin banisi Mon.aenyör Seipel'dir. Onun 
batbakanlığa geldiği 1922 den, öldüğü 
ıene olan 1932 ye kadar Avuıturya bil
hassa güç bir devre geçinnittir. Bu ıe
neler içinde memleket hem harbın açtı
ğı yaralan kapatmağa, hem de millt ha
yatını ıulh muahedelerinin ortaya çı -
kardığı yeni vuiyete uydurmağa ça -
lışmııtır. Seipcl milletler cemiyetinin 
de yardımiyle yalnız memleketin mali
yesini dmeltmekle kalmamıı. yurddaı
larına milli bir ıuur aplamıı ve bunla
ra yeni tarihi miıiyonlannın ne oldu
ğunu anlatmııtır. 

1927 de B. Şuşnig millt meclise Ti-

rol'dan mebuı seçildi ve tabiatiyle Sel
pel'in partiıi olan hıriıtiyan - ıoıyaliıt 
partisine girdi. Dostları onun namzet
liğini koyarlarken, kendisi epi tereddild 
etmişti. lnıbruk'da istikbali parlak gö
rünen avukatlık mesleğine yeni başla
mış bulunuyordu. Ayrıca, o sıralarda 
bir alman muharririnin yazdığı gibi o 
da "politikanın az ıcrefli adamlar tara· 
fından yapılan az şerefli bir sanat" 
haline girdiğini düşlinilyordu. Fakat 
mebus seçildikten sonra onda memle • 
ket işlerinin heyecanı çok çabuk uyan• 
dı. 

27 sonkinun 1932 de yeni kabineyi 
kurmakta olan Buret, ona adliye nuır
lığını teklif etti ve B. Şuşnig de bunu 
kabul etti. Ekalliyet partilerine istinad 
eden bu kabinenin devamı ihtimali o 
kadar azdı ki, yeni nazır lnsbruk'dan 
taşınmayı bile dlitünmedi ve Viyanada 
iğreti olarak yerleşti. 

Filhakika 6 mayıs 1932 de de Bureı 
istifa mecburiyetinde kaldı. Bunun il • 
zerine cumhur reisi B. Miklae yeni ka· 
bineyi kurmak vazifesini lngelbert 
Dollfu11'e tevdi etti. 

ilk ve-on Dollfuu kabineai 
İlk ve ıon olan bu Dolfuas kabinesi 

daha başlangıçta birçok gilçlUklerle 
karşılaştı. Kabinenin kurulması için 14 
gün uğraşmak icab etti ve B. Şuşnig 
gene adliye nazırlığında kaldı. 

Kabine kurulduktan sonra da gUç· 
lükler azalmadı. Birkaç defa devrilmek 
tehlikesi geçirdi. Fakat bütün bu güç • 
tüklere rağmen Dollfu11 sebatta politik 
faaliyetine devam ediyordu. Maksadı 
nadlcri .. ğa, eoıyaliıtlerl sola alarak 
bir burjuva bloku kurmaktı. Bu blokta 
da müstakil bir Avuıturyaya taraftar: 
olan herkH gruplanacaktı. Nihayet 11 
eylQl 1933 de Dollfu11, memleketin bil· 
tün askeri ve milli cemiyetlerini bir a
raya toplayan "vatan.sever cephe" yi 
kurdu. 

1934 şubatında Viyana aosyaliıtle
ri isyan ettiler ve bu isyan kanlı bir şe
kilde bastırıldı. Acaba bu ihtilali berta
raf etmek kabil miydi? B. Şuşnig bu ıu
ali sorarken, Dollfu11'un ölünceye ka • 
dar bununla meşgul olduğunu söylü • 
yor. B. Şutnig'e g8re ihtilal kaçınılma· 
sı imkansız bir hale gelmişti. ÇilnkU ik· 
tıdar Viyana'da sosyalistlerde, memle • 
ketin diğer yerlerinde de "vatansever 
cephe" de idi. iki rakib taraf ikttdan 
paylatmağa razı olmuyorlardı. Çilnkil 
her birinin, kendi isteğini ötekine ka -
bul etirmek için, bu iktıdara ihtiyacı 
vardı ve bundan bir azını bile elden 
bırakmak, kendi kendisini mahvetmek 
deme kolurdu. 

Başbakan Dollfuss'un katli hadise
siyle bunu takib eden vekayii yarınki 
sayımızda neşredeceğiz. 

Sanayi birliği kongresi 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Sanayi 
birliği kongresi bugUn ticaret oda
sında toplandı ve yeni idare heyetini 
seçti. 

Eroinci bir kadm yakalandı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Zabıta 
Naciye adında bir kadını cumhuriyet 
pastahanesinde eroin satarken yaka
ladı. Bu kaçakçı kadın uzun zaman
danberi zabıtaca takib edilmekte idi. 

lımlr Enternasyonal 

Fuar1na haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

7 - Tercümanlar iş gördükleri sı
rada üzerlerine türkçe tercüman ve 
ingilizce CQuide) yazılı bir pazubcnt 
taşıyacaklardır. 

3 - Yeniden yapılacak ve evelce 
kurulmuş olan bu gibi mücsaceelerin 
işlemelerinde uyacakları hükümler de 
şunlardır: 

8 - Milli haysiyete ve menfaate 
dokunacak surette veya ecnebi sey
yahlara karşı doğru sayılamıyacak 

veçhile hareket eden tercümanların 

vesikaları hareketlerinin derecesine 
göre muvakkat veya kati olarak geri 
alınacaktır. 

Rehberlerin imtihan prtları 

9 - Rehberlik yapmak istiyenler 
türkçe okur yazar ve hiç olmazsa bir 
ecnebi lisanı bilir ve sayyahların tabi 
oldukları pasaport gümrük ve poli 
muamelelerine istasyonlarda meri ha
mal ve nakil tarifelerine vakıf kimse
ler olacaklardır. 

10 - Rehberler (kondoktörler) sey
yahları istasyonlardan otellere ve a
centalara götüren otel ve acenta me
murları iseler mensub oldukları mü
esseselerin ismini taşıyan bir kasket 
giyeceklerdir. Serbest çalışanlar sade
ce vesika numarasını kasketlerine iş
leteceklerdir. Rehberler pazubent ta
şımayacakları gibi tercümanlar da her 
hangi bir ismi ve yazıyı havi kasket 
giyemiyeceklerdir. 

11 - Tercümanlar ve rehberler be
lediyece tayin edilen gündelik ücret
ten fazla para alnuyacaklardır. 

12 - Otellerin ve acentaların vesi
kasız tercüman ve rehber istihdam et
meleri yasaktır. 

Muvakkat tercümanlar 
13 - Gelen seyyah kafilesi için li

aanlarını bilir kafi adette daimi ter
cüman bulunmadığı takdirde beledi
yenin tensibiyle sırf onlara mahsus 
olmak üzere haricten muvakkat ter
cüman istihdam edilebilir. 

ON AL TiNCi FASIL 
Hamallar 

Madde 358 - Şehir hududu dahi
linde ~lışan hamallar belediyeden 
marka alacaklardır. Markasız hamal
lık yasaktır. 

Madde 359 - Hamallık teşkilatı ay
rıca bir talimatname ile tesbit edile
cektir. 

ON YEDiNCi FASIL 
Sınai müesseseler 

Madde 360 - Belediye sınırı içinde 
bütün sınat müesseseler aıağıdaki 
şartlara uyacaklardır: 

1 _ yeniden yapılacak sınai mües-
seseler hıfzıssıhha kanununa zeylen 
eşrolunan (Müessesatın sınıfları cet-

n - lfi veli)ndeki vaziyetlerin~ gore eve. 
kurulacakları y~ri beledıyeye tetkık 
ettirerek müesesenin orada faliyette 
bulunmasının bir mahzuru olmadığı 
anlaşıldıktan sonra belediyece g~~e
rilecek sıhhi ve fennt şartlara gore 
inşa edilecektir. 

2 - Evelce kurulmuş olan her ne
vi sınai müesseseler a~ğıdaki şartla
ra göre düzeltilecektir. 

a - Müesseseler, gerek tesislerin
den ve gerek faaliyetlerinden dolayı 
içinde çalışanlarla civarlar~nda bulu
nanlara hiç bir zarar vermıyecek şe
kilde lazım olan her türlü değişiklik
lerle işçileri için icab eden bütün sıh
hi tertibatı yaptıracaklardır. 

b - Bu müesseselerden çıkan du
manlar ve gazlar içlerinde ve dışla
rında her tarafta birikmmemek, sıhhi 
mahzura meydan vermemek için fen
nin emrettiği her tedbir ta.mamiyle a
lınacaktır. 

c - Müessesenin çalışmasından çı
kacak her türlü gürültülerin etrafı ra
hatsız etmemesi için yukarıki fıkra

nın hükmü dairesinde hareket edile
cektir. (Meskun yerelre yakın olan 
fabrikalar iş saatlerini haber vermek 
için veya sair maksadla düdük öttür
meyi pek zaruri hallere ve mümkün 
olduğu kadar kısa zamanlara hasrede
ceklerdir. Ve keskin sesli düdük kul
lanmıyacaklardır.) 

d - Tozlar ve kokular da (b) ve (c) 
fıkralarının hükümlerine tabilir. 

c - Müessese bol gündüz ışığiyle 
aydınlatılmış olacak ve tesirli hava 
tazeleme tertibatiyle mücehhez bulu
nacaktır. İcab eden yerlerinde ayrıca 
aspiratörler bulundurulacaktır. 

f - Bu müesseselerin belediyece 
lüzum gösterilenlerinde zemin ve dı-
11ar su geçmez maddelerle döşenmiş 
veya sıvanmış olacaktır. 

g - İşçiler için müessesenin ayrı 
bir yerinde (ve belediyece lüzum gös
terilenlerin de büsbütün dışarıda) so
yunma, giyinme, yemek yeme yerle
riyle her 20 kişi için bir fenni ve sıh
hi şartlara uygun hela idrar yeri bu
lunacaktır. 

a - Her türlü artıklar; döküntü 
ve süprüntüler ağzı kapalı madent ku
tularda biriktirilecek belediyenin tav
siye edecği şekilde imha edilecektir. 
mecraya ve bulunmadığı takdirde hu
Kirli sular kapalı kanallarla umumi 
mecraya ve bulunmadığı takdirde hu
susi çukarlara verilecektir. 

b - Sinek ve her türlü haşaratla 
farelerin toplanmasına müsaid bulu
nan müesseselerin pencere ve kapıla
rında ve sair delik ve deşik yerlerin
de icab eden her türlü koruma terti
batı alınacak hiç bir müessesede fare 
ve haşarat bulunmıyacaktır. 

c - İşçiler için sıhhi şartları haiz 
içme suyu bulundurulacaktır. 

d - İşçiler çalışırlarken işçi elbi
sesi kullanacaklardır. Fazla kirletici 
işlerde ayrıca bir önlük takacaklardır. 
Su içinde çalışmak icab eden işlerde 
lastik çizme giyeceklerdir. 

4 - Müesse sahibleri, malzeme, va
sıta ve sairelerini her zaman temiz 
bulundurmağa ve talimatname hüküm
lerini yerine getirmcğe mecburdurlar. 

T abakbaneler 

Madde 361 - Tabakhaneler aşağı
daki şartlara tabidirler: 

l - Fabrikanın zemini su geçmez 
ve daima yıkanabilir bir maddeden 
yapılmış olacak ve kirli suların akma
sına mahsus iskarah delikleri ve lu
palı mecraları bulunacak ve hiç bir 
yerinden su birikintisi alanıyacaktır. 

2 - Fabrikanın her tarafında ha
valandırma tertibatı olacaktır. 

3 - Fabrikanın hiç bir yeri kifi 
mikdarda gündüz ışığından mahrum 
bulunmıyacaktır. 

4 - Fabrikanın bulunduğu yerde 
şehir suyu yoksa en az yarım tonluk 
bir su deposu bulunacaktır. 

5 - İşçiler iş elbisesiyle su geçmez 
önlük ve su içinde çailışanlar ayrıca 
lastik çizme kullanacaklardır. 

6 - İşçiler için soyunup giyinme, 
yemek yeme yerleriyle yıkanmak için 
kafi mikdarda musluk ve yalak bulun
durulacaktır. 

7 - İşçilere mahsus heU. ve idrar 
yeri olacaktır. 

8 - İşçiler için sıhhi vasıfları haiz 
içme suyu bulundurulacaktır. 

g - Her türlü artıklar. kırıntılar, 
dökUntüler ağızları kapalı mazbut ve 
madeni kaplarda toplanacak kokmala
rına meydan verilmeden sıhhi tckil
lerde imha edilecektir. 

ON SEKIZINCl FASIL 
Eğlence yerleri 

Sinemalar 

Madde 362 - Sinemaların uyacak
ları hükümler §Unlardır: 

1 - t,bu talimatnameye uygun ol
ması lbım gelen şeyler: 

a - Umuma mahsus sinema salon
ları, 

b - Sahibleri tarafından vakit va
kit kiraya verilen hususi sinemalar, 

c - Mekteb sinema salonları 
2 - Sinema salonunun sahibi bu 

müesseseyi işleten kimsedir. (Sinema 
salonunun sahibi, reşit değilse veya 
salonun bulunduğu şehirde, oturmı

sa yahut salon müteaddid kimseler 
tarafından işletilmede veya bir şahsın 
müteaddid sinema salonları bulunmak
ta ise) her sinema için mesul bir mü
dür tayin edilerek belediyeye bildire
cektir. 

3 - Sinema gösterildiği müddetçe 
sinemanın sahib veya müdürü orada 
bulunacaktır. 

4 - Sinema salonlarınrn 
açılması ve kontrolu: 

a - Yeniden açılacak olan bir sine
manın işe başlayabilmesi için beledi
ye merkez fen heyetinin aid olduğu 
şubesinden talimatname ahkamına uy
gun olduğuna dair bir rapor alması 
şarttır. 

b - Sinemanın sahib veya mesul 
müdürü elinde sinemayı teftiş veya 
kontrola salahiyettar olduğuna dair 
belediyenin resmi vesikası bulunan 
memurlara, sinemanın bütün dairele
rini göstermeğe mecburdurlar. Her 
sene baş:nda bir sinema teftiş ve kont
rol edilecektir. 

Sinema binalarının tekli ve iç 
tesisatları 

5 - Sinemaların ahşab olmaları ve
ya içinde kolay yanar maddeler sak
lamaya mahsus bir depo veya işliyen 
bir imalathane bulunan binaların i~in
de kurulmaları yasaktır. 

6 - 500 kişiden fazla esyirci alabi
len sinemalar: 

h - Bu müesseselerden bazıları i
tinin nevine göre bu talimatnamenin 
diğer bahislerinde o gibi imalathane
ler ~in istenmiş olan şartlara da uy
muş olacaklardır. 

500 den Iazla seyirci alan sinemala
rın kapıları muhakkak surette muhte
lif umumi caddelere açılacaktır. 

i - Bu şartları haiz olmıyan mü
esseselerin işlemekte devamlarına mü
aaae olunmıyacaktır. 

7 - Hususi prtlar; doğrudan doğ
ruya seyircilerin çıkmasına yarayan 
ve bina içinde bulunan koridor tava-

ULUS 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Ba9yazarı: A. İhsan Toligöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

nmda ve divarlarında ne için olursa 
olıun delik bulumruyacaktır. Eğer 
koridor geni§liği seyirci adedine göre 
,art olan en az genişlikten pek fazla 
ise dıvarlarında pencere ve saire gibi 
delik açılmasına müsaade verilebilir. 

Duvarlar ve tavanlar 
8 - Esas dıvarlar: 
Sinemanın esas dıvarlariyle koridor, 

merdiven, çıkı§ ve giriş yerlerinin ve 
hava taıelemeğe yarayan kanalların 

dıvarları ve tavan ile çatı arasından 

aydınlık veren yerler ateşe dayanıklı 

bir tarzda inp. olunacaktır. Gerek a
tet ve gerek hava tazeleme bacaları
nın çatının en yüksek yerinden 50 

santim daha yüksek olması şarttır. E
saa dıvarlardaki kapı ve pencere de
likleri, komşu cephesinden veya biz

zat aynı binanın karşı tarafına düşen 
kısımlardan en az 6 metre mesafede 

bulunacaktır. 

9 - Oturacak mahal planı: 
Her sinemanın sahibi binanın vazi

yetini, koridorların mevkii ve ebadı, 
oturacak mahallerin mikdar ve mevki
ini bu oturacak mahal arasındaki yolla
rın vaziyetini, merdivenleri, çıkış yer-

leriyle tehlike tenviratını taksimatını 
ge>.terir bir plin yaparak belediye 

merkez fen heyetine tasdik ettirmeğe 
ve tasdik olan kopyasını da bir yere 
asmağa mecburdur. Tasdik edilen 
plandan gayri tertibat olabilmek için 
tekrar belediyeye müracaat ederek ya
pılacak değişiklikleri tasdik ettirmek 
şarttır. 

10 - Gardirop ve sat~ mahalli: 
Gardırop yerinin sinemanın boşal

tılmasını zorlaştırılmıyacak surette 
ıcçilmeti ,arttır. 

atış mahalli ihdası. belediyenin iz
nine bağlıdır. Merdivenlerde &atış ye
ri yapmak yasaktır. 

11 - Tenvirat: 
Seyirci saloniyle, koridor ve çıkış 

yerlerini aydınlatan elektrik lambala
rını açıp kapatmaya mahsus tevzi tab
losu münasip yerde bulunacak ve gö
ze çarpacak vcçhile işaretlendirilecek
tir. Tesaitm makine dairesinden çı
kacak her hangi bir yangından müte
essir olmıyacak bir §:Ckilde yapılması 
şarttır. Seyirci salonuna giden kori
dorlarla kapıları bilhassa iyi tenvir e
dilecektir. 

12 - Koruma tenviratı: 
Esas tenvirattan başka, menbaı esas 

tenvirat menbamdan tamamiyle ayrı 
bir uyanma lambaları şebekesi tesisi 
şarttır. Bu uyanma tenviratı, esas ten
virat tamamiyle söndüğü zaman dahi 
seyircilerin etrafını görebilecek kud
rette olacaktır. Seyirci salonunun çı
kış kapıları, koridor ve merdivenler 
ve umumiyetle çıkış yerleri bilhassa 
kuvvetli tenvir edilecektir. Doğrudan 
doğruya serbest mahalle açılan kapı
lar kırmızı lamba ile işaretlendirile-
cektir. Salondaki uyanma tertibatı ı 
sinema oynadığı müddetçe kapıların 
önünü aydınlatacak veçhile kısılabilir. 

13 - Yangın söndürme vasıtaları; 
Belediye merkez fen heyeti her si

nemada bulundurması icab eden yan
gın söndürme vasıtalarını tayin ede
cek ve bu arada llizum görürse ihbar 
telefonu bulundurulmasını istiyebile
cektir. 

(Sonu var) 
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Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Betinci keıide 11 mart 1938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 lirachr 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardrr. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz... 1-590 
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YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u ~-

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 



Polis 
Polis stajyeri ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğün<len: 

teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalar bulunan teklif mek
tublarının saat 14 e kadar komisyona 
verilmesi. 

(264) 1-608 

70,000 kilo pirinç 
alınacak 

Ankara Valiliği 

Yol ve menfez 
yapılacak 

Ankara Valiliğinden : 

I 
............................................... ~ 

Hava kurumu ............................................... 
Plônör inşaatı için 

malzeme alınacak 
Türk Hava Kurumundan : 

ı :1 ı Gfl1 :ım~r tı ;ı ................................ , ................ --
Küçük ilan şartlara 

Dört satırlık kilc;;ük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 

Arar Lisan Okulu - Her meslek için 
her lisanda akşam saat 10 a kadar kur
lar açılmıştır. Yenihamam apartımaru 

kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 

Uç defa için 70 kuruş Satılık: 
İki defa için 50 kuruş •

1 
Dört defa için 80 kuruı alınır. _.._ .................. 
Devamlı küçük ilanlann her defası . 
için 10 kuruı alınır. Mesell 10 defa • Stılık arsa - Su deposu cıvarında 
neııredilecek bir ilan için 140 kuruı ı· İş bankası köşkü karşı sırasında 3 daire-
alınacaktır. 1. b' · · · h · 1 Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ı 1 ına ıçın ınşaat ru satnamesı a ın-
kelime aralarındaki boşluklar müstes- nuş 720 M2 arsa satılıktır. Komisyoncu 
~~ 30 harf itibar ~dilmiştir. Bir küçük i Vahdi Telf. 2487 858 
ılan 120 harften ıbaret olmalıdır. ı ' 
Dört satırdan fazla her satır için ay- Satılık arsa - Kavaklıdere de İran se-
rıca 10 kuruş alınrr. 

-... .... -................................ farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü-

Emniyet Umum Müdürlü~~nc~ 
kadro münhallerine polis sta)lyerı 
kayıt ve kabul edileceğinden, aşağı
da yazxlr vasıf ve şartlan haiz ol~ 
taliplerin bulundukları en yakın vı
layete pullu bir istida ile müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma K<>UUa,yonundan : 

Keşif bedeli (71359) lira (99) ku
ruştan ibaret olan Ankara - Kızılcaha

mam yolunun 34 + 00 ile 55 + 00 inci 
kilometreleri arasındaki bir adet men
fez ile 12 kilometre tulünde makadam 
şose inşaatı kapalı zarf usulile eksilt • 
meye konulmuştur. 

1. - Planör inşaatı için muhtelif 
cins ve mikdarda civata ve somun, 
yuvarlak çelik, demir saç, demir boru, 
pim, düz pul (rondela), soğuk tutkal, ... Kir_· _aı_ık_: 

zerinde imarca parselleri yapılmış arsa
lar üzerindeki 1400 M2 lı'k hisseler aa -
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Teli. 2487 

ŞARTLAR 
A - Türk olmak. B - Fili asker

lik hizmetini yapmış bulunmak. C -
30 yaşından yukarı olmamak. D -
Boy ı metre 64 santimetreden kısa 
bulunmamak. E - örnekleri vilayet 
emniyet müdür ve amirliklerin~e mev 
cut gedikli erbaş ve diğer ask:rı ok~~
lara girecek talebenin bedenı kabılı
yetleri hakkındaki hükümlere uygun 
derecede sağlam bulunmak. F - Sar
ho,şluk veya kumarbazlık gibi kö.tü 
hallerle tanınmamış dmak. G - Süf
li işlerde bulunmamış olmak. H - ~
ğır hapis veya altı aydan fazla ~apı~ 
cezasiyle veya namus ve haysıyetı 
bozan bir suçla mahkumiyeti bulun
ttıamak. İ - Ecnebi kız ve kadınla 
evli olmamak veyahut yaşar bulun
tnamak. 

VASIFLAR 
J _ Lise veya muadiJi okul D?e

zunları ile orta okul mezunları, ılk 
okul mezunu olupta erbaşlıktan ay
rılmış olanlar, orta tahsilini ~iti~e
nıiş olduğu halde yabancı dıl bılen 
İlk okul mezunları imtihan edilmek
sizin tercihan kabul edilirler. K -
Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezun 
ları ile ilk tahsilini bitirmemiş olan· 
laı4 vilayetlerde polis intihap encü
ınenleı·i önünde (yazılı, sözlü) imtiha 
na tabi rotulurlar, bu imtihanlarda 
muvaffak olanlar arasında; orduda 
ınotörlü vasıtalarla fen, muhabere ve 
atlı kısımlarda çalıpıı olanlar, be
kir bulunanlar, sanat ve meslek er
babı olanlar tercih olunurlar. 

(407) 870 

Demiryolları 

1 - Ankara garnizon birlik ve 
müesseseleri ihtiyacı olan 70,000 kilo 
pirincin kapalı zarfla eksiltmesinde 
talip çıkmadığından 22 şubat 938 sa
at 14 de Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapıla

caktır. 
2 - Muhammen bedeli '10500 lira 

ilk teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şart 
name ve nümunesi komisyonda görü
lür. Kanuni vesika ve teminatla ko
misyonda bulunulması. (365) 883 

Harita Umum Md. 

Freze makinesi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

'1 - Harta Genel Direktörlüğü 

fotoğrafanesi için alınacak bir adet 
Freze makinesinin eksiltme günü o
lan 15-2-938 salı günü talih çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 43 mad
desine tevfikan on gün uzatılarak ek
siltmesi 25 şubat 1938 cuma günü sa
at 14,30 a talik edilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli (1550) li
ra ve muvakkat teminatı (117) lira 
olan bu Freze makinesine aid fenni 
şerait ve evsafını öğrenmek istiyen
lerin her gün ve eksiltmeye girecek
lerin de 25-2-938 cuma günü saat 14,30 
da Cebecide Harta Genel Direktörlü
ğünde Sa. Al. Komisyonuna müraca-
atları. ( 413) 887 

M. M. bakanhğı 

Portatif (adır alınacak 

Eksiltme 6 ·mart· 938 tarihine ras
lıyan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilayeti daimi encümeninde yapıla
caktır,. 

İstekliler teklif mektuplarını, Tica
ret odası vesikası ve (4818) lira mu
vakkat teminat mektubu veya makbuz
ları ve Nafıa Vekaletinden 938 takvim 
yılına mahsus olarak aldıklan mtiteah • 
bitlik vesikalariyle birlikte sözü geçen 
günde saat 14 de kadar encümen riyase
tine vermeleri: 

İstekliler keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

(379) 817 

-· · Şirketler · 

Umumi heyet daveti 
Ankara Memurlar Kooperatif Şir

ketinden : 

İdare meclisi, Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi hissedarlar umu
mi heyetini 4 mart 1938 tarihine mü
sadif cuma günü saat on beşte An
kara Belediyesi salonunda senelik a
di içtimaa davet eder. 

İçtimaa iştirak için ortakların his
se senetlerini ibraz etmeleri lazımdır. 

Müzakere Ruznamesi : 

1 - 1937 senesi idare meclisi ve 
mürakibler raporlarının okunması; 

2 - 1937 senesi bilançosunun tas
diki ile idare meclisinin ibrası ve or
taklara % 10 temettü hissesi ve % 7 
mübayaat risturunu icrası, 

3 - Müddetleri biten idare m ecli-

muhtelif boyalar, kumanda kablosu, 
bakır boru, yuvarlak tel, çelik boru 
satın alınacaktır. 

2. - Listesi ve şartnamesi her 
gün Kurum Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. 

3. - Bu işin muhammen bedeli 
sif İstanbul 1600 lira, ilk teminatı 
120 liradır. 

4. - İhalesi 23.2.1938 çarşamba 
günü saat 15 de Kurum Levazım Mü
dürlüğünde yapılacaktır. · 

5. - İsteklilerin vesikalariyle bir
likte belli gün ve saatte hazır bulun-
maları. 892 

Mahkemelerde 1 

Ankara 3 üncü İcra Memurluğun -
dan: -Ankarada Yeni halde Cemal 
Küflüye 1565 lira 81 kuruş borçlu An
karada Yenişehirde Bomonti soğuk ha
vaları depoları müsteciri Kontopolos ile 
Mehmet Güllü namlarına tanzim kılı • 
nan icra emri borçluların ikametgahla
rının meçhul olmasından dolayı tebli • 
ğat icra edilememiştir. Hukuk Usul 
muhakemeleri kanununun 144 üncü 
maddesi mucibince 15 gün müddet ta -
yin edilmiştir. Tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 890 

Tenz:ilôth tarife M. M. Vekal~tıi Satm Alma Ko.dan: si azası yerine yeniden intihab yapıl-

Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 
Dairesi Reisliğinden: - Müddei Sümer 
Bank Umum Müdürlüğü vekili avukat 
Salim Tamer tarafşndan Ankarada Ye
nişehirde Tuna caddesinde Atıfın 3 No. 
evinde mukim Ziya oğlu Rifat aleyhi -
ne 938 - 203 Dosya No. sile açılan ala" 
cak davasında mumaileyh Rifatm An -
karadaki adresini terkedip halen nere -
de ikamet ettiği anlaşılamamış ve bu 
davaya taalluk eden arzuhalda yirmi 
gün müddetle ilanen tebliğ edildiği h al
de yeni adresini bildirmemiş ve arzuha· 
la da cevab vermemiş olduğundan da '. 
vetiyenin de ilanen tebliğ edilmesine 
karar verilmiş ve duruşma günü 4.3.938 
cuma saat 14 de talik edilmiş ve dave· 
tiyesi mahkeme divanhanesine asılmıı 
olduğundan Rifatm duruıma günü 
mahkemeye gelmesi aksi takdirde hak

D. D. Yolları Umum Müdürlü
fünden: 

15.2.938 tarihinden itibaren, Kı

rıkkale - Polatlı mıntakasında bulu
nan istasyonlardan Ankaraya gidit • 
dönüş şartile seyahat edecek yolcu
lara umumi tarife üzerinden % 50 
tenzilat yapılacaktır. Dönüş biletle· 
rinin meriyet müddeti, azimet tarihi
ne 7 gün ilavesiyle bulunacak tarihin 
gece yarısına kadar olmak Uzere ye
di gündür. Biletler azimet tarihinden 
bir gün evvel de alınabi~ir. Bu t~k?ir
de biletin meriyeti, azımet tarıhı o-
lan ertesi günden başlar. .. 

Bu biletler; Toros, Anadolu su . 
rat trenlerinde bu trenlere mahsus 
munzam ücret biletleri ayrıca alın· 
mak şartiyle bilumum umu~a mah
sus yolcu ' trenlerinde men olacak-

tır. b 
1 Mayıs 1934 tarihinden ~ut~ er 

O/c 50 tenzilli halk trenleri tarıfesı 15 

mart 1938 den itibaren mülgadır. 
(414) 888 

A. Levazım AmirliOi 

Hangar inşaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 

1) 2000 ila 2500 adet portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 18750 li
ra olup illr teminat parası 1406 lira 25 
kurut tur. 

3) İhalesi ı mart 938 salı günü sa
at 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerile ihale günün
de en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-
ri. (393) 884 

Jandarma 

Ağır sahra kablosu 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Sa
tm Alma Komisyonundan : 

ı - Kilometresine yetmiş beş lira 
kıymet biçilen (206) kilometre ağır 
sahra kablosu kapalı zarfdan pazarlı
ğa tahvilen 22. 2. 1938 salı günü saat 
on beşte satın alınacaktır. 

2 _ Buna aid şartname parasız o-

ması, 

4 - 1938 senesi mürakiblerinin in-
tihabı ve ücretlerinin tayini, 

5 - Tekailt olan hissedarlara iade 
edilecek iştirak hisselerinin mikdarı-
nm tayini. 882 

.1••••••11••••11•••••11111•••••11•11•111 '- kındaki duruşmanın gıyaben yapılaca-• ULKa : ğıilan olunur. (415) 889 
Ankara Dördüncü İcra Memurlu-

ğundan: - Bankalar caddesinde Eti 

HALKEVLERf DEROf C'' Palas altında Burla biraderlerin tahli -
ye ettiği dükkan bir sene müddetle ki-

~ubat 1938 nüshası. Sayı: 60 raya verileceğinden taliplerin% 7 5 pey 

Büyük Bir Eksiğimiz: Prof. 
Fuad Köprülü, BeyBöyrek: P. 
Naili Boratav, Ortazaman Türk· 
İslam Dünyasında Hıristiyanlar, • 
yahudiler: Prof. A. Mez (Al
mancadan Çev. Cemal Köprülü), 
O. İhtilal Bayrağı (Şiir) : B. Ke
mal Çağlar, Ülkü yolcularına 
(Şiir): Sıtkı Akozan, Amatörler 
Sahnesi: Nureddin Sevin, Nedi
min bir Terkibibendi: R. M. Me
riç, Türkler ve kayak sporu: H. 
Ortekin, Mir • Ali - Şir ve siya-
si hayatı: V. V. Bartold (Rusça
dan Çev. A. Caferoğlu, Gennadi
os'un İtikatnamesi: Ragıb Öz
den, Makber'de Leyla ve Mec
nun ve Hüşn - ü - Aşk Tesirleri: 
Fevziye Abdullah, Dede Korkud 
Kitabındaki bazı motiflere ve 
kelimelere aid notlar: Abdülka
dir İnan. 

HALKEVLERt: 

akçesiyle birlikte 21-2-938 günü saat 
14 de dairemizde yapılacak açık arttır· 
maya iştirak etmeleri ve şartnameyi 

görmek üzere de 937-8526 numaralı 

dosyaya müracaatları ilan olunur. 
(408) 886 

Bayındırhk Bakanhoı 

Lokomobil alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

Müteahhidi tarafından Derince 
travers fabrikasında monte edilip 
mukavele ve şartnamesindeki fenni 
evsafı tutmadığından reddedilen ı a
det lokomobil ve teferrüatr 22000 lira 
muhammen bedelle yeniden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5 nisan 938 salı günü saat 
on beşte Ankarada Nafia vekaleti mal
zeme eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

1 _ Diyarbakırda üç hangarın gös· 

terilecek yerde keşif ve şartnameler 
mucibince inşasının kapalı .zarfla ek
siltmesi 21 • şubat • 938 saat 15 de 
Diyarbakır levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 27431 lira ilk 

teminatı 2057 lira 33 kuruştur. Fenni 
şartname ve keşifleri 138 kuruş m~ka
bilinde tayyare alayı inşaat aynıyat 

larak komisyondan alınabilir. Pazar
lığa girmek isteyenl~rin (1081) lira 
(50) kuruşluk ilk temınat vezne mak

buzu veya banka mektu?u ve '~rt~~
mede yazılı belgeler birlıkte bellı gun 
ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(294) 714 • 

Halkevlerinde göze· çarpan ça
lışmalar ve beliren degerler: B. 
Kemal Çağlar, Halkevleri neşri
yatı. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrua-
• tı parasız olarak Ankarada Vekalet 

malzeme dairesinden ve Berlinde türk 
Ticaret odasından alınacaktır. 

muhas:pliğinden alınabilir. Eksi~tme
y~ gireceklerin nafia vek§leti müteah
hıtlik vesikalariyle teklif mektubları-
nı belli saatten bir saat evveline kıt-

Kazalar 

Parti ve halkevi binası 
yapılacak 

dar komisyona ~rmeleri Akhisar C. H. P. Ba§kanhğından: 
1-607 

<263) Bedeli keşfi (45000) lira olan Akhi-

YuJaf alınacak sar Parti ve halkevi binasının yapıl· 
. ry• Satın ması işi kapalı zarf usuliyle eksiltme· 

Ankara Levazım Amır ıgı ye konulmuştur. 
Alına Komisyonundan : 

İhale 28.8.1938 pazartesi günü saat 
1 - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı (10) da parti binasında müteşekkil ko-

için 170 ton yulafın kapalı zarfla ek- misyonda yapılacaktır. Taliplerin 
•iltmesi 22.2.938 saat 15 de Ankaı:a le· şartname, mukavelename suretleriyl~ 
\'azım amirliği satın alrna kornısyo· projeleri 7,5 lira mukabilinde partı 
nunda yapılacaktır • başkanlığından alabilecekleri ilin o-

2 - Muhammen bedeli 8500 lira ilk 1 lunur. (273) 1-574 

FİKİR HAYATI: 
Bir okuyucunun notları (Bir 

Musikişinasın ölümü - Ankara 
Tiyatrosu Bahsine Avdet -
Halka Kitab Okutmak Bahsi et
rafında - Bir Fıkranın cevabı): 
Nahid Sırrı. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Balkanlarda musiki meselesi: 

M. Ragıp Kösemihal, Ankara ve 
Avgustus (M. Shede. H. St. 
Schultz): A. Müfid Mansel, Ya

kın Şark Elam ve Mezopotamya 
(Şemseddin Günaltay) : A. Ca
feroğlu, Metinler Şerhine dair -

Metin Tamiri (Ali Nihad Tar
lan): Fevziye Abdullah, Ses -
Hikayeler: (Sabahaddin Ali). 

96 sayfa 25 kuruş. 

-. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 

Muvakkat teminat 1650 liradır. 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 

alınmış müteahhitlik vesikası ile bir
likte 5-4-938 salı günü saat ıs de An
karada Vekalet malzeme eksiltme ko
misyonunda hazır bulunmaları lazım-
dı~ (397) 885 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi §efi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adreı: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

Kiralık - Yeni şehir Setanik cad • 
desinin arkasındaki Türe sokak 6 No. 
apartımanda 3 odalı daire ile bir daire
de bir oda 747 

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

760 

Kiralık - Alman Sefareti arkasında 
manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 

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

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

Kirlık mobilyalı, mobilyasız oda, ve
ya devren kiralık daire - Sağlık Ba
kanlığı Sağlık sokak Demir apartıma
nında kat : 3. Daire No. 6 Bayan Mü-
zeyyene müracaat. 891 

Kiralık - Vekalet binaları yakı
nındaki Yenişehir Konur sokak No. 

23 deki evin üst katı kiralıktır. Sela
nik caddesi 21 No. da Bay Doktor Os
man Soydaşa müracaat. Tl :1970 878 

Dağınık: 

Talebe Kurlan - Yalnız talebe için 
almanca, fransızca, İngilizce kurlar teş
kil edilmiştir. Yeni hal arkaaı:nda Yeni
hamam apartnnaru kat 2 Arar Lisan 
okulu Tel: 3714 723 

Memur Kurlan - Yalnı:ı memurlar 
için her lisanda kurlar teıkil edilmiştir. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartxma -
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

724 

Üniversiteliler kunı - Üniversiteli· 
ler için her lisanda kurlar açılmıştır. 

Yeni hal arkası Y enihamam apartıma• 
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 

859 

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

Satılık kamyonlar - Ford, Fiat, 
Brennabor marka müstamel kamyon -
lar satılıktır. Görmek istiyenlerin Bo
monti fabrikasına müracaatları. Tel: 
1842 796 

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

Sablık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yüz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2 585, ve 2884 879 

iş arayanlar: 

Tüccar ve muhatebe meraklılan· 

na - Yüksek İktısad Mektebi mezunu 

uzun müddet bankalarda çalışmış bir 
genç muhasebe dersi verir ve muhase • 

be tanzim eder. Ulus'ta C. B. F. rumu-
zuna yazı ile müracaat. 87 5 

Lise ve orta okul talebelerine müsait 
şartlarla riyaziye dersleri verilir. Yeni
şehir Tuna caddesi yığıtkoşun sokak 
No. 1 866 

Bir alman profesör - Almanca, fran 
sızca ve ingili.zce hususi dersler ver -

mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru-

muzuna yazı ile müracaat. 857 

Aşçı ve mürebbiye - Muhtelif yel'

lerde takdirle çalışmış her türlü alaf .. 

ranga. alaturka yemek ve çocuk orta 

hizmeti yapan bir bayan iş arıyor. le
tfklll oteli milstecirine müracaat. 880 

Bursa kapbcaları 
TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirket hissedarlarının 14 mart 1938 pazartesi günü saat 10 da 
adi surette olarak Bursa'da Şirket merkezinde toplanmaları karar
laştırılmış bulunduğundan sayın hissedarların muayyen vakitte 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare Meclisi raporunun okunması, 
2 - Murakıpler raporunun okunması, 
3 - 1937 senesi bilinçosunun okunması, tasdiki ve idare mecli

sinin ibrası, 

4 - İdare meclisi azasından üçde birinin yeniden seçilmesi ve 
muvakkaten seçilen azaların intihaplarmın tasdiki, 

5 - 1938 senesi murakıplerinin sc.çimi ve ücretlerinin tayini, 
6 - İdare Meclisi azalarına 1938 yılında verilecek huzur hak-

kının tayini. 854 

Kayın travers alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Aşağıda cedvelde parti ~ mikdarları yazılı ceman 126455 aded normal 
Kayın traversi avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmiş olan 
şartnamesi dahilinde yeniden 3 partide 28. 2. 938 pazartesi günü saat 15 
den itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet malzeme eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı cedvelde hizalarında 
yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme miidürlüğünden alı
nabilir. 

İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektubları
nı cedvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine 
göre vekaletten alınını§ malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 28 
şubat 938 pazartesi günü saat 14 e kadara Ankarada vekalet malzeme mü-
diirlüğüne vermeleri lazımdır. Şartname 

Mikdarr Muhammen Muvakkat bedeli 
Partiler Normal travers bedel teminat Lira Kr. 

1 61 901 216653.50 12082.68 10.83 Bolu vilayeti Dil.z-
ce kazası Girişku· 

zu ormanından 
II 9 289 27867.00 2090.03 1.39 Bolu vilayeti Düz-

III 55 265 '175190.05 10009.50 

ce kazasındaki Ko
kurdan ormanın

dan 
8.76 Bolu vilayeti Ak

çakoca kazasında

ki Orhandağı or• 
manından 

Bu eksiltmeye husuat orman sahiblcri de girebilirler. (363) 832 
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Küçük Cari He&apla.r 
ikramllje plö.nı== 

4 adet 1000 lirahk- 4000 lira 

8 il 500 il - 4000 ,, 
16 il 250 il - 4000 il 

76 il 100 il 7600 
80 50 - 4000 il il 

200 .-3 25 il 
!;000 

384 ,, -28600 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan lıeaaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

Halkevinde 

il 

il 

il 

il 

e Tiyatros 
20 Şubat Halkevlerinin açılma senei devriyesi dolayısiy. 

le bu cumartesi gündüz gece ve pazar gü•nü gündüz temsil
leri yoktur. 

Bu haftanın proğramı 
20, 21, 22 Şubat pazar, pazartesi, salı günü 

ak§&Dlları umuma 

Ti MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 

.Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 

Bentler 
Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
karşısındaki sokakta açılmıştır. 

No : 5 1-538 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

talarmı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

3-6949 

"S NGER" saatleri
nin 1938 kadın ve er
kek yeni modelleri 
gelmiştir. Emsalleri 
gibi on beş sene ga
rantili olan "SİN
GER., saatlerinin ye
ni kataloğunu arayı

nız. Parasız gönderi
lir. 
Singer saat ticaretha-

nesi. İstanbul Eminönü 877 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima sabit, daima tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yalan muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ati olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KAT 

DEVASIDIR. 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•L. --Dr. ~evket Hüsnü Tar ay § - -

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
Hasan fare zehiri 

İle öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir elc

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlerC' 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 751 

Antivirüsle 
tedavi 

• :: Cebeci hastanesi : 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~- E Kulak, Boğaz ve Burun E 

Kan çıbanları, el ve ayak pamıaklarmrn arasındaki kaşın· 
trlar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş 

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Te~avisini en erken ve en emin bir surette lemin eder. 

Kereste ahnacak 
'.Ankara Bölge Sanat Okulu Direlıtörlüğünden : 
Aşağıda cins, mikdar ve evsafile tutarları yazılı kereste ayn, kontra

plak ayn olmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 
isteklilerin şartnameleri görmek üzere her gün okul Direktörlüğüne, 

eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5nisbetindeki teminat akçelerile birlik 
te 21-2-938 tarihine rasthyan .pazartesi günü saat 15 te okullar sağxşman
hğrndaki alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı Tutarı % 7.5 teminat akçesi 

Çam kereste (muhtelif) 37 M3 
Kontraplak 520 adet 

1776 Lira 
1260 .. 

133.20 
94.50 

(327) 695 

ı~~ı 
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İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

===============• 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdiir/üğ'ünden 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacrnı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 

tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
7 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
Fiatlar asgari bir balya 

pesindir 
içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende sabş yapılır. 

Balyalar .20 top ve 720 metredir 
Siparisin l>eCleli fabrikamıza vasd olmadıkça 

siparis teCliye ve sevkedilmez 644 

Hediyelik eşyanızı bizden alın ! 

: hastalarını kabul eder E 
: Viyana ve Frankfurt üniversite • : 
: leri kliniklerinden mezun : 

Şark İspençiyari laboratuan i S TAN BU L 1s1 

§ Hergünsaatl4densonra § ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
: hastalıkları mütehassısı : - -: Adliye Sarayı köşesinde sarraf : 
: Hakkı apartımanı No. 5 : 
:: Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 5 = 1--79: - --., ı 111111111111111111111111111111111111 ı ~ 

Şehir Lokantası 

Eduardo Bianko 
Konserleri son haftası 

Bir suhulet olmak üzere saat dokuz buçuktan sonra 
yemek mecburiyeti yoktur. 

KAR PİÇ Telefon: 2038 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

876 
1-483 

KATRAN HAKKI EKREM 658 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____../ 
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BU GECE 
Fransızca sözlü ve orijinal musikili 
olarak şahane bir surette yaratılan 

Tamamen Renkli 
ÇiNGENE PRENSES 

Ba§ Rollerde 
Anna Bella - Henry Fonda 

Gündüz Seanslarında 
.... ÇIPLAK MELEK 
J,. Seanslar: 2.45-4.45-6.45 Geoe 21 de 
~ Numaralı yerlerinizi gündüzden 

tederik ediniz. 

_:!11111~ - -- -= = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --,lllllr' 

BU GÜN BU GECE 
Aşk ile vazifenin çarpıştığı 

büyük film 
A T E Ş 
Ba§ Rollerde 

Victor Francen - Edwige Feuillere 
Seanslar 

2.30 • 4.30 - 6.30 
Gece 21 de 

HALK MATiNESi 12.15 DE 
77 No:lu EV 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 59~ 
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