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Avusluyadal Yeni i~ isler bakanı .. • • • • Memleket emnıyeti ıçın 
Türk havacıhğının iftihara şayan 

yapllan 

kabine Seiss lnquart Berline 
hale geldiğini görmek arzumuzdur deiiıikliğinden 

gidip Hitlerle konustu 
"Vaziyete daha iyi ve11 

"ileri bir şekil 11 
Nüfus 
meaeleai 

sonra 
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Mcml•k~=~~:~:.ı:.: .. "vermek kararındayız11 
son hôdiseler karşısındei 

Viyanaya bi idi rdi ler 
lngiltere ve fransa, 

IOkayt olmadıklarıni 
Berlin, 17 (A.A.) - Yeni Avustur

ya dahiliye ve emniyet nuırı B. Sei• 
lnquart, bu ubah Viyanadan buraya 
gelmi§tir. 

................. ........................ ~ 
• • rından birinin de nüfus meseleai ol-

duğu şüphe götilrmiyen bir haktkat- f 
tir. Her memleketteki sosyal ve eko
nomik hareketlerin, varmak istedik
leri gayenin mevzuu hep insan cemi
yeti olduğuna göre, nüfus meselesi 
devletlerin ve rejimlerin ana mesele
ıi olduğunda ıüphe yoktur. Bizde nü
fus meselesi, Avrupada münaka,a 
edilmekte olan şeklinden büsbütün 
başkadır: Avrupada bazı memleket
lerde nüfus azalmaktadır ve bazı yer
lerde ise çoğalıp taşmaktadır. Geçen 
gün fransız ayanmdan George Pernot 
bu münasebetle senatoda söylediği 
bir nutukta Fransada nlifusun azal
ması böyle devam ederse'. ya~ın za
manda nüfusun 1895 dekı mıkdara, 
yani (30) milyona ineceğini derin bir 

teeuürle anlatıyor. . . 
Şükrana değer ki, memleketımız· 

de böyle her sene bir nüfus azalması 
yoktur. İstatistiklerimize göre her se· 
ne ana yurdun dışındaki yerlerden 
göçeden kandaşlarımız bir tarafa bı· 
rakılsa bile, bizzat doğum itibariyle 
de nüfusun ziyadeleştiğini göster· 
mektedir. Aynı kaynaklar sekiz yıl 
içindeki nüfus ziyadele§ltleıinin nis
betinin o/o0187 olluğunu göstermekte· 
dir ki bu da senelik artıtın her sene 
% 21 olduğunu anlatıyor. Bu nisbc
ti doğum itibariyle en feyizli millet· 
ler derecesinde sayabiliriz. Fakat biz 
memleketimizin yüksek menfaatleri 
bakımından bu nisbetin yüksel
mesini istiyoruz. Nasıl az zaman için· 
de memleketi endüstrilettirmek mec· 
buriyetinde isek, gene aynı za~nda 
memleketimizin nüfusunu 25 mılyona 
çıkarmak zorundayız. 

lktısadi ve sosyal icablar ve mil
letimizin yüksek menf~at.leri bakım!n 
dan bu mecburiyet katı bır zarurettır 
Şu halde bu işi muhtelif köşelerden 
incelemek iktiza eder. 

Türk milleti veluddur, bazı. yer· 
lerde olduğu gibi çocuğa ve aıley.e 
karşı dlişmanlık yoktur. Memleketi· 
mizin sosyal zihniyetinde, v çocuğun 
bir saadet bağı, bir ocak ışıgı olduğu 
hakkındaki telakkinin bütün kudre-
. ··k anla görmekte· 

tıyle yaşadığını gu r . 
yiz. Bu kanaat hususiyle me~leke~ın 
içinde bugün de mukaddes bır ~~ı~~ 
olarak yaşamaktadır. Ancak buyu 
'chirlerde evlenmeğe doğru olan ~:
nıayülün bazı içtimai zihniyetler, 1 

• 

tısadi imkansızlıklar tesiriyle arasır:ı 
azalıp çoğaldığı görülmektedir. ~a-

l bizi sevın· kat, ıon yılların rakam arı 
dirccek ve nikbinliğimizi kuvvetlen· 

(Soau 8. inci sayfada) 

Bafbakan genç bir T ürkkufU talebeıinin uçufunu alaka ile 
takib ediyor 

Başvekil Ceıat Bayar dlin, sabahın 

Avusturya iç bakanı, B. Hitler t a
raf:ndan kabul edilmiştir. 

İyi malQmat almakta olan bir kay
naktan öğrenildiğine göre, Avusturya 
dahiliye nazırı, B. von Ribbentrop ve 
B. Göcring'i de görcc:ektir. 

Görünüıte hususi mahiyette olan 
bu ziyaretten Berlindeki Avusturya 
elçiliğinin malUmatı olmadığı zanne
dilmektedir. Zira B. Sei11 lnquart, 
Berlin'e muvaaalatında ne Avusturya 
elçiliği erkanı ve ne de alman hükü
metinin bir mümessili tarafından kar
ıılanm1' değildir. 

Siyasi mahfiller, B. Seiss lnquart-

(Sonu 8. inci sayfada) Maretal Göring 

Yeni Brüksel el~imiı r~:~~::~:~~::::"~: !:~;;;!'. Sovyetlerin Bükreı if gttderi 
Brüksel elçisi Bay Cemal Hüsnü 

hariciye ile otan münasebetlerini bi- sislerini gezdi: gençlerin ça1rtına1arı- - - Lte pasaportla kaÇDllf '· 
tirmiş ve Baıvekil Celil Bayar tara- nı gördü, uzunboylu izahat aldı ve tet - BnJl 
fından kabul edilerek bir müddet alı- kikler yaptı. Bafvekil dün bütün öğ· 
konulmuıtur. Bay Cemal Hüsnü bu leye kadar olan zamanını dolduran bu R oma, 17 (A.A.) - Butenko bu aabah dıt itler bakanı B. Cia-

ziyaretten sonra mahalli memuriyeti - büyük alakasiyle, hüklimetin kanadh no tarafından kabul edilmiıtir. 
· k üzere Ankaradan ayrılmıı • . Butenko, Moakovanın t e k z ibinm· bı.zzat kendı· delı

0

llen·yle ya-

tır. (A.A.) an andığım söylemiıtir. ne gıtme 1 neslı yaratmak yolundaki arzu ve ka- 1 1 
(Sonu 7. inci sayfada) ......._ ___ __________ _ 

Diğer taraftan kend isin in lta l-
yaya giriti hakkında aıağıdaki 
tafsilat verilmekt e d ir : 

Butenko, Yugoıla\tya hududunu 
11 şubatta Postumiada sahte pasaport 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Halk evleri 
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~ Sigorta kanunu i . . 
• • • • 

~ l~ln ılikıdırlır i 
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: dördüncü aayf amızda 5 
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Fıkra 

Yüzde doksan 
- Seyyahıaruı rı..w ettıgı mHJJl .. 

ketleri düşününüz, diyordu; bunlu 
seyyahı me§gul edecek bia türlü te
sisler için milyarlar barcamıJlırdır. 
Sermayeyi yü:z iarzederseniz, do.bam 
turizm cazibesine vücud verecek eser• 
/ere, onu da nakil ve ikamet vasnıl•· 
rma sar/edilmiştir. 

0 'JJir de §U .ısıanbula bakınız: Ser
mayenin yuzde doksanını tabiat ve ta· 
rih koymuştur. Size yalnız yuzde onu 
ka/Iyor!" 

'J arih ve sanat şehri olarak lstanbu• 
la benzeyen, hatta bazen onu geçen ıe
hirler vardır. 1' akat, Istanbul gıbi, ta• 
rih ve tabiatı, yani ayrı iklimler• 
de, ayrı memleketlerde, büyük seya· 
hat masrafı farkları ile bulabilecegi· 
niz hususıyetlerı bir araya getirmiı o
lanı yokcur. lsıanbuJ ve Marmara hav• 
zasının ikincı bir imtiyazı da, abidele
rinden büyük bir kısmının yaşamakta 
olmasıdır. 

lstanbul ve Marmara havzası bet 
zevkte seyyahı tatmin edecek vasıta• 

/ara boğulmuştu•: ilim meraklısı, sa• 
nat meraklrsı, deniz meraklısı, ber tür
lü av meraklısı, kı§ yahud ya:z sporla· 
rr meraklısı, hepsini memnun edecek 
şeyler eşsiz şehrin yüz kilometre çev• 
resi içine toplanmıştır. 

lstanbul ve Marmara havzasına e
dilecek masraf, az zamanda Jcendisiai 
fa:zlasiyle ödiyeceği tam yeriadt bil 
aermayedfr. - Fatay 
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Radyo salgını 
Son asrın en ehemiyetli i<ad'armdan biri olan radyo, §aşılarak bir 

süratle inkişaf etmekte ve insan topluluğunda her türlü tahminlerin üs
tünde bir mevkie namzed görünmektedir. 

Bir fransız mecmuasının verdiği malumata göre dünyada verici 
istasyonların sayısı 1936 ilkteşrininde 1929 olarak tesbit edilmiştir. 
Gene aynı tarihte yapılmış takribi bir hesaba göre alıcı makineler Av
rupada 27 milyondan, Amerikada 24 milyondan fazladır. Yalnız Bir
leşik devletler için verilen rakam 22.869.000 dur. 

Bu rakamlar size biraz baş dönmesi vermiyor mu} Fakat radyonun 
tarihi, mesela otomobil kadar eski değildir. Şu halde, Amerikadaki zen
cinin kulübesinde radyo dinlemesi pek de uzak bir hayal olmasa gerek
tir. 

Bu mevzu üzerinde zihin yonnuş avrupalı bir muharririn radyo 
hakkındaki şu sözlerine dikkat ediniz: " ..• muciz edevam ediyor: mü
tevazi küçük kutu üzerimizde, komşularımız, dostlarımız, düşmanla
rımız üzerinde adeta mistik bir tesir yapıyor. Ondan gizli kuvvetler 
in tişa~ ediyor, teskin veya tahrik etmeye, hatta milyonlarca milyon
larca ıı:ısarun hayatını kurtarmaya veya yok etmeye kadir hayırlı ve
ya. ş.erlı kuvvetler. Çünkü ondan çıkan ikna edici veya hakim, teskin 
~dıcı veya şi-:Jdetli ses görünmeyen bir kuvvetin sesidir. Uzaktan ge
lı~, .me~felen a~ •. odamıza sokulur. ~aş~angıçta meraklı bir oyuncak 
gıbı mu~.lea edilrnış ~l~n. ra.dy~, hayatı hır kuvvet haline gelmiştir.,, 

F ~nnın her terakkısını ıhtıraslannın tatminine vasıta etıneye ça
lışan. ınsanlık radyonun da bu husustaki istidadını farketınekte gecik
medi. Bugün, bu harikulade medeniyet yayma vasıtası, korkunç harb 
silahlarından biri haline gelmiştir. 

Verici istasyonu, alıcı makineler kadar küçük bir hacme indiren 
son terakkiler, yarın, bir umumi harbda, radyo denen silahın nelere 
k~dir o~acağını bize şimdiden tahmin ettirecek mahiyettedir. F altat 
böyle ~ır .!ırsatı beklemeye ~e lüzum yok. Bugünden, esir içinde çar
pışan gorunmez kılıçların sesı kulağımıza gelmektedir. - yaşar NABi 

HALKEYLERINiN 6 iNCi Yll DÖNÜMÜ 

42 halkevi daha açılıyor 

Pazar günü 209 evde bir 
kültür bayramı kutlanıyor 
19 şubatı takib eden her tatil gll- mak, Halkevlerlnln yarıdan fazlasını 

nü, Türkiyede Halkevleri bayramı- buraya geçirmek olacaktır. Erzurum, 
dır. O gün açılan Halkevlerl her ta- Erzincan, Edirne, Konya, E&kitehir, 
rafta aynı saatte yıldönümlerini kut- Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Bi
larlar. Ankara Halkevinde yapılan lecik gibi muhtelif aahalarda verim
törende parti adına Genel Bqkan !er kaydeden Halkevlerinln bina ve 
Vekili veya Genel Sekreter bir nu- b\idce i9lerlnl tanzimden, yahut JUbe
tukla bu bayramı ve yeni Halkevleri- !erine esaolı programlar hazırladık
ni açar. tan &0nra her bakımdan faal olmaları 

Bu yıl da 42 yeni Halkevi daha a- beklenmektedir. 
çılacaktır. Bütün Halkevleri radyo- Geçe nsene, Halkevleri llyelerlnin 
lariyle Genel Sekreterin 20 şubat sayısı 90.000 ni geçıni§tir. Halkevine 
15.30 dak.i açılış nutkunu dinlemeye muhtelif vesilelerle gelip konferans, 
hazırlanmışlardır. Ankara Halkevinin temsil, film, konser, spor, mUtalea gi
ealonlarında biltün halkcvlerinin ça- bi amillerle faydalanan yurddatların 
hşmalarınr gösteren resimler, ki tab- geçen bir yıl içindeki aayısı 6 mil yo
lar, broşürler ve grafikler teşhir edi· nun üstündedir. 
lecektir. Nutuktan sonra, Halkevi a
matörleriyle 9ehir tiyatrosu artistle
rinin bir arada hazırladıkları (Tİ
MUR) piyesi temsil olunacaktır. Beh 
çet Kemal Çağlar tarafından yazılan 
bu piyesin dekorları ve elbiseleri, za
manın mimarisine ve giyinişine tama· 
men mutabık olarak hazırlanmıştır. 

167 HalkeTinde geçen bir yıl için
deki çal"l'Jlaları için hazırlanan ra
por ve broş\irlerin mütaleasından 
Halkevlerinin bu yıl daha programlı 
'Ve metodlu çalışarak daha verimli ol
dukları bilhassa konuşma ve konuş-

Fenerlerin teslim alınması 
İltanbul, 17 (Telefonla) - Tahli

siye emrine verilen fenerlerin yerle
rinde teslim almma11 için tahlisiye i
daresi m\ihendiıleri ön\im\izdeki haf
ta içinde beı grııp halinde Karadeniz, 
Marmara ve Akdınizdeki fenerleri 
teslim almak için hareket edecekler
dir. Eski fenerler idaresine verilecek 
tazminat bedelinden tamir masrafı o· 
larak kesilecek paranın mikdarı devir 
ve tealimden &0nra belli olacaktır. 

ULUS 

lı,ı emniyeti 
lıin tedbirler 

Balkan antantı 
konsey programı 

tesbit edildi 

Mlsaflrlerlmlz 25 pılllttı 

Ankarayı geliyorlar 

lı daireai, İ§fİ emniyeti ııe İf· 
fi aağlığrnı korumaya dair bir 
nizamname ha:zırlamııtır. Şün
di de ağır &le tehlikeli iıler hak
kında bir ni:ıuımname daha ha
zırlamaktadır. Bu n~crrne-
ler lktiaad Vekaletinde lkti•ad Şubatın 26 ıncı cuma g\inü Anka-
Vekôletinin muhtelif fUbelerile rada toplanacak.Balkan konseyine iş· 
Sıhiye ile Nafıa Vkôletlerinden tirak etmek \izere yunan başvekili Ek-
gönderilen mümeuillerden m.ü• ıelans Metaksas, Yugoslavya başveki

li Ekselans Stoyadinovı· ~ ve Romanya 
rekkeb bir komi•yonda görüıül· • 
mektedir. hariciye vekili Ekselans Tataresku fU-

lı kanununun ha:ı:ırlanmaıını batın 24 ilnc\i pertembe günil İstan-
emrettiği diğer nhicrrnnamele • ~~ıı:r~;e:;:;ı1::~:y:ı'a!il:u:~:~rk~:: 
rin de bir kıamı ha:ı;ırlanmııtır. tarla Ankaraya hareket edecekler ve 
Bunların yakında deaılet ıura• 25 ıubatta şehrimize gelmiJ buluna-
ıından geçirilerek tatbik meıı- ki d · · ca ar ır. Mısafırleri Ankara iataayo-
kiine konulacaiı anlafılmakta• nunda B~vekilimiz B. Celil Bayar ve 
dır. Dış bakanımız B. T. Rüştü Araa kar-

\.,, _____________ _.) Jılıyacaktır. MQtad istikbal merasimi-

30 1 ni müteakip misafirler Ankara patasa 

ıraya kadar ı11ı in:~:~;;r~~:· ferefine Hariciye vekili-

ücretleri 
hauedilmlyecek 

İ§ kanunu 30 liraya kadar olan işçi 
ücretlerinin haczedilemiyeceğini Amir 
bulunmaktadır. Kanunun bu aarahati
ne rağmen bazı devlet daireleri devle
te aid borçlar için 30 liraya kadar O· 

lan işçi \icretlerini haczetmekte ol
dukları anlaşılmıştır. Finans bakanlı· 
ğı bu hususta alakalılara yolladığı bir 
emirle 30 liraya kadar olan işçi üc
retlerinin haczi cihetine gidilmemesi
ni bildirmiştir. 

Halk konseri 
Cumhur Başkanlığı flarmonik or

kestrası 13 üncü halk konserini Mü
zik Öğretmen salonunda bu gece saat 
20.30 da verecek ve yarın aynı pro
gramı saat 15.30 da tekrarlıyacaktır. 

Şef: Ernst Praetoriuı 
l. - M. P. Mous&0rgski (1839 -

1881): Sorotchintsi Fuvarı operasın
dan Entrodüksyon, 

2. - P. 1. TscJı.aikowsky (1840 -
1893): "Variations sur un thbne ro. 
coco,,, Viyolonsel ve orkestra içni, 
op. 33. 

(Solist: Davld Z!rkln) 
3. - D. Schoıtakovitaeh (1906): 

1. Senfoni fa minör, op. 10. 
a) Allegretto - Allegro'non troppo 

b) Allegro, c) Lento, ç) Lento - Al
legro ınolto. 

Gelecek konser 25·2-1938 ouma gli
nü ıaat 20,30 ve 26-2-1938 Cumartesi 
günü saat 15,30 dadır. 

Annelere öğüt 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi doğumdan bir y~ına kadar çocu
ğun nasıl bakılacağını öğreten Anne
lere öğütün birinci eayıaını yeniden 
bastmnıftır. Birinci ıayı öğüt birer 
aylık yazılmıt 12 tane mektuptur. 

İkinci sayı öğüt çocukların nasıl 
besleneceğini ve mamalarının nuıl 

hazırlanacağını öğretir. Her iki öğüt
leri istiyenlerc kurum parasız olarak 
gönderir. "Ankarada bulunan Çocuk 
esirgeme kurumu genel merkezi baş· 
kanlığına" bir yazı ile adres bildirme
niz k:ifidir. 

miz tarafından aynı gün akşamı Hari
ciye kö,k\inde bir alq.am yemeği ve 
ıuvare verilecektir. 
Başvekilimiz B. Celal Bayar tara

fından ertesi giln Ankara palasta bir 
öğle yemeği verilecek ve şubatın 27 
sinde Dahiliye vekilimiz ve C.H.P. 
Genel ıekreteri B. Ştikr\i Kaya tara
fından da Anadolu kulilb\inde bir öğ
le yemeği verilecektir. 
Aynı pazar akşamı Yunan, Yugos

lavya ve Romanya sefirleri tarafından 
milştereken Ankarapalasta misafirler 
şerefine bir suvare tertib edilecektir. 

Misafirler ayın yirmi sekizine ka
dar Akarada kalacaklardır. 

28 şubat pazartesi akşamı mutad teş
yi merasimi yapılacak ve misafirler 
hususi katarla İstanbula hareket ede
ceklerdir. 

Dost devlet adamları lstanbulda 
cumhuriyet hükiimetinin misafiri ola
rak arzu ettikleri kadar kalabilecek
lerdir. 

Müşterek 

nakliyat 
demiryol 

tarifeleri 
Almanya, Çekoslovakya, Lehistan, 

Romanya, Avuıturya, Macariıtan, Yıı
goslavya, Yunaniıtan, Bulgariıtan ve 
h\ikilmetimizin de iştirfilı:iyle Peştede 
toplanmış olan demiryolları ve Tuna -
Sava, Aclriyatık denızı eşya nakTiya
tiyle alikalı mU9tcrck tarifenin esas
larını ve şartlarını tayin etmek üzere 
Peştede toplanan konferansta karar
la§tmlan esaslar hakkındaki rapor, 
bu konferansta hilkümetimiz adına ha
zır bulunmu' olan D.D. Y. ticaret ve 
hasılat daireıi reisi B. Naki tarafın
dan hazırlanmaktadır. 

Rapor, Balkan devletlerinin demir
yol tarifeleri ve marşandiz münakala
tının bug\inkü ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde tanzimi için iki gün eve! İa
tanbulda toplanan konferan11n çalıı

muı bittikten ıonra Bayındırlık ba
kanlığma verilecektir. 

Cezai ilamlar harçları 
Adliye harç tarifesinin neJrinden e

ve! tahakkuk eden devlete aid cezat i
lilmlar luırslaunın da "tahsili emval" 
kanununa göre alınması kararlqmıt
tır. Ayrıca damga resmi ve cezalarının 
icra kanunu umumi hükümleri daire
sinde icra dairelerince tahsil edilme· 
si kararlaşmııtır. 

18 - 2 - 1938 

Köyde zirai reformu 
yapacak yeni teşkilôt 

Köylerdeki fen memurlarına 
bir çok yeni vazifeler verildi 

Ziraat Bakanlığı, zirai kalkmmada kendilerine mühim vazif., 
ler verilmekte olan ve çalıtma aahaları genitletilen köy fen uı., 
murlarının dahili talimatnameleri hazırlanıncaya kadar çalıfm' 
tkillerini teabit etmittir. Köy fen memurlarının tesbit edilen be 
eaaılara tamamiyle dikkat ve itina göstermeleri ve buna göre olll· 
ra:k çalı9malan .alakalılara tebliğ edilmiıtir. Bakanlığın tesbit et· 
tiği bu eaasları yazıyoruz: 

"l - Tetkilatımızın köylerde r-------------
muvaffakıyeti memurlarımızın 
köylü üzerinde kazanacakları 
ıevgi ve aaygıya bağlı olduğuna 
göre her memurun tiarı bulun
duğu köy sakinlerinin sevgi ve 
ıaygılarını kendi üzerinde top
lamak olmalıdır. 

2 - Bu gayeye erişebilmek için me
murlarımız otoritelerini kaybetmemek 
şartile köyl\ilerimizle hemhal olmalı, 

onlara eyilikle muamele etmelidirler. 
3 - En mühim nokta köye giren 

memurlarımrzın köylere girdiklerin
den itibaren hiçbir zamiın ve hiçbir 
ıuretle köylülere y\ik olmadan geçin
meleri ve köylülerimizin türk ırkına 
has olan misafirperverliklerini suiis· 
timal etmemeleridir. Bilakis her me
mur ayrı gayrılık gözetmeksizin -
kendisine biraz maddi fedakarlıklara 
mal olsa da - köy halkına karşı m\ik
rim davranmalıdır. Bu arada gene 
kendi siası nisbetinde köyde en muh
taç görecekleri kimsesizlere yardımda 
bulunmalıdırlar. 

4 - Köy ziraat fen memurları ida
remizin deruhte ettiği işleri takip ve 
tahakkuk ettirmekle kalmayıp aynı 
zamanda bulundukları köyiln rehberi 
ve milrşidi olacaklardır. Bu itibarla 
memurlarımız boş zamanlarında köy
lülerimizi gerek ziraat ve gerekse u
mumi kilittir bakımından hasbiballer
le, gezintilerle ve it üzerinde tenvir 
etmeğe, yetigtirmeğe çalışacaklardır. 

5 - Memurlarımızın köyde yaşama 
tarzları gayet mazbut ve köyl\iye ör
nek olacaktır. Gerek köy örnek evle
rinin inşasına kadar oturacakları oda
ların ve eşyasının ve gerekse kendi 
y ... ı . .. .,ı ... :o.au:ı;-. .. ' ~.u.1.11216&.I• ~a'l..,.ı."1'-•la .. -

itina edeceklerdir. Her vakit temiz 
giyinmekle beraber bilhassa tatil ve 
millt bayram günlerinde giyinmeleri
ne itina ederek bunun medeni bir icab 
olduğunu köylüye göstermeğe, öğret
meye çalıf8caklardır. 

6 - Köy ziraat fen memurları köy
de yaşamaları için IW:uml uolup ku
rumumuz direktörlli.ğünce teabit edi
len teçhizatı tedarik edeceklerdir.,, 

Yeni gümüş ve bronz 

paralarımız 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Darbha

ne yeni glimüf paraların basılması i
tini bir ay aonra bitirecektir. Yeni ba
tılacak bronz an paralıklar için 20k 
muvaffak bir halita teabit edilmiştir. 
Yeni t\irk cumhuriyeti altınlarının da 
resimleri hazırlanmaktadır. Darl>hane 
iki günden beri milli m\idafaa vekale
tinin istediği 20.000 istiklal madalye
sinin darbına bqlamıştır. 

Tuz kanunu tatbik 

tarzı hakkında bir 

açıklcııma 
Tuzkanunu Türkiyede her ne suret• 

le olunıa olsun tuz ihraç ve istihsali· 
nin devlet inhisarı altında olduğunıı, 
başkalarının tuz ihraç ve istihsal et· 
melerini kaçakçılık saydığı halde ba• 
zı idarelerin tuzlu ve 20raklardan tu•• 
tuzlu ıu ve tuzlu toprak alanlarla, tul 
yalatmak veya - tuzlu ot yedirmek 
maksadiyle hayvanlarını tuzla veya 
çoraklara sokanlar hakkında kanuni 
muamelelerde tereddüde düşmekte ol• 
duklarını tesbit eden Gümrük ve in• 
hisarlar vekaleti: hayvanlara tuzlu ot 
yedirmek veya tuz yalatmanın da bir 
nevi istimal ve istihl8k olduğuunu 
tasrih ederek bu nevi hallerin de ka• 
çakçılık teşkil ettiğini alakalı makam· 
!ara bildinniştir. 

Ziraat bakanlığı 

lstanbulda bu§day 

satıyor 
Bayram dolayısiyle vilayetlerden 

İstanbııla meml:keıın muhtelif yerle
rindvı gel'llokte olan buğday bir mik• 
dar azalmış bulunduğundan, İstanbul 
piyasasında buğday fiatları 6 kuruş
tan yukarıya yilkselmifti. İıtanbul ek 
mek fiatlarını bir seviyede tutmak vo 
buğday üzerinde yapılabilecek ihti· 
ı..a- ;:-.ı .. _. ... ı. ~ ....... a•..--• ~ .. ~1 .. z6. 
yalnız İstanbul değirmencilerine ve
rilmek \izere Haydarpaşada mevcud, 
bakanlığın stok buğdayından kafi 
mikdarının 5.60 kuruştan piyasaya çı· 
karılmasını kararlaştırmış ve bu ka• 
rarını a!Akalılara bildirmiştir. 

Suniöpek fabrikası için 

mütehassıs getiriliyor 
Sümer bank genel direktörlüğü; 

Gemlikte kurulan sunğipek fabrikası· 
nın işletme mütehassısı olarak çalış· 
tmlmak üzere Çelroslovakyadan Vil• 
helm Mang adlı bir mütehassıs getirt• 
mektedir. 

Esnaf cemiyetlerinda 

çaf!.jmalar 

turma tarihi ara,tırma, yoksul aile ve ---------------------------------------------------------------

Ankara esnaf cemiyeti müşterek I• 
dare heyeti haftalık mOtad toplantı• 
!arını yapmakta ve cemiyetle alakalı 

birçok meseleler üzerinde kararlar 
vermektedir. talebelere yardım, köylere bandolar, 

temsiller, ilaçlar gibi her türl\i vasıta llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ratörlerden tutunuz da taaavvuf ile yeni zevk ve dilşlince götürme, 

radyo ile yayın, muhiti ilgilendiren 
meseleler \izerinde kitab ve broş\ir 
hazırlama, yeni ve faydalı, eski ve 
milli sporları teşvik etme, sanat isti
datlarını meydana çıkarıp yetiştirme, 
kitab ıporlarını yayma, sergiler ter
tib etme ve müze nüveleri kurma, 
yurd çocuklarına motör kullanmak, 
dikiş, nakış vesaire gibi ameli bilgi
ler verme, okuma yazma öğretme. 
köy ve mahalle okuma odaları açma, 
kütübhanelerine gittikçe fazla okuyu 
cu getirme gibi işlerde çok yararlık
lar ve başarılı oldukları anlaşılmakta
dır. 

Başkanı ve Yönetim kurulu ile. ü
yeleri ev işlerine kendini veren, et
rafına muhitin uyanık ve illk\ilü ele
manlarını toplayabilen, muhitteki me 
mur ve muallim gibi münevver va
tandaşlardan yardım gören ve onlar 
arasında bir kaynaşma kurabilen 
Halkevleri mükemmel muvaffakıyet· 
!er kaydedebilmişlerdir. 

Bu sene en çok ve en müspet fa
aliyet gösteren Halkevleri arasında 
Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, 
Bartın, Bursa, Beyoğlu, Denizli, Di
yarbakır, İzmit, İzmir, Elazığ, Emin
önü, İnegöl, Manisa, Mersin, Samsun, 
Zonguldak Halkevlerini başta saya
biliriz. Bunlar her cephede iyi faaliyet 
!er kaydeden ve merkez çalışmaların
dan muntazaman haber veren evler a
rasında ilk düşünüş ve yoklayışta ak
la gelebilenlerdir. Diğer muvaffakı-ı 
yetli Halkevlerinin adlarını sırala-

Turfanda bahar 
Pencereden giren güneş, sırtımr 

mübaleğalr bir hararetle ısıtrnca 

duvardaki takvime baktrm: Şubatrn 
yarısını geçeli çok olmamıştr. Eğer 
bu masmavi gök, yeniden kül ren
gi bir mantoya bürünmez, güneş bu 
ılık hararetini bir müddet sonra 
tekrar bulutların altına gömmezse, 
hükmedebiliriz ki 1938 ilkbaharı 
Ankarayr ziyaret etmekte acele gös
termiştir. 

Yolları, bağlarr, bahçeleri ve he
nüz tomurcuk ve yaprak vermeyen 
ağaçlarr dile getirebilsek, kim bilir, 
bu "turfanda bahar" için ne güzel 
- hatt§ Hasan Ali Yücel'in portakal 
için yazdrğrndan daha güzel - kasi
deler söylerlerdi. . 

Ankarada bir arkadaşım vardrr 
ki en büyük merakr, manav dük
kanlarrndan, istenen en yüksek fi-
atı iJdeyerek, turfanda yemiş satrn 
almaktrr. Turfandslrğrnr kaybeden 
ve fiatı herkesin cebine uygun bir 
hale gelen meyva onun gözünden 
düşer. 

Ilık bir güneşle, masmavi bir gök 
yüzü ile gelen dünkü "turfanda ba
har" dan sonra şayet, resmi çağrn-
da, bahar yerine ya:r: gelecek olur
sa, o zama.n, acaba, bizde o dost gi
bi, bu turfanda baharr arayacak mı
yrz? - T. l. 

}'emen türküsii : 

Hoıuma giden bir "Yemen tür-
küıü,, vardır ki evelki gün onu gene 

derin bir hüzün ve büyük bir lez
zetle dinledim : 

Adı Yemen'dir, 
Gülü çimendir; 
Giden &elmiyor, 
Acab nedendjrl 

Buraıı Muıtur, 

Yolu yokuıtur; 
Giden celmiyor, 
Acab ne iıtirl 

Kim bilir ,bu yanık türküyü oi· 
!unu, kocaıını, yahud kardetini 
Yemen ellerine &önderon hangi 

duyıuJu köylü aöylemit, &ene han
gi içi yanını§ meçhul oanatkar, bu. 
na bu yanık besteyi bailamıt!ır ? 

Yemen, oamanlı imparatorlu-
ğunun bir aömürıesi olmak liznn
dı; bocerikıiz bir imparatrluiun 
fayda yerine zarar veren, kronik 

bir haıtahk halinde memleketi ü-

zen, yiyen, bitiren bir aömurgeıi . 

BA§ka imparatorluklar sömür-

ıelrinden ham madde ıetirir, ora
dan devıirdikleri aakerlerle yeni 
yeni ülkeler fethine giderlerken 
oamanlılık, bütün kaynaklannı o
raıı için tüketmiı, oraya ıönderdi

ii kendi çou.kları bir daha ana 
:yurdlarma dönınemitti. 

Giden ıelmiyor, 
Acab nedendir l • 

Mıaralarmm aorduiu auale ce
vab verirken tarih, belki de, .,.. 
mani ıinkırazmm bir aafhasını an
latmıt olacaktır • 

Şöhret: 

Şu doktor Alexia Carrel, ne yap-

aa, bizim gazetelerde uzun uzun 
yankılar uyandırtyor. Bir zaman 
"Şu meçhul insan,, ismile yazdığı 
kitabın tercümesi yüzünden kaç 
bafh münakaıalar çıktığını hatır

larımrz: O zaman, bu bahse ope-

meraklılarına kadar bir çok kim· 
aeler karıfDUftı. Genç hekimleri
mizden biriai, bili, arada sırada, 
bu enternaıyonal §Öhretc deraler 
veren, onun bir takım yanlıt dil-
ıünütlerini düzelten yazılar yaz· 

maktadır. 

Nobel mükafatını kazanınıt o
lan ve töhretten kaçındığı için 
Ncvyorkta üç odalı bir apartnnan-
da yaıayıp, hemen hemen, hiç re&-
mini çektirmiyen bu franıız .. ame

rikan bilgininin adı, son günlerde 
tayyareci Lindberg'e çelikten bir 
kalb yapmak meselesinden dola-
yı, gazete aütunlarmda dolaımak
tadır. 

Hatta bu hususta Asan Us üsta-
dnnız, bir bapnakale bile yazdı. 
Yalnız bu m~kalenin bir tarafma 
iliımek isteriz: Ostad, methur 
doktorun meıhur bir tayyareciye 
kalb takmağa giripnek suretile, 
kendisine yeni bir ıöhret teminine 
uğraıtığmdan bahsediyor. 

Faka! töhret hangi tarafta? 
ilk defa Okyanuau geçn bir tayya-
recide mi, yokaa ilmi araıtırmala
rmdan d9layı Nobel mükafatını a
lan ve yirmi yedi yıldan beri labo
ratuvarında bir tavuk kalbini ya
ta!an büyük bir bi12inde m; ? 

Heyet dün de reis B. Naşid Toygar· 
ın başkanlığında toplanmış, üç ay va
de ile kefalete dayanarak bostancılar 
esnafına 1200 lira yardımda bulun• 
muştur. 

Hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle a· 

çık geçmiş, ısı gece sıfırın altında 4, 
gündüz sıfırın üstünde 12 derece o
larak "kaydedilmiştir. Yurdun şark 
mıntakası ile Karadeniz kıyılarında 
hava kapalı, diğer mıntakalarda yer
yer bulutlu geçmiştir. Mevzii yağışla• 
rın karemetreye bıraktığı su mikdaf1 

Rizede 12, Trabzonda 7, Sinob ve Bo· 
lude 2 kilogramdır. Kar ile örtüliİ 
mıntakalarda kar kalınlığı Erzuruın

da 42, Karsta 32, Vanda, 21, Erzincan
da 2 santimetredir. Orta Anadolunull 
bazı yerlerinde kar leke halindedir. 

Dün rüzgar umumiyetle ş,imaıdell 
ve en çok saniyede 10 metre hızla es· 
miştir. Dün en d\işilk ısı sıfırın altıll" 
da Boluda 3, Kiltahyada 4, Beyşehir· 
de 5, Erzurumda 7, Van da 14, Karsta 
17 derecedir. En yilksek m da sıfırill 
üstünde olmak ilzere Bahkesirde 9, 
Eskişehirde 11, İzmirde 14, Bodruın· 
da 17, Antalyada 18, Adanada 19 de· 
recedir. 
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Son anlaşma karşısında 

avrupa 
Almanya ile Avusturya arasında 

bir müddettenberi sürüp giden ihtilaf 
kuvvetli olan tarafın, yani Ahnanyanın 
Zaferi ile neticelenmiştir. Sözde tem
muz 1936 itilafının tatbiki için ya
pılan, fakat hakikatte bu itilafı Al-

ULUS 

· O.ÜN YA H .ABER LE R i . 
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Lordlar kamarasında dıı 
politika hakkında görüımeler 

ROMANYA'DA 

Yabancı gazeteciler 

askeri 
emrinde 

makamlann 
bulul'acaklar 

Okurlarımıza 

bıanya lehine tadil eden anlaşma ile 
Şuşnig, kabinesinin içine Sess loqu
art'ı dahiliye ve emniyet vekili ola· 
l'ak alınakta ve hariciye vekilliğini 
de bu vekaletin müsteşarlığmda bu
lunan Guido Schrnid'e tevdi etmek
tedir. Her iki tayin Hitler'in ısrarı 

İngiltere Cenevre 
kurumuna sadık 

Ankara ve tQfra okurları
mızdan ıımumi İfler hakkın· 
da, mütalea, şikayet veya 
tenkid mektubları alıyoruz. 
Ha/.kçı partinin gazetesi o
lan ''Uluı" un ıayfaları va
tandtıf haıbihallerine açık
tır. E1a&en C. H. Parti•i Ge
nel Selreterliğinin bize tav
aiyeıi de budur. Ancak bu 
yolda bize mektub gönde
renler iki noktaya bilha11a 
dikkat etmelidir: Sarih isim 
ve adres göstermek ve mad
de taırih etmek. 

Biikreş, 17 (A.A.) - Gazetelerde 
çıkan bir tebliğe göre, askeri sansör 
kumandanlığı, Roman.y-a.nın dalım va 
ziyeti hakkında beyeeen verici h,aber
lerin Bükreşteki ecnebi muhabirler 
tarafından çıkarıldığını mü0 

.. ı.ede et-• .,....... 1 

mış ve bunları askeri makamat emri-ı """"----- ---------....J 
de bulunmağa davet eylemiştir. 

Üzerine yapılmıştır. • .. Fakat bu bağlılık onu baıkası İçin 
harbe girmiye mecbur tutmuyor 

Bugün dört ecnebi muhabiri diva
nı harbçe sorguya çekilmiştir. Bun
lar, Amerikan ve Çek ajansları mu
habirleriyle Nevyork Times ve Daily 
Telegraph muhabirleridir. 

Gerçi Sess lnquart milli sosyalist 
Partisi.ne mensub değildir. Fakat bu 
Partiye karşı sempatisi olduğu gibi, 
Alnıanya ile Avusturya arasında bir· 
lik temini noktasında mi.ili sosyalist
lerden geri kalmayan Pan Cermen 
Partisine mensubdur. Franz Ding
hofer, Felix Frank, Leopold Waber 
Ve Schuerff gibi Pancermenlerin 
b:ıensub bulundukları bu partinin 
Pt-ogranu Avusturya ile Almanya a • 
rasında birlik kurmaya çalı§lllaktan 
ibaretti. Hariciye müsteşarlığı vazi -
fesini gören Guido Schmid'in de Al
b:ıanyaya iltihakın aleyhinde hulun· 
llıadığı söyleniyor. Binaenaleyh A
Vusturya hükünıetinin dahiliye, em
niyet ve hariciye işleri anşlus taraf • 
tarı olan ellere geçmiş bulunuyor. 

Londr~ 17 (A.A.) ~Dün ak~.~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~

Bu hadisenin şümul ve ehemiyeti, 
İzaha lüzum göstcrmiyecek derece -
de aşikardır. Almanya Avusturya ile 
birleşmek yolunda bir admı daha at
in§ bulunuyor. Alma.nyanm gayesi 
Avusturya ile birle§lllek, yani "an· 
ıilus'' u temin etmektir. Fakat son 
bir kaç sene içinde Almanya bir ta
kan mukavemetlerle karşlaşmca, bu 
biı-liği başka bir tedbirle kurmaya 
çalıttı: Avusturyadaki Nazi partisi -
b.İ iktidara getirip parti vasıtasiyle 
Avuaturya hükünıetini Berline bağ -
hyarak bu hedefe varmak. Bu, Dan
~ig' de muvaffakıyetle baJBrılmıştır. 
Alınanlar bu şekilde kurulacak olan 
tnünasebete, uzun bir almanca keli -
nıe ile Gleichschaltung yani iki dev
let idaresinde koordinasiyon adını 
vennektedirler. Böyle bir münasebet 
kurmak için 1937 senesinde yapılart 
teiebbW. :w;.,.Uak obıraa"ı.u.c..o.~
tnanya itina iıe yüriimeğe karar 
•erdi. Bu itinalı yüri.bü§ Alman
Ya'yı hedefine götürmektedir. 

Filhakika bugün Avusturya hükü
nıetinde yapılan değişiklik Nazi par
tisinin anladığı manada bir gleich
&chal tung sayılamu:. Böyle olmak 
için Avusturya hükümetinin Nazi ol
nıası lazımdı. Bununla beraber, da -
hiliye, emniyet ve hariciye vekaletle· 
rine Alınanyanm namzed gösterdiği 
:ı:atlarm tayini şimdilik maksada ka
fidir. Bir defa hakikaten nihai hede
fe doğru ehemiyetli bir adnn atılmı§ 
oluyor. İkincisi, Hitler'e 20 şubat 
nutkunda öğünmek için bir vesile ver 
nıiş bulunuyor. Filhakika ordu ile 
Parti arasındaki münasebetler yeni -
den tanzim edildikten sonra böyle 
bir zafere §iddetle lüzwn vardı. Al -
nıanyada Nazi partisi böyle hamle -
lerle elde edilen şerefin prestiji ile 
beslenir. 

Hadisenin Avrupa muvazenesi ba
knnından şümul ve ehemyieti de bil· 
yiiktür. Almanya - Avusturya müna
seh~ tleri, yirmi seneden beri, yalnız 
bu iki devleti alakadar eden bir me· 
sele değil, bir Avrupa meselesi ol
nıuştur. Esasen eğer yalnız iki mem
leketi alakadar eden bir i§ olsaydı, 
Ç<>ktan Almanya lehine halledilirdi. 
Avrupanm üç büyük devletinden her 
biri anşlusa aleyhdardır: İngiltere 
anılus istemez; çünkü Almanyanm 
Avrupa kıtasında fazla kuvvetlene -
ceğinden korkar. Fransa için aynı 
korku daha çok vardır. Fakat Al
ınanyanın cenuba doğru sarkması 
İtalya için bir felakettir. Binaena
leyh anşlusa en çok mani olmaya ça· 
lıtan ltalya olmuştur. 

lordlar kamarasında harici siyaset mü
zakerelerini açan Lord Arnold demiş
tir ki: 

lngilterenin harici siyasetinin iki 
mühim esası vardır: 

"l. - İngilterenin harici siyaseti 
mılletler cemiyetina dayanmaktadır. 
Bu, miletler cemiyeti paktı mucibince 
teahhüdlerimize sadık kalacağız de
mektir. 

2. - İngilterenin harici siyaseti, i-
kinci temel olarak, Fransa, Almanya, 
Belçika ve Italya ile olan teahhütleri
mize dayanmaktadır. 

.Fakat, yedi büyiık devletten yalnız 
üçü bugün milletler cemiyeti azasıdır. 
Bu ise filiyatta, Ingiltere ile Fransa 
arasındaki teahhütlerin bir ittifak 
mahiyetinde bulunduğu demektir. 
Fransanın şarktaki ittitakla:rı dolayı
siyle de bu ingiliz - fransız ittifakı, 
İngiltere için ciddi bir teahhüd teşkil 
eylemektedir. 

lngilıere kollekıif emniyetten 
ayrılıyor 

İngiltere, Çeı;;o:.ıovc:lıı.jdda lı.;rlıa ka
dar götürebilecek mahiyette menaHe 
malik değildir. lngiıiz - alm<..n muna
sebetlermde bir seJab vücuda getırı!
meksizin Avrupada devamlı bir sulha 
imkan yoktur . .tı'ransa - Sovyetler bır
liği paktının, ingiliz - fransız ittita
kmın tehlikelerinden birini teşkil ey
lediğini kabul etmek, hayati mahiyet-
•• L.i. .. . ....... -ı...... :.r, • -'-"-:~ .. t .• 6 :.1-. .... . .....:. .. ı-...a. 
rıcı sıyasetı, gittikçe, kollektif emni
yetten ayrılmaktadır. Fakat bu ayrıl
ma lüzumu kadar çabuk ve seri değil
dir. 

Bundan sonra söz alan Lord Pon
sonby de demiştir ki: 

--: İngiliz hükümeti de, bugün, kol
lektıf emniyetin imkansız olduğunu 
ta.-namiyle anlamış bulunmaktadır. 
Küçük devletlere boş yere ümid ver
mek doğru değildir. 

Lord Cecil ise, müteakiben yaptığı 
beyanatta ezcümle demiştir ki: 

Milletler Cemiyetinin yalnız mu
vaffakıyetsizliğinin tebarüz ettirilmek 
te bulunduğu şayanı teessüftür. Bu
nun yanında Milletler cemiyetinin bir 
çok muvaffakiyetleri de vardır ve 
bunlar nazarı dikkate alınmamakta

dır. 

Burada hiç kimse Çekoslovakyayı 
himaye etmek bizim için bir vazifedir, 
diyemez. Fakat, enternasyonal işler
de yeni bir nizam tesis etmek, ezcüm
le, Kellog paktını müessir bir hale 
koymak uzere şiddet hareketlerine 
nıo.nı ulmak içın elimizden geleni 
ycıproak, vazıfemizdir. 

Lord Plymou.th'un cevabı 
Lord Cecilden sonra hariciye müs

teşı.rı Lord Plymouth söz almış ve 
hükümet namına yaptığı beyanatta 
1ngilterenin milletler cemiyetine olan 
bağlılığını tebarüz ettirmiş, fakat bu 
cemiyet paktının İngiltereye başkala
rı hesabına silaha sarılmak mecburi
yetini yüklediğini tasrih etmiş, bu
günkü şartlar içinde infirad politik~ı 
güdmenin imkansızlxğına işaret ettık
ten sonra Lokamonun bir ittifak pak
tı değil, bir saldırmazlık paktı oldu
ğunu söylemiştir. 

_J 

Kutubtaki sovyet ilim heyetinin dört azası 

Pop ı kampının dış 

Olemle ilk teması : 
S. H. 2 tayyaresi alimlerin bulunduğu 

buz parçasının üzerine inebildi 
Moskova, 17 (A.A.) - Tayyareci 

Çerevişni idaresinde, Murman buzkı
ranmdan kalkan S. H. 2 tayyaresi, 
dün Papanin kampına inmiştir. Bu 
hadise, 21 h,azirandan beri, Papanin 
grupunun hariç dünya ile ilk teması
nı teşkil etmektedir. Tayyareci Çere
vişni, Papanin grupuna 10 günlük yi
yecek getirmiştir. Aynı zamanda U. 
2 tayyaresi ile Taymir buzkıranından 

kalkan tayyareci Vlasov da saat 18,55 
de Papanin kampı yakinine inmiş ise 
de oldukça uzakta yere inmiş oldu
ğundan yeniden Taymire dönmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Papanin, grupunun buzkıranlara a
lınması planı etrafında dün radyo ile 
Taymir buzkıranı ile görüşmüştür. 
Kati karar bugUn alınacaktır. 

i spanyanın muhtelif yerlerinde 

Hükümetçi kıtalar mukabil 
hücuma geçtiler 

Barselon, 17 (A.A.) - Cumhuriyetçiler, asilerin geçen hafta 
mühim ileri harekette bulundukları cephe bölgelerinde mukabil 
hücuma geçmişlerdir. 

Estramadur ile Azalozya arasında- ce_v~ı bu gün hariciye nezaretine gel
ki mesafenin ortasındaki Peraleda de mıştır. 

Zanjejo bölgesinde, cumhuriyet krta
atr Sierra Quemadayı işgal etmişler

dir. Burası Estramadurayı Andalozya
ya bağlayan yolun kenarındaki köyün 
batı cenubundadır. MezkQr yol siller
le ayrılmış olan iki cebhe arasında 

münakaleyi temin eden yegane yol
dur. 

ispanyada harb eden 
Amerikalılar 

Fransız - sovyet paktının İngiltere
ye fazla mecburiyetler yüklemediğini 
kaydeden hatib, Fransa bir barba gi
rerse İngilterenin de o zaman müna
sib gördüğü şekilde hareket edeceği
ni söylemiş, Almanya ile anlaşma ya
pılmasının lüzumlu olduğu fıkrine iş
tirak etmiş, İtalya ile yapılacak bir 
anlaşmanın da tam olması icab ettiği 
fikrinde bulunmuştur. 

mktdir. Bazı mbuslar ingiliz harici
ye vekiline, lngiltere tarafından A· 
vusturya stiklalnin masunluğu hak
kında vakti.le verilen teminatı hatır
latınca, Eden, müstehzi bir tavırla : 

- İtalya ile birlikte giri~ilen te
ahhüde ima etmek istemiyorsunuz, de
miştir 

Campilla de Llergua bölgesinde, 
cumhuriyetçiler Sierra de Argualla
nes ile Sierra Santa ve La Nava geçidi
ni zabtetmişlerdir. Bütün mevzilerini 
tekrar işgal eden hükümetçiler asi 
sebhesine, bu cebhenin istikrarını teh
likeli surette tehdid eden muhtelif 
noktalardan delmişlerdir. 

Nevyork, 17 (A.A.) - İspanyada 

hükümetçiler tarafında harb ettikten 
sonra buraya dönen 18 amerikahnrn 

elinden pasaportları alınmıştır. Bun -
!ardan biri şimdiki halde hükümetçi
ler aaflarmda daha üç bin amerikalı

~m harbetmekte olduğunu aöylemi11-
tır. 

Sivil halkın bombardıman 
edilmemesi için müzakereler 

Sala.manka ingiliz portesıosu
na cevab verdi 

Hadiselerin garib tecellisidir ki bu 
Üç büyük devlet arasında anşlusu en 
çok kolaylaştıran da ltalya olmuş
tur. ltalya bunu istiyerek yapmamış
tır. F aket Habeşistanın istilası için 
giriştiği teşebbüs ltalyayı öyle bir 
çıkmaz içine solan~tur ki bu çıkmaz 
dan kurtulmaya çalışırken istemiye
rek Almanyanın orta Avrupadaki e -
nıelJerine hizmet etmeğe mecbur kal 
ll'lışto-. ltalya böyle bir siyaset takib 
ederken lngilterenin ve Fransanm 
A.lnıanyaya kartı vaziyet ahpta lta!
Yanın oyununu oynamaları aykırı bır 
hareket olurdu. Fransa muhteriz 
davrandı. İngiltere ise, doğrudan 
doğruya değilse de her halde • dola
Yısile Almanyayı teşvik etmış 0 !a' 
caktır. Halifaks'm Berlini ziyaretm
de bu meselenin görüşülmüş olduğu 
'\'e Almanyanın lngiltereden teminat 
aldığı anlaşılmaktadır. Anlaşma 
hakkında İngiliz Avam Kamarasında 
aorulan suallere karşı Eden tarafm· 
dan verilen cevablar da bunu teyid et• 

İngiliz hariciye vekili tarafından 
verilen bu kısa cevab Avusturyanm 
Almanyaya teslim olma.sile neticele
nen politika manevrasmm İç yüzünü 
aydmlatmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz Alcira 
vapurunun batırılması hadisesi üzeri -

ne İngilterenin Franko'ya gönderdiği 
protestoya Salamanka makamatınm 

Paris, 17 (A.A.) - Fransanm açık 
şehirlerinin tayyareler tarafından 

bombardıman edilmesinin menolun
ması hakkında yapmış olduğu teşeb

büs hakkında Londra ile Paris arasın· 
daki müzakereler devam etmektedir. 

Papalık makamı nezdinde de aynr 
şekilde bir taleb yapılmıştır. Amerika 

hükilmetine de bu babda malfunat ve
rilmiştir. 

İngiltere yabanu 
propaganda ile 

mücadele edecek 
Londra, 17 (A.A.) - Dün akşama

vam kamarasında muhafazakar mebus
lardan Lees J on es, yabancı memleket
lere ingiliz haberlerinin verilmesi key
fiyeti üzerine nazarı dikkati celbetmiş 
ve yabancı memleketlere ingiliz hava
disleriyre noktai nazarlarının gittikçe 
daha geniş ve müessir bir surette ve
rilmesi için hazırlanmakta bulunan 
planlara hükümetin tam manevi ve 
mali müzaharette bulunmasını taleb 
eden bir karar suretini avam kamara -
sının tasvibine arzeylemiştir. 

Muhtelif hatiblerin bu mevzu etra· 
fındaki beyanatmdan sonra avam ka
marası, bu beyanattan sonra, Lees J O· 

nes teklifini, ufak tadilat ile ve itti
fakla tasvib eylemiştir. 

Kabul edilen karar sureti şudur : 
Bazı yabancı hükümetlerin, matbu -

at, radyo 'fe telgraf ajansları vasıtasile 
siyasi ve kültürel sahada gittikçe faz
lalaşan faaliyetini nazarı dikkate alan 
ve gizli maksadlar güden ve efkarı u -
mumiyeyi yanlış yola sokabilecek o -
lan bu propagandan;n fena tesirlerini 
izale için en iyi usuliln mukabil misil
leme değil, fakat sarih, dürüst ve açık 
bir politika üzerine kurulmuş objektif 
haberler verilmesini genişletmek ol
duğuna kani bulunan avam kamarası, 
ingiliz haberlerini, görUşlerini ve kUl
tUrilnU yabancı memleketlere daha ge
ni§ ve daha tC1lirli bir surette yaymayı 
inki§af ettimıeğe matuf pHl.nlara tam 
olarak manevf ve maddi muzaharette 
bulunmasını hilkilmetten bütün kuv -
vetile taleb eder. 

Suriyede 12 muhalif 

ıef tevkif edildi 
Şam, 17 (A. A.) - Muhalefete 

mensub 12 mUhim ,ahıiyet dün gece 
burada tevkif edilmiştir. Bunlar be
yannameler dağıtarak halkt karışıklık 
çıkarmağa tefvik etmekle itham edi
liyorlar. Muhakemelerine bu hafta 
içinde başlanacaktır. 
. Kabine, bu sabah toplanarak em

nıyet tedbirleri almıştır. Milli blok 
bu~ muhalefet aleyhinde bir nü
mayış tertib etmiştir. 

Fransız - Suriye muahedesinin 
tatbikine doğru 

Şam, 17 (A.A.) - Fransız - Suri
ye. muahedesinin tatbiki için derpiş 
edılen tedbirler hakkındaki müzake
reler müsait bir tarzda ilerlemekte
dir. 

Bu müzakereler hakkında beyanat
ta bulunan başvekil Mardam, bu cihe
ti teyid etmiş ve fakat muahede met
nini teati için şubat sonunda Parise 
gideceği hakkındaki haberleri tekzib 
etmiştir. 

Fransız Parlamentosunda 

Yeni is statüsü 
görüşmeleri 

Paris, 17 (A.A.) - Meclis bu gün 
öğleden sonra iş statilsünün müzake
resine devam etmiştir. 

B. Şotan ,hükilmet tarafından veri
len altı projenin bir kül olduğunu söy
lemiş, son seneler zarfındaki sosyal 
vaziyeti hatırlatmış, patronlarla işçi
leri matiznov anlaşmalarını akde sevk 
ettiği için B. Blum'u tebrik ve hem 
patronlara, hem de işçilere zarar ver. 
miş olan kanunsuz hareketleri takbih 
etmiş ve demiştir ki : 

"- Meclis, milli menfaat namına 
bu projeleri neticelendirmiştir. Milli 
ekonomi kalkınma dilini takdirde, fi
nans bakanının parayı kuvvetlendir
meye matuf gayretleri sağlam ve müs
takar neticeler vermez. 

Harici bakundan da, demokratik 
rejimlerin iktidarsızlığından bahse
dilmemesi için, sosyal bar:rşı tahakkuk 
ettirmek ve bUtUn zorluklara galebe 
çalmak muvafık olur.ff 
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TÜRKiYE BASINI ................ , ................................ . 
ideoloji kavga la r1 nda 
Türkiyenin yeri yoktur 
CUMHURIYET'te Yunuı Nadi, 

Türkiyenin diğer bazı şark devletleriy• 
le birlikte antikomintern pakta iştirak 
edeceği hakkında bazı Avrupa gazete• 
lerinde çıkarılan rivayetten bahsederek 
memleketimizin ötedenberi takib etti
ği iç ve dış politika meydanda iken, 
böyle bir ıeyin hatta nasıl hatıra gel
tirildiğine hayret ederek diyor ki : 

"Dünün hasta adamı dedikleri biz• 
ler bugün dünya siyasetinde birinei 
ıınıf rol oynıyan bir kuvvetiz. Her 
hangi bir Avrupa boğuşmasında şu ve• 
ya bu tarafı tercih etmemiz netice üze
rine kuvvetle tesir edebilir. Bu itibarla, 
her şeyden önce türk milletinin yük
sek menfaatlerini kurmakla mükellef 

olan cumhuriyet hükümeti ilk günden 
beri daima realist bir harici politika ta• 
kib etmittir. Hususi temayüllerin ıev• 
kiyle her hangi bir bloka kablacağımı• 
zı düşünmek Kemalist Türkiyeyi ta· 
nımamak demektir. 

Biz antikominte1'1l pakta gireme· 

yız. 

Milliyetçi olan Türkiye, prensjp ola
rak kendi memleketinde komünizm a• 
Jeyhindedir. Bunu herkes bilir. llk ola• 
rak Rusya ile akdettiğimiz 16 mart 
1921 muahedesinde de Türkiyenin 
milliyetçiliği tasrih edilmiş ve Rusya 
ile Türkiyenin karşılıklı İç rejimlerine 
karıpnamaları tcahhüd olunmu§tur. 
Milliyetçi Türkiyenin prensip olarak 
kendi memleketinde komünizm fikrinin 
yerleşmesine müsaade etmemesi Rus• 
ya ile dostluğumuza mani obnamıştır. 

Antikomünist ve antikomintern di· 
ye son zamanlarda bazı devletler arası 
münasebetlerinde yer bulan tedbirler 
siyasi bir düşmfınh.k fikriyle antirus 
manasına kullanılmaktadır. Doğduğu 
gündenberi Sovyet Rusya ile dost ge· 
çinen genç Türkiycnin böyle bir siya· 
sete alet olabileceğini düşünmek ço
cukluk olur. 

Fakat .. Antiruı manasında antiko-
münist değilsek kar!nmza geçip de 
bize ı 

- O halde Antifaşistsiniz 1 

Demek de tuhaf olur. 

Bilinen bir !eyi tekrar kabilinden ol• 
ıada açık söyleriz ki biz fqist değiliz. 
Biz faşist olmaya lüzum gönniyecek 
kadar milliyetperveriz. Ve biz ınilli
yetperverliğimizi cild cild kitablarla, 
nazariyelerle değil, uğrunda her zaman 
kurban olacağınuz Anadolu yaylaları
na alattığmuz temiz kanımızla iıbat 
ettik. 

Evet, fatitt değiliz. 

Fak.at, nasıl ki antiruı manasında 

antikomünist değilsek, gene öylece 

anti-alman veya anti-italyan manasın• 

da da antif aşiıt değiliz.,, 

1NG1LlZ KABiNESİNDE lHTlLAF 
ŞAYiALARI 

SON POSTA'da Selim Rağıb Emeç 
yazıyor ı 

"Bir müddettenberi İngiliz kabinesi 
azası arasında, beynelmilel meselelerin 
telakkisinden doğmuı bir noktai nazar 
ihtilafı mevzuu bahis olmaktadır. Son 
günlerde, İngiliz gazetelerinde şiddetli 
akislerine tesadüf edilen bu mesele et• 
rafında yazılan ve söylenenler hep mÜ· 
tenakizdir. Fakat ıabit olan nokta §U• 

dur ki İngiliz kabinesinin bazı azası 

tarafından siyasi meselelerde ihtiyar 
olunan bazı hareketler, muhafazakar 
partisinin muhafazakar bir mümeuili 
addolunabilecek olan ba§vekilin pek 
hotuna gitmemektedir. Hariciye nazın 
Eden'le arasında bu yüzden çıktığı icf. 
dia olunan noktai nazar ihtHafına aid 
şayialara da, tarafların, partileri içinde 
mensup bulundukları hizblerin meye
lanı sebebiyet verse gerektir. Çünkü 
Mister Çemberlayn, Vayhart denilen 
parti cenahına mensuptur. Lord Eden 
iıe, daha mutedil bir telakkinin mürev· 

vici görünür. Deyli Meyl gazetesinin ü

zerinde ısrarla durduğu bu ihtilaf ta
hakkuk edecek olursa, bir hayli zaman· 
denberi inhiraflı bir seyir takibeden İn

giliz siyasetinin de yeni bir istikamet 
alması IPcınn gelecektir. Eğer iki tarafın 

görüşleri telif edilmeyip de Lord Eden 
çekilecek olursa, bu siyaset daha az te· 
reddüdlü bir safhaya girecek demektir. 

Mamafih, her şey, bazı gazetelerin 
söyledikleri gibi, Başvekil Mister Çem• 
berlay?'in bu hususta alacağı tavır 
~e vazıyete bağlıdır. Ya bu zat, ,imdi· 
lık resmen tekzib edilen bu ihtilafın 

mevcudiyetini itiraf edip İ§İ açığa vura· 
cak yahud kendisinden istenen bu jesti, 
antipolitik bularak susacak ve ancak 
z~manı geldiği vakit harekete geçecek
tir. Fakat İngiltere gibi cihanşümul 
menfaatleri olan bir memleketin bu ib· 
ham içinde yaşamasına imkan yoktur,., 
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Rus ordusunun kuvveti 204 · tabOr 
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yani 190000 kisidi 

Bir k6fede, urtma kaba dokuma-
H D lasa c1an uzun btr ıamıek ıeçırmı,, bir oı

ıan çocuk oturuyardu. Bu lnn Arte-
lVollroY isminde bır """"m ~~ mi~'ln o~lu Al•otka idL Babuı onu. 

,an aç J&l97&D lvan Artemıs ı ........ e • • ı • 
dört SoCakla bir mujik, sılka atını laaail- boJar'a. ıeçen sonbahar, 8deyemedill 
m koataktua 10m&, memleketın •e keadl borcuna mukabil köle olarak vermlt
Pbi bilıtiD vanm boprlara verm~1• mec- tl BU-'- ıözlU, aarıım, annesi ılbi llar oJularm halini dütiiDe düıune karlı ,. _ 
ormanlar arumdan pderken, bir bqka sıska bir çocuk. Bu eYde de hep dayak 

ULUS 

Sigorta kanunu etrafında 

alakadarlar ne düıünüyor? 

Bir anket açtlk 

Boyarlar Büyüle Peıronun önünde aecdeye lcapandılar 
lrıö)oltb'• raat seli,or. yedili belll lvan Artemiç otluna 
l.aPbı !ilDC•• oJua bu kö7lii lnılaiı de- baktı aesl i '----d O 1-an, suratına ı'nmek n-ere o'-- de kendini ben1- -.a-- koy· tam ilk bır ad•mcaır: Çarm oliim halinde oldu- ' n çı~ L na acıyor- ... ~ uu• ' nu ,.. ... -- • 

im lvan Arteauçe haber ... er1,.or. du. Al~ yerlere kadar iilldi. yumrulu beklemeden, sıçradı, yatağa on dört kerdeıb. Yedlmize arazi ver-
lldai ele, sene dtitiiDceler içinde, efen· tvan oğlunu çapdı, alçak sesle sor- çıktı. diler. Uğrqıp duruyorlar. iki Uç de dil= -:;:J;!~ı:::1:· boJ9r kendileri- du : - 4 - köylU, ama, kliıd berinde. E-

lli lloüova
19 

mlliı tqmacaiı isin çatın- - Yemek yendi mi ? O p V•ili Volkov'un bir miaa- lfnde ise cit de yakala 1 Hepsi kaç-
mqtır. - Evet baba. firi Y&rdL Bu. komtularından Mihayi- ~ Benim vaziyetim yarm beıti 
_;;. ~.S:ld~~Z:rrl=' .:= - Ben de yanıma ekmek almalı u- la Tirtov'clu. Mibayila bir .. uılsade" olacak. Bana da yaDIDlf bir köy, kur-
bonn beslemek midir? nutmuıum. leli. 'Oseri nslmlerle aiisH1 sobanın bap dolu blr gölrik Yerecekler. Bay-

- Evet, bale ona; her ne pabauna O· tvan Artemiç yalan a&yltlyordu. yanında, ayı postları, örtUler, yutık· le nuıl yapnır1 
lıara olaun beale. Koynunda, bir çıkın içinde ekmek 1ar içinde, pnit sedirler üzerinde, er- Vuili ıerindi. DiYardaki çlYiden, 

Bir kapı ııcırdadı, bqı açık, ıenç, vardı. Devam etti : ken yemek yemiflerdi. Fakat ikisi Hrvi afacm teebihini aldı, çekmeğe 
kilatah bir hbmetçi kıs çıktı, ıeldl : - Ne yapalım ... Alyotfra yarın •· de pnçtiler. Uykuları yoktu. Oda sı- bafladı Ye: 

- Boyar emrediyor. Hayvanları ça- bü boyar'a yalvaracaiım. a~ldarmat caktı. Sedirlerin üzerinde, iç çamap - Büyük batwnm rilt~ Golit
dn. Geceyi burada ıeçirecekainlz kıpanacatnn. EYde çok iflenm var ları De otunıyorlardL Ayaklarmı çı- slninJdnden yWmekti. Çar Mihail Fe
Salmı ha, hayvanlara efendinin u- Benim yerime, Moüavaya seni gön lı:anmflanb. Alaca branlıkta, de- odoroYiç'ln cenueai bafmda ıece, 
mmJırmdan venyim demeyin . denin. reden tepeden konufUyorlar, eani- CUndUs nöbet bekledi. Bana bak. E-

Çlngene, hizmetçi kum kaypn AlyOfka, ciddi, bqmı &ıllnne ildi : yorlar, as* alwlan lnrinden t.tav- Yiıı içinde lapçm ile ıuiyorum. lnaan 
arkama adam akıllı blr kamçı yerlet- - Peki, baba. ros çıbnyorlarcb. Bol bol çl (6) n bıer fCYe allflyor. Şan ve ,enfi çok-
tirmek arzusuna kapıldı. Hayvulan lvan ayakkablanm çılrardı. unki liltltl kap (7) 1mdt olan miaflr, ne- tan unuttuk bunları. IOde clerdlne dat-
sWWer. Utaklırın izbesine prdiler. memnun ve netell imif ıU>i, yilkaek süet icabı ara sıra ıeğiriyor- tUk. Ne yapanın? Herkese yalvarmak 
lçerde, sekiz Uf&k - efendinin heaa- sesle etrafa sordu : du. On yedi yqmda olm Mihayila u- için yere kapana kapana babamın alnı 
bma :yanan bir mum ıtıpnda - yır- - Ey çocuklar, hep böyle etlenl- sun boylu, ıenlt omuları lle yaklflk- tit içinde. Dlyak'a ver, mua.tniııe, mu
tılr, esldpU.kU iakambillerle oyun yormusunuz l Jlemnwımmunu ? 1ı bir dellbnlı idi. Entarhlnlnn ı&ld avlnln mevkiine ver. Gene de hlç biri 
oyn11yorlar, Uç kopek için kavga edl- Karnmu doyuyor mu 1 ıertm ft bbank duruyordu. Ytlstl memnun delil. 
yorlucb. Biriıi, parayı aizına alıp iri yarı bir upk elinden kqıdla- sUseldl. Oençllifne raiznen, plflda bir lti pnç •uatular. Soba etrafa hua
anrduna saklıyor, öteki Uatint çık- n attı, kalktı: seklaı .ardı. Alır qır, her kelimeyi ret saçıyor, odunlarm çltmlıu duyu• 
mq, alayım diye du~mı yırtı- - lana da bak, bbl IOl"PJ9 pld- tartarik diyordu ld : luyor. Se•lsHk. Dpekler bile havla-
JW• lCarmJarı tok tmlbel berHlei 1 1°'• - ....... ., ..... v..w... Gel IDIJOI'• 

. - Ne yapanm ? Sefalet lçiııdeyb. 

RADYO 

17.00 
denleri: Univenitedell aaklm Recep 
ker tarafından - 11.JO PJlldlı,, dam 
aikiai - 19.00 Ali Klmll AkJ1la ( 
terbi1eai) - 19.30 Be1otha balbri 
terit kola tarafmdan bir t....u -
Boru haberleri - 20.00 Mutafa n 
dqlan tarafından türk maaikiai •• 
earlalan - 20.SO Hava npona -
Omer Rısa tarafından arabp 815~ 
20.45 Kasafier Güler ve arhdeı••n 
fından tiirk mouildsi ve ballı aarkdan ' 
at •nn> - 21.ıs Kiinilr Nancldin n 
bd9tlan tarafından tiirk maaildal ve 
earlalan - 21.50 ORKESTRA: 1 • 
- Bela: Faaıt, ouvertare. 2 - Goanadı 
Trlbut de Zamora. 3 - Volated: 
Jo1em: valae. 4 - Rahmanioff: L'bot. 
Silea: IHlodie - 22.45 Ajaaa haberleri 
23.00 Plilda 10lolar, opera ve operet 
çalan - 23.20 - 23.30 Son haberler ve 
teai sflnlln prolfUDL 

Avrupa: 

Adliye devam cedvellerl 
Mliye yeJrl1eti tarafmdm her 

tutulmMı bildirilen dnmı 
rinin en ses .,. yinn•lnde ...ıraı 
te bulundurulmMmm temini 
yetle tmıim olunmuftUr. 

VercUer, okturva reaml, anıaryalar 1 
MetniltoY anlatıyordu ı Yabancılar 
hep lruanıyormUfo Kendi memleket- hıslı celmıele bqladı). 
lerinde bir rubleye aldıklarmı burada kuauı; ıattıren altı dlcc:ar. -·~ 
Uç rubleye utı,orlarmıf. Bldm tüc-
carlar hep miekin herifler. Poaud• bumadan tehre varmak wtlwdaaaıt 
ki'ler vergi Yermemek için köylere, Fakat aabahleyin bunlan J01 Wltt&Dıl!I 
hattl Yllıhti steplere kaçıyorlar. Şkn
dl her teYden, buzlarm arama sızan 
sudan bile vergi istiyorlar. Ya mujik? ma ekmek p11bamuı M~ 
( Mihayila gUltlmHdi. bqmı aalla- nmda utaqlar. Tflccadardaa Khııııewll 
dı. Vasili de ıtllilmledi) Uyus bir i·.ı•-- biri .n.a et--'• Pla1rat 
koyunu bile yok. Nealni Yenin ld ı.. ,. ..... ,.." r-Y ".....,. 
Nesi vara nrglye Yeriyor .. Paralar rilerin izleri çoktan karda 
nereye gidiyor l Meqikov anlattı. muttu. 
Dedi ki : ""V•ili Vasiliywiç Golit- Mihaylla omuslarmı ailktl, .o 
dıı kendine nehrin kenarmda kArgir ıülUmledL 
bir lmonak yaptırdı. Dlfl bakır inha- - Korkma, dedi, ben lfln 
tarla, içi yaldııh derilerle kaph. Her yofum. Bana da Mentikov anlattı. 
tarafta Venedik aynaları. Raflar gU- Ve Vealliye eiilerek : 
mUt ye altun sofra takımlırınm ılır- _ bler, dolruca Stiyepka v 
tıp altmda çatırdıyor. Sandıklan pır- tinüinln aYluauaa pdiyormUfo.. 
lanta ve elmu dolu. Vuill, ne yap-
sak bu kadar tMlımnı: o1MMı, biden. .. " prens Vorotlmkinin k6ç6k olla.. 

}'lllta canan .•• 
Vaeili bafmı kaldırdı, MHıayila'ya Vulll eomurtu•ordu. 

baktı. 0 da bacaJdanm uranın altı• I 

na bU.ımilf, ona bakıyordu. Bir dakika - Vakit, dedi, yatalan. 
enel, karpmdaki bitik blr adamdı. llibayila ıene gilld6 ı 
Şimdi, vallahi dellfmitti. Yanalında - EYet, dedi, epey ıevesetlk 
bir takallUa peyda olmut. mt\tearnz Yatabm. 
bir tavur takmmıftı. Kıpırdadılı sa-
man altındaki peyke pcmbydrdu. Va-
ılll içinde mGpllem bir kodna hllllt- (6) Seme çorbası 

ti. Alçak ..ıe eordu ı (7) 1CQaaauf blbabat " lmlle _ .. .........,...1., .. -.. ..... .J ll!.... ~ 
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1 

1 u·, in' ıu .• 
ozu ı e 

l Ankarada badem ağacının çiçek 1 tlı. olmamakla beraber, kuv-
ezze .. bad 

vetli bir &'ıdadır, yuz gram em 1 
erini §İmdiden gördünüz mü, bil-
ın~orunı ama bizim köydeki ba· 
~ınler, geçen' hafta burada iki, üç 
Rlin Üst üste devam eden güne§ ıtık
larnıdan canlanarak birdenbire çi: 
~klendiler. Çocukların getirdiklerı 
çıçeldi badem dalları Kurban bay· 
ranu günlerinde aofralarmuza ba
har kokusunu yayarak neteınizi ar
tı~d~ktan batka, yakında pitirece
iu:nız aıurenin üzerinde de, geç~~ 
Yıldan kalan badem içlerinin en gu
Zel •Üs olacağını hatırlatarak ko
"'- k ' d bize 
" .. 0 lilbastıınnın karşısın a 

606 kalori verir. Yalnız hazmm?1 

k 1 oJınadığını unutmamak la-

daha ziyade iıtah verdiler. 
Öteki ağaçların hepsi daha . k.ıt 

11Ykusundayken badem çiçeklerının 
böyle erkenden açılmalarını, on!•· 
hn acıklı efsanesini bilemiyenler, ılk 
iÜneı ıııklarından yüz bularak arsız
lık, Yahud o ışıklara aldanarak ser
aenı)ik etmelerine hamlederler. 
lialbuki ne odur ne de bu. Onların 
erken açılmalar~da giıne1in de te
&İıi Yoktur. Elbette duymutsunuz: 
dnr ki bizim Trakyanm pek eakı 
lcraUarmdan birinin kızı Filis, kom· 
fU krallarmdan birinin oğlu ve De· 
lnofon a-dmda güzel bir delikanlıya 
&tık olmuıtu. lki genç birbirin?' ol
lrıağa söz verdikleri halde, dehk~· 
lı cenge giderek uzun bir zaman do
llenıemiıti. Genç kız yavuklm~un 
Öldüğüne yahud kendisini unuttugu· 
~ hükmederek canma kıyınıt . ve 
tanrılar, onun bu kötü hareketıne 
Ceza olarak kendisini kupkuru ve 
cdız bir ağ~ç dair teklinde toprağa 
diloniılerdi... Aaker yavuklu cen~
ten dönüşte sevgilisini bu halde go
l'Ünce kuru dala sarılarak ağlama· 
ia başlamııtr. Bunun üzerine tanrı· 
lar. ".J.kikatte bir genç kız ruhunu 
taııyan kuru dair birdenbire çi~
lend irerek delikanlmm acısını gı· 
derdiler. Sevdiği güzel d~ i?san1~ı 
daiına besliyecek kıymetlı bır yem~ 
•iacı oldu ... Bu efsane, kıt mevsı
tninin en fırtmah ve acıklı devri o
lan bu hamıin günlerinde bJI• be ... 
lcetli ve neıeli baharın geleceğınden 
llınudu kesmemek lüzwnunu bize 

&ıılatır ••• 
Rivayete göre, bademin biri acı, 

biri tatlı iki türlüsü bulwunaaı da 
:;ı---.L, ;f.._.. 1--:. _..ı,.., ~-..1.a. l'"a,..•1..n I A • 

zeliğinde yüzde doksana yakın bir 
ı.İabette su olduğu için besleyici bir 
aıda sayılamasa da, kuruduğu vakit 
azotlu maddelerinin niabeti yiizde 
1İnniye yakın, yağlı maddeleri ise 
YÜzde elliden ziyade olduğundan 
hem lezzetli, hem de pek iyi beale
>ici bir gıda olur. 

Acısmcla da - ona acalığı veren 
ınaddeden batka - ayni niabetler
de gıda maddeleri. varsa. da ~nu ~
inek _ içindeki, ııddetlı zehır, aaıt 
ıiyanidrik'ten dolayı - Pek tehlike.
lidir. Yalnız Plütark filozoftan berı. 

h l v kartı acı bademin de ser Of ug~ • 
kuvvetli bir panzehir oldugunu n-

•ayet ederler.. v 
Çağla bademini inaan ısırdıgı v~-

,_! b" da mayahoı bw .. t ağıza taze, ıraz l 
leazet verir. Onu böyle yalnız 0 ak 
rak yemek biraz güç olsa da. azıctı. 

· simde ye ı-tuza batırll' ve aynı mev .. .. ibi 
ten ıeftali erik yahud uzum g 
ye:rni .. lerde~ de ilave ederek ~ızar· 

.. · h t•• lu zev-
11111 ekmekle yersenız er ur lt 
lri hoılandıracak iyi bir kahvea 1 

olur. 
Bademin kurusu, taze&ı kadar 

·~· ___. -

o &Y •v ed 
andır hele iyice çıgnenm en yu-

:uıursa' mideye bayağı ağırlık ve sı
kıntı verir. Kavrulup tuzlamnca haz-

da kolaylaştığı için tuzlu badem 
mı b' k her vakit hoıa giden ır uru ye-

miıtir. . d .1 içindeki ıeker hemen hıç ~ enı e-
cek kadar olduğu halde yagın ve 
azotun çok olmasmdan dolayı ba· 
demden teker haatalarma ~hsus 
ekmek yaparlar. Fakat tekerlı has
taların midelerinin sağlam olması 
pek nadir görüldüğünden • b~dem 
ekmeği daha ziyade nazarı hır gı-
da olarak kalır· 

Bad -min hekimlikte ~laç olarak 
kullanıldığı yerler aa~akla t_üke
necek gibi değildir. Bız~ Razı ~e-
k . · dedigvine bakılırsa ınsanı §lŞ-
ımın •. b'l b .. 

1 t trktan batka beynını ı e u-mana ..... • . 
"t k daha ziyade zeka venrmış. yu ere .1A d' 
Şimdi hastalıklara kartı ı aç ıye 

kullanıldığı yoksa da, tathv badem 
yağının da,. acı ~adem yagının da 
derinin cinsıne gore, yumu§&klık ve· 
ren kıymetli bir güzellik vasıtası o
larak hala pek çok kullanıldığmı 
tüphesiz bilirsiniz. 

G.A. 

Ziraat kongresine 
hazırhk 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Ziraat 
kongresine gönderilecek rapo.-ları a
lakalı daireler hazırlamaya başla~ılar. 
B .. konserve fabrikatörleri zıraat ugun . 
odaları azalarının iştirakiyle tıcaret 
odasında bi rtoplantı yapmışlar ve ha· 
zırlanacak raporu tesbit etmişlerdir. 

Üniversitede askerlik dersleri 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Üniver

sitede okuyan türk talebenin askerlik 
dersi imtihanlarına başlandı. Haziran· 
da son ve şifahi bir yoklama yapıla· 
cak ; talimlere ık nisanın ilk haf tasın
da başlanacaktır. 

5 kuruşıa 
Aç bir çocuğu 
doyurabillrsini.z 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu aene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergiln etli sı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğUnlilk yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuru~ tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma bet kuruş yardım 
etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkin ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kurut at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

Et ucuzluğu projeı;İ 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bt ko

misyonu etin ucuzlatılmaıma aid ~ 
bikat projesini hazırlamak ibere hır 
encümen ayırmıt ve bu enc5aten bu
gün belediyede toplanarak projeyi ha
zırlamaya bqlamıştır. 

YESI L DEFTER 
yazan: Margörit RanJü 

3 

Yazan: H. Lechenperg -39- Çeviren: Kerim Bükey 
servet yaptığını iddia ettiler. Boka komisyonu tah· 
kikata giriıti ve bütün Amerika bahis borsasında 
hiç bir elli bin dolarlık kağıdın sahibini bu yüzden değiı
tirmediğini teabit etti. Bahse giritenleri meydana 
çıkarmak kolaydı. Bacr doğrudan doğruya vc•ya 
bilvasıta bir peni dahi bahse giriımeıniıti. Bundan 
ba.tka 1 Sahiden de kendi aleyhine bahse gİri§
miı olsaydı, müsabakayı daha evvel kaybeder ve 
bo§ yere maçın sonuna kadar dayanarak bu kadar 
dayak yemezdi. 

Baer - Louis maçında, Louis ile mukavele yapan 
organizatör "Twentiet Centruy Club" un h r ne 
pahasına oluraa olsun Baere yenilmesi için te§vik 
ve ikna ettiği 1ayi oldu. Fakat kulüb Baer ile de 
mukavele yapınca, bu sefer de akai §>8yialar orta
ya çıktı. Louis'in çok bariz galibiyeti bu dedikodu
ların ne kadar kıymetsiz olduğunu her halde isbat 
etmiıtir. Kaldı ki bu gibi dedikodular Amerikada 
fevkalade müessir bir reklam vasıtasıdır, ve belki 
de bu §&yialar sonradan protesto edi!t;·_:lmek için 
bazı kimseler tarafından kaaden çrkarılır. 
Amerikanın ıimdiye kadar tahid olduğu en bü

yÜk dalavere, her halde 1931 yılında World Serıi
ea (Baseball) müsabakalarında yapılmııtır. Sonra 
öldürülen Gangster Rohstein favori takıma kalibi
yeti kazandıracak olan birçok oyuncuyu bıçakla-

mııtı. 

Bahisten milyonlarca para kazandı. Mesele 
meydana çıktı, ve itin içinde parmağı olan oyun
cular hayatlarmm aonuna kadar diskalifiye edil

diler. 

Son ravunt 
Amerika büyük, Amerika sonsuzdur. 
Amerika çok büyük, fazla büyüktür. 
Dünyanın en yeni krtasıdır ve en genç ve en ta

ze malzeme buradadır. Dünyanm en büyük spor 
memleketidir ve en fazla sporcu adedi burada bu
lunur. Aralıkta, kırıntı diye dökülenleri, teraziye 

vurulup da ağır basmadı diye bir yana atılanlan ye· 
ıiıtirerek; Fransada, lngilterede, Almanyada ve Ital
yada sürülerle yenilmez olimpiyad timleri, cihan 
boks tamp~onları, ve Dawis kupası oyunculan çı

karmak mümkündür. 
Fakat Amerika çok fazla büyüktür ve çok fazla 

kabiliyetliler israf ediliyor, Jay)kiyle gorulmüyor ve 
çok defalar bir tek mağlubiyet bir adamm bütün 
istikbal 9anamı yok etmeie kafi geliyor. Çünkü, 
bu adamm arkasında pek çok rakipler bekletiyor, 
bu eürü ile iıuanla.rda uranın kendilerine gelmeai
ne, talihlerini denemeye bakıyorlar. 

Max Sc.bmelLin&' mealeğinin batında, tahta.tiyle 
daha henüz zayıf ve bilhaaaa daha tecriibeaiııı iken, 
yiikaelmekte olan aayıaız bok.öı-ler için C&Dılı bir 
Punchingball olarak kullanılmq olsaydı hiç bu
günkü gibi methur bir cihan fllJllpİyonu olabilir
miydi ? Hayır. Schmellingin mesleğindeki muvaf
fakiyeti için sadece kendi fevkalade kabiliyeti de
ğil, ayni zamanda ortada mevcud fU vaziyetinde 
tesiri ohnuttur : Almanyada ve hemen hemen bü
tün A vrupada yarı ağır ıikletlerin yoluulluğu ve 
bütün müsabaka tertip edenlerin böyle bir ümid 
verici yıldızı kendilerine mal edebilmek hırsı •• 

ite yarayan bütün aiD' ailJetle..in ~ 
aktığı A vrapada, adam akıllı aiır aikletlerin bu
lunmaması ... 

y ahud da, dür"t'anm minci iyi tenisc.W olmut 
elan Gottfriecl von Cramm'ın vaziyetini ele alalan. 
1980 Alınan tenis f&lllpiyonasmda bir .taliat rolü 
oynadığı zaman kimse kendine, o zamanda da fev
kalade vurU§ kabiliyetleri olma.ama raimen, her 

' 

Tanınmış alm<m yiizme şampiyonları 
Berlinde ekserRiz yapıyor[ ar 

hangi bir müstakbel ıampiyon nau.riyle bakılmıt 
değildi. Ortaya çıkıp kendisini gösterebilmesi an
cak Moldenbauerin erkence ölmüı, Landmanın da 
ihtiyarlamıt ve geriye kalanlarm da bir teY bece
rememit olmaları sayesinde mümkün olabilmişti. 
Almanyada §>Öyle böyle iyi oyuncuların bile yok
sulluğu olmamıı olsaydı kendisi inkitaf ve teka
mül edebilmek İçin hiç bir zaman fırsat bulmut ol
mıyacakh. ilkin, bir de bu itin Amerikada na.aıl 
olduğuna bakınız ! Tek batına Tilden bile o kadar 
kuvvetli ve o kadar hi.kiın idi ki hiç istemiyerek 
de olsa gene bütün bir nealin yol~u kesniı oldu. 
Johnuy Weiumüller o kadar harikulade rekorlar 
yüzmüttür ki bütün bir Amerik&n yüzücü neslinde 
bu rekorlar kartısmda NÜreık kalmaınqtır. Jack 
Dempseyin miaalinin daha düne kadar bütün bir 
Amerika gençliii Üzerinde, bu gençleri yeae dü
türdüğünü ve bunlara asla bu adama yetipnek 
imkanı olmadığmı görerek kendilerini küçümseye
cek hisler.in doğmasına sebeb olduğunu, evvelce 
izah etmit idik. 

Amerika büyÜktür. Amerika fazla büyiiktür. 
Ancak harikuli.deyi bataran kendini göaterebilir. 
Anca:k baılar baılamaz harikuladeyi ba§&raıun ve 
gerçekten tekamül ~çin muayyen bir müddete ihti

yacı olmayanın ıansı vardır. 

* ''Yinninci asır ekspresi'' k()fuyor. Ağaçlar, tar-
lalar, nehirler köyler - sonauz bir memleket. 

Hali. Newyorkun alqam gazetelerinin spor kn
mını karıftınyorum. Altı sayfa apor. Sekiz .ütun
Ju büyük Amerikan -.yfia.aı. Her Mitunda yüz elli 
iki yÜz satır var 1 Kaç kelime tutar 7 

lnaanıa yorsunluk baaıyor. 

Gazeteleri k&rlft.-maia devam ediyorum. Ote
ki sayf alarm bathklarma göz atıyorum. itte buyu
runuz : Johnaon iakemleyi dövüyor. Bu da ne de
mek ? Ne olmıq 7 Yeni bir spor aayfuı mı. HayD', 
bu mahkeme vakalarma a.id bir haber. Katil Jo
luuon, elektrikli iek.emlede idam edilmeğe ma.b
k\am olmuı ve ''ölüm yurdu" denilen Sing Sing 
ha.,;.haneainde iki aene yatmq ve fimdj, de, aon 

celMftİn aon daıkikaamda affedilmiı bulunduğunu 
bildiren bir haber •.• 

Matb•at bir inaa.n hayatı etrafındaki ini müca
tlelenin bütiin tafsilatıaı ne§l'ediyor. Bir inaaa laa
yatı kurtarıldığı için mi ? .. Ne gezer. Bunun eaaa.
lı bir ebemiyeti yok. Fakat bir enerji sarfedilmi.t, 
bir mücadele neticeai var. B&kaanıza elektrikli ia.
kemleyi "dövmüı'' 

(Sonu 1Jar) 

elleriyle mektubu cebine soktu, bir 
yudum su içti, ipek bir mendil ile al· 
nındaki terleri sildi. Ayağa kalkmak 
istedi, muvafak olamıyarak bir çeki 
taşı gibi iskemlenin üzerine düştü. 
Domaui merak etti: yoksa Neylor ba
yılmak üzere mi idi? 

Beş dakika sonra Domani geri gel
di; haber verdi: 

Teklifte bulundu: 

- Sersem, mektubu getirenin yal
nız koyu renk elbisesi olduğunu ha
tırlıyor. Fakat aldı&ınız haberler, u
marım ki, pek fena haberler değildir. 

6======= 
bahsetti Sonra, sert bakışlı miık·ş.~el~i- rum da.... · .. ·1 · 

- Buyurun, müdüriyet dairesine 
gidelim de biraz dinlenın. 

- Nasıl değil? çok, çok fena. .• 
Teessürlerini bir başkasına tevdi 

etmek arzusu Neylor'a ıunları da ili
ve ettirdi: 

düşündürmüştü. Domani, her halde, 
gazetelerin de bilmediklerini biliyor
du. Neylor, karanlık mazisinde, metr· 
dotellik de etmi§ti. Ve bundan dolayı 
lokanta müstahdemlerinin neler işitip 
neler öğrenebildiklerini de bilirdi. 
Bununla beraber gene hiddetine mağ
lub oldu; dişlerini sıkarakı 

- Bu heriflere metelik koklatmıya· 
cağım, dedi. 

. d spe u as-
nin bir takım mesu 

' . bü ük bir servet ka-
yonlar sayesınde Y 1 azeteleı.:· 
zanarak, bir kaç sene eve dagsebeb ol
de bazı heyecanlı yazılara kmış olan 
duktaıt sonra, meydana çı. ·· • 
B - nu amerıkalı ınuş ar Neylor oldug~ Bütiın servetini 
terısne haoer verdı. 

1 
amerika-

bir gece içinde yap:nışa~a:~ırmış ola· 
lıyı bu haber pek alaakl az rezalet-
cak k ' k 1 tekrar anm ı o ayca ' klopcdisi o-
le · '- k"k• · t'hbar ansı rın .ıa ı ı ıs ı .. d. ğer müşteri· 
lan Sinyör Domanı dc;_n a~ almak i;te
ler hakkında da malo:n atı ihtiyatla 
di Lokantacı bu malum 

verdi. az çok gi· 
Amerikalının merakını uzaklaşan 

de d"k yanından .. 
Si r ~. teDn sonr~ ene ayni güler yuz-

nyor omanı g k n kapıcı-
lü hali ile masaları gezer :okuldu. 
lardan biri hürmetle yanına. den ıü-

. · ezaketın • 
Sınyör Domanı ? . unarak, sert 

zumsuz bir elbise gıbı soy 
sert sordu: 

- Ne var? b'r zat ge· 
- Efendim bu mektubu 

1 
kte olan 

tirdi. Burada yemeğini ye~e . TTen· 
· · · jrınrnış . .n 

B. Neylor isrnınde bırısı :s tmiyo-
. · · ıdı ~ ıını .ıanne 

- Bay Neylor daimi mut~erıd~r~-
mizden biridir. Nasıl olur d~ e~ ıaı
ni tanımazsınız? sizin vazıfenız ne-
dir? verin fU mektubu ~.na ... 

Domani mektubu sahıbıne vermek 
'f . ı· lu" tfen üzerine alarak ınasa

vazı eıın 
lar ve garsonlar arasından yol bulup 
· ı 1 dı· Ve Neylor'un kulağına: 
ı er e . . . 

_ Sizin için bir mektub ~et!rmıt· 

J d _...ı 1• Sonra sessizce çekıldı. er, c:'U • • • • • k 
Bir an geçmemittı kı Domanı or-

ka korka müşterisine yaklaşıyordu. 
Yüzü gözü bem beyaz olan Neylor 

k i bog· uluyordu. Ve bakışları da san . d .. 
artık eskisi gibi sert değıl, aa ece ur-

kekti. . 
_ Rahatsız mısınız efendım? Al-

fons, çabuk biraz su getir. 
Metrdotel geni§ vücudunu Neylor'-

1 diğer muşteriler arasına bir parava-
a , h . 

na gibi gerdi: Granada da .?~ gıtmez 
sahnelerin mutlak surette onune geç
mek lazımdı. 

_ Fena bir haber almadınız ya e-

fendim? 
_ Bir şey değil. Hafif bir 11kıntı 

geçirdim. 
Nevlor bu sözleri kekeliyerck titrek 

Yanında yürüyormuş gibi yaparak 
koluna giren Domani'nin yardımı ile 
Neylor salondan çıktı. 

Sinyör Domani1 Granada lokantası
nın bulunduğu binanın ikinci katında 
oldukça güzel bir dairede oturuyordu, 
ve bu katta lokanta sahibinin de bir 
dairesi vardı. 

Neylor, sıkıntısı hemen hemen geç
mif olmakla beraber Domani'nin isra
rı üzerine müdürlük odasında bir kol· 
tuğa yerleşti. İşte, tamamiyle gömü
lüp unutulmuş sandığı mazisi bir
denbire bu mektubla kendisine 
hatırlatılmıştı. Bu sefer korkunun ye
rini hiddet aldı. Birdenbire sordu: 

- Bay Domani, bu mektubu size 
kim verdi? 

- Anladığıma göre kapıcılardan 
birine bırakmışlar. 

Domani zili çalıp bahse mevzu kapı-
cı} ı yukarı çağırmalarını cmrettı. 

Neylor: 
- Pek mühim bir ı~, dedi. 
- Öyle ise bana bir an müsaade e-

diniz de gidip kapıcıyı bizzat sorgu
va cekeıvim. Lütfen biraz bekleyiniz. 

- Bir .... Bir pntaj meselesi... 
- Şantaj mı? imkanı yok! 
- Kara maskeye hiç bir şey imkin-

sız görünmüyor. 
- Dio, Karamaske ha 1 bu haydud ... 

Halbuki ... 

- Hepimizde bati ediyor. Sonra bu 
hatiları unutuyoruz. Fakat günün bi
rinde... (Neylor birden bire dim dik 
oldu) ancak, bu sefillere de hadlerini 
bildireceğim. 

Domanı, gayet resmi bir tavırla, ba· 
şını salladı. 

Domani, hafifçe omuzlarını silke· 
rek: 

- Karar sizindir efendim, dedi. 
Polise mi müracaat edeceksiniz? 

Neylor tcreddüd ediyor, bir kiğıd 
bıçağını evıriyor çeviriyor, duşünü
yordu. 

- Hayır. Fakat ah, kabil olsaydı ... 
Böyle diyerek yumruklarını sıkıp 

kapıya doğru yürüdü. Domani onu se
lamlayıp işinin başına avdet etti. Ö· 
denmiyen yemek . parasını Neylor'a 
hatırlatrnamıftı. Her hangi bir müş
terisine itimad gösterince bunun fay· 
dasını göreceğinden emindi. 

iV 

Cimmi Rezayr 

- Onu pek bilemem; zira gazetele
ri okuyorum: Karamaske çok korkunç 
bir herif. İki senedir yaptığı kötülük
l~ri ~öyle bir göz önüne getiriniz. Hiç 
bır ız bırakmadan iş görüyor ve ya· 
kalanmıyor. Kurbanları ya paraları 
sayıyorlar, yahud Karamaskenin arzu
sunu yerine getirmemiş olduklarına Sommerset Menşins, kırmızı tuğla-
pişman oluyorlar. Levi Slimut'u düşü- dan inşa edilmit yedi katı sakin bir 
nünüz: Kadıncağız vaktiyle buraya sokakta yükselen modern büyiık bi· 
gelirdi. Ben bu lokantada neler gör- na bloklarından biri idi. Cümle kapı
düm! inanınız bana Bay Neylor 1 sı bir bekçinin nezareti altınd.a bulu-

nurdu. Her katta pek ziyade konforlu 
Neylor hiddetini yenmeğe muvaf- ve pek ziyade beğenilen iki daire var

!ak oldu. İtalyanın son sözlen onu dı. Fakat tµıhaf tesadüf, yukarda, tark 
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Fransız kadınıarQ 
Fransız kadınları sevinç iç.inde

dirler. Nasıl sevimn sinler ki ıundı • 
ye kadar çocuklar ve deliler gı oı, ve· 
sayet altında idiler: Kocalarının iz
ni olmadıkça §Unu ya pamaz, bunu 
yapamaz, hatta babalarından ka lan 
servete tesahüb edem~zdiler. Kadı
nın hürriyetsizliği geniş bir edebiyat 
yarattı. Feminizm kelimesi bılc bu 
harek _tin mahsulüd ür. Feminist ol· 
mak bir çok ed iblcrin şöhret kayna
ğı olmamıı mıdır ? 

Franıız kadınları, 1893 tarihine 
lı.adar, derebeylik çağlarının aon 
yaJigarları olarak, ailede, kendi ço
cuklarının medeni vaziyetinde idi· 
lcr. Ve ancak bu tarihte çıkarılan 
bir kanun, kocasındcın botanmış ka
dma medeni haklarından istifade 
imki.nı verdi; 1910 da tadil olunan 
temmuz 1895 tarihli kanunla tasar
ruf sandıklarına para yatırmak ve 
kocalarından hususi bir mezuniyet 
almağa lüzum görmeden bu paralan 
geri çekmek hakkını kazandılar. 
Fcansız kadınının hüıTiyeti yolunda 
ilk atılan adımlar ıiıte bu kadar za -
yıftı. Bankaya izinsiz para yatırmak 
ve bankadan i:zins~ para çekmek!·• 

1907 tarihli bir kanun franaız ka
dınlarını biraz daha geniı bir hürri
yetin sahibi etti: Herhangi bir it mu
kabilinde kazandığı parayı ve bu su
retle edinmiı bulunduğu malları is.
tediii gibi kullanmak hüJTiyeti' .•• 

Yem bu~usu hikayesini hep bili
riz: Bu hürriyetler de, iç.iniçin de
vam eden bir ihtilalin ate,ini örten 
küllerdi. 

Nihayet, aon günlerde, iki franaız 
meclisi kadın lehinde yeni hükümle
ri :ihtiva eden bir kanun kabul etti. 
Şimdi, fransız kadınlarını, osmanlı im
para torluğu zamnmdaki yarı müs.
ta.kil prensliklere benzetebiliriz: A· 
ıağı yukarı her şey yapabilirler, yal
nız siyasi haklarını kullanamazlar; 
daha doğrusu bu siyasi haklardan 
henüz mahrumdurlar. Evet, henÜ1' 
mahrumdurlar, fakat onları da el· 
bette bir gün elde edeceklerdir. Zira 
vekil olabilen fransız kadını henüz 
belediye azası ve mebua olamamak • 
tadır. Acaib vaziyet ! 

Yeni kanundan bahseden bir &an.
sız kadını: "Kadının hürııiyeti hesa
bna büyük bir terakki tahakkuk et • 
tirilmiıtir. Bunun kadrini bilelim, " 

dO'or. . . .. 
Kırk bet senelik mütemadı bır mu-

cadele neticeainde kocasının vesaye
tinden kurtulabilen fransız kadmı• 
nm bu kadarla iktifa ebnesİ ancak 
mücadelenin çetinliğine delalet edo
biltr. 

Franaz kadmının hürriyeti dava
aında birinci merhale 1893, ikinci 
merhale 1938 dir. Üçüncü merhale. 
yani aiyasi haklara aahib olmak 
merhaleai ne va.kit gelecek ? 

Bu üçüncü me~haleye birden biro 
eritınit olan türk kadınına imrendik
lerini kaç franıız kadınının dilinden 
ve kaleminden kaç defa iİfİttik 1 

Ananeci fransız ailelerinin bu ka
nundan sonraki halini tasavvur edebi
liriz: Mizahçılara yep yeni bir mev• 
zu .. Şimdi karikatürler, romanlar, 
ve tiyatro piyesleri kocuınm vesay&o 
tinden kurtulan kadma kim bilir ne
ler aöyletecektir 7 

Hadisenin bu tarafına, dudakları· 
mızda genit bir tebessümle seyirci o
lacağız. - N. Baydar 

cephesindeki 15 numaralı daire ile bu· 
nun altına tesadüf eden 13 numaralı 
daire bir sene evel boştu. Bunun al· 
tındaki 11 numaralı dairenin kiracısı, 
iki ay sonra, bunu, sakallı, epeyce sa· 
ğır, esmer ve Leyman ismini taşıyan 
bir bekara, oldukça ehemiyetli bir 
karla ciro etti. Bu adam, sessiz seda· 
sız bir çinli uşakla birlikte, bu daire
de, neşesiz ve hareketsiz bir hayat ge· 
çirirdi. 13 numarayı kiralayan bir 
genç, daireye yerleştikten bir kaç za
man sonra, cigerleri rahatsız olduğu 
için, apartımanı yarı mefruş ve kapal 
bırakarak İsviçreye gitti. Bunun üze
rindeki 15 numaralı daireyi, karlı bir 
işten sonra mütevazi evini bırakıp 

Sommerset Menşins'e nakletmek ka 
rarını veren eski dolandırıcı ve yen 
polis hafiyesi Cimmi Rezayr tuttu. 

Sonra, Rez<\yr'ın yeni dairesini dü 

zeltip tadil etmek üzere getirttigi de 

korasyoncu, münasib şartlarla çalış 

makta bulunmuş olacak ki, 11 ve 13 

numaralı dairelerin tefrişini de üzeri 

ne aldı. Daha sonra, 12, 14 ve 16 nu 

maralı dairelerdeki kiracılar, merdi 
venleri işgal eden kap kacak ve çeşid 

çeşid boya ve badana malzemesi ile 
destere ve çekiç gürültüleri yü ün 

den haftalarca rahatsız oldular. 

Cimmi Rezayr, işte bu suretle yer 
leştiği 15 numaralı dairede hemen bir 
senedenberi çalışıyordu , ve üç hafta 
danberi işsiz oldugu için de yeni bir 

(Sorıu var) 



.. 
-9- ucus lS-2-1938 

Cenup Anadolu tetkikleri 
1 l:::::::::::::~~~~~~~~::::~~~:~~:::::~~~i.~~~~~~~::::J 

Çukurovada 
Halk 
Türküleri 
Adana, (Hususi Muhabirimiz

den) - Yurdun her tarafında 
olduğu gibi Çukurovada da sayı
sız halk şairleri yetişmiş, hu içli 
halle çocukları, devirlerinin 
zevk, sevinç ve iztirabmı sazla
rında inletmişlerdir. Çukurova 
bu bakımdan çok zengindir. 

Ah, ela gözlerin sevdiğim dilber 
Sabahleyin erken kalkta bize gel 
Topla ıpek perçemi başın iıstune 
Zülfü gerdana dokte öyle bize gel 

Demesini bilen şairdeki zevk ve his 
inceliğine bakın ... Bu şiir Karacaoğ

lanın bir varsağısıdır. Çukurovada 
halk türküleri şu suretle tasnif edil
miştir :Hurşid ağzı, Varsak ağzı, 'Genç 
Osman ağzı, Elbil oğlu ağzı. 

Genç Osman ağzına çevrilmiş şu 
Karacaoğlan türküsüne bakınız: 

Şöyle bir güzelin ahında idim 
.• ııp oynatamadım gôl kenarında 
Taramış zülfünü dökmüş gerdana 
Güneş örgü oynuyor bel kenarında 
S>u mısralar da ne kadar canlıdır: 

Kanı.caoğlan der ne olur halin 
Kırıldı kanadım kalkmıyor dalım 
Azrail gelmişte istiyor canım 
Veıemem yar karşıma gelene kadar! 

Koy çapkını ne diyor: 

J{aracaoğlan da öğdüğünü öğer 
Altın saç bağı topuğun döver 
Vermişler bin kese, bin daha değer 
Gidi yokluk, dizginimi ~arpıyorl 

Eğer zengin olsa im.iş, gösterecği 
maddi fedakarlık manevi duyguların
dan asla geri kalınıyacakmış. 

Bilhassa oğlan ve kız; arasındaki şu 
konuşma ne coşkun; kız ı 

Oğlan senin sözüne küserim 
Tutar seni saçlarıma asarım 
Frat kalesinden zordur hisarım 
Çekil, sakın gelme üstüme 
Oğlan : 

Kız senin kaleni yıkar yakarım 
Taşını toprağını yana atarım 
Yüksekten üstüne köprü çatarım 
Geçerim, Tuna'run seli isen de 1 
Şu Karacaoğlan felsefesine 

nrz: 
bakı-

Bir körün gözüne girsen de görmez 
Hayasıza öğüd versen de bilmez 
Kötü dilli olanlar rahat duramaz 
Kötü dil başlara bela getirir 
Görülüyor ki Karaca'Ôğlan, mısrala

riyle, Çukurova köylüsüne aşkı, zafe-

Karadenizliyi tanır mısınız! 
O, korku nedir bilmez, dalgalarla 
pençeleşmek en büyük zevkidir 

Bu yaman denizciler 

yaz kıı denizdedir 
Ordu, (Hususi Muhabirimiz

den) - "Karadeniz" i·n en çok 
dikkate değer tipi denizcileridir. 
Onun ne olduğunu iyi kavraya
bilmek için Karadeniz kıyıların
da mutlaka bir tetkik gezisi yap
malıdır. 

O, benim diyen en cesur gemici
den daha cesur olan, ustalığıyla ö
vünen en namlı kayıkcıdan fazla 
§Öhrete layıktır. Hiç bir ~yden yıl
maz. Kudurmu~ denizden bile. Is-
ter ki o dalgalardan değil, dalgalar 
ondan korksun. 

Ne tizyler ürpertici facialar, ne 
suların derinliklerine gömülen kur
banlar Karadeniz U§ağmm cesareti-

ri, felsefeyi, ahlakı böyle aşılamıştır. 
Adana Halkevi, her yıl olduğu gibi 

bu sene de bir Karacaoğlan gecesine 
hazırlanmaktadır. 

Nihad Ta.r:ıgüner 

ni kırabilmiıtir. Ne idiyse gene o
dur. Gözünde havanın iyisi, kötüsü 
yoktur. Ba.har gecesi mehtaba ya
nık nağmeler söyler. Kıt günü ka
sırgaların fırtınaların ıslığını ılık 
ninni gibi dinler. 

Kayığı yanı batında ve o kayığı
nın daima baıı ucundadır. Zengin 
olunca motörüne kavuıur• "Taka" 
Kara.denizin tıpkı sahibi gibi çok 
dikkate değer tiptir. "Taka" motör
le§en kayıktır. 

Vapurlar yanında "Taka" belki 
de onlar kadar it görebilen bir va
purcuktur. Elli yolcuya k adar yük 
alanı vardır. Va pur gibi yüklene
mez. Fakat bir lahza da dinlenmez. 
Karadeniz kıyılarma serpili ıehirle
ııi ve §ehircikleri birbirin bağlayan 
en kuvvetli ağ odur. Şoıeden mah
rum bir çevrede "Taka'' halkın çok 
benimsediği seyyar bir ıosedir. 

''Taka" ama sah.ib olduğu gÜne 
kadar Karadeniz denizcisi az çek
memiıtir. Hay:a.t defterinde bin b ir 
tehlikeli macera yazılıdır. Dalgalı 
günler vap ur merd ivenlerindeki 
yolcuyu adeta riyazi bir hesabla, 
fırsat bekliyerek kayığına atabilme
si ona vergi b ir ustalıktır. Bu, dün
yanın hiç bir kayrkcısmm becere
nıediii. b ir r.ambazh k . bir ustalık 
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resimler 

ve bir mucizedir. 
Karadeniz ''Taka" &ahibi iıte 

böyle çekirdekten yetiıir. Bu kadar 
tehlikye ah§ıUUt ve tehlikeler için
de yuğrulmuı bir denizci pek tabii 
olarak teh likeye "vız glir&in l" der. 

Sözün kısası "Karadeniz u§Ağı'' 

batlı batma bir tiptir. Kayıkta iken 
de, motörde iken de aldırmadığı 
tek §ey varsa bu da "denizin kan
cıklığı" dır. - Vedat Orli Bengü 

Edimede 
Turing kulübün 

gezileri 
Edirne, (Hususi) - Edirne turing 

kulübü Trakya dahilindeki gezilerine 
devam ediyor. 25 kişilik bir kafile hu
susi bir otobüsle Kırklareline gitmiş 

ve çok neşeli bir gün geçirmiştir. 
Kafile Kırklareli - Edirne yolu bo

yundaki bazı köylerde durarak köylü
lerle temas etmiş ve ileri bir örneı:t 
köyü olan lnecede Atatürk anıdı ile 
köy parkını, köy okul ve okuma oda
sını ziyaret ettikten sonra saat 12 de 
Kırklareline varmıştır. Kırklareli va
lisi kendilerine bir öğle ziyafeti ver
mışur. 

Kafile geç vakit büyük biı: nege i
çinde geçen iki saatlik bir yolculuk
tan sonra Edirneye öönmüşlerdir. 

Turing kulübün fahri reisi bulunan 
General Kazım Dirik bu gezilerle ya
kından alakadardır. Kulüp bu seya
hatleri gittikçe genişleterek Çanakka
le - Turuvaya kadar uzatacak ve aza
larına yalnız şehir ve kasabaları ta
nıtmakla kalmıyacak; aynı zamanda 
Trakyanın Kurudağ, Istıranca gibi 
tabiatin bütün zenginlik ve güzellik
lerine malik şirin köşelerini de gös
tererek turizmin hakiki gayesi olan 
memleketi tanıma ve sevme duygusu
nu kökleştirmeğe çalL§ıCicaktır. 

Bundan başka turing kulübü hazi
ran ayı başında Peşteye kadar uzaya
cak olan bir Balkan seyahati yapma
yı da kararlaştırmış, turing kulübü u
mumi merkezi ve alakadar makamlar
la muharebeye başlamıştır. 

Memleket dışına yapılacak geziler
den ikincisi de önümüzdeki sonbahar
da Atinaya olacaktır. Öğrendiğime 
göre Kırklareli valisi Habib Kubila
yın riyaseti altında Londraya kadar 
büyük bir seyahat daha tertib edilmiş 
ve şimdiye kadar bu seyahate iştirak 
edeceklerin sayısı 12 yi bulmuştur. 

Nisan ayı başında yapılacak olan bu 
seyahatin bir buçuk, iki ay kalar sü
receği tahmin olunmaktadır. 

İrana giden bir 
operet heyeti 

Ordu, (Hususi) - Acemistanda bir 
turne yapmak üzere Trabzona gider
ken buraya uğrayan "İstanbul opere
ti" on muvaffak temsil vermiştir. He
yet buradan Tra.bzona yola çıkmıştır. 

İstanbul opereti bu yrl İran turnesini 
bitirdikten sonra Efganistana da geç
meyi programına koymuştur. 

Sinoh umumi Meclisinde 
Snnob, - Vilayetin 938 yılı büd

cesini tanzim etmek üzere umumi 
meclis bugiln vali vekilinin başkanlı
ğında toplanmıştır. 

Giresun şarhayı 
Giresun, (Hususi) - Şehre aid ba

zı işleri konuşmak üzere bir müddet
tir Ankarada bulunan şaI'bay Eşref 
Dizdar şehrimize dönnıü§tÜr. 

Tirebolu ticaret odasında 

Mardinde bir kervansaray 

~irebolu, (Hususi) - Belediye sa
lonunda Ticaret odası seçimi yapılmış 
oda başkanlığına memleketin genç te
cimerlerinden Tahsin İnanç seçilmiş
tir. 

Avukat ve jüri 

Avukat, jüri azasından 
hiç birisiyle görüıemez 

-12-
17 - Dava, avukatların değil taraf

lar arasındadır. Müvekkiller arasında 
husumet hislerini tevlid eden sebeb
ler avukatların yekdiğeriyle ve taraf
larla olan münasebet ve muameleleri
ne tesir etmez. Aynı zamanda avukat
lar aralarında işi şahsiyete dökmekten 
de içtinap eder. Bir avukatın, dava
nın muhakemesi sırasında, diğer taraf 
avukatının hususiyetleri ve ahlaki te
mayülleriyle mazisinden bahsetmesi 
ahlaka mugayirdir. Avukatlar davanın 
teahhürüne sebe-biyet veren şahsi itiş
melerden ve iki tarafa yakışmıyan bir 
nizaı ileri götürmekten katiyen çeki
nirler. 

18 - Avukat hasmiyle şahidlerine 
karşı iyi muamelede bulunur ve dava
yı takib ederken veya dava görülür
ken müvekkilinin hasım taraf hakkın
da beslediği husumete kapılarak hare
ket etmez. 

Hukuki mesailde müvekkil avukatın 
vicdanına müessir olamaz. Müvekki
lin, avukatından hasım tarafı tezyif 
etmesini veyahut onunla şahsiyete gi
rişmesini istemeğe hakkı olmadığı gi
bi avukatın da taraflardan birinin biz
zat müdfaaası halinde söyliyeceği çir
kin sözleir iadesi icab etmez. 

19 - Bir avukatın yedi emanetin
de bir sened veya delilin mevcut olup 
olmadığı hakkındaki şehadeti bu işin 
vekaletini ba~a bir avukata devret
mesini istilzam eder. Bununla bera
ber avukat, mahkemede müvekkili 
hakkında adaletin icabı haricinde şe
hadette bulunmaktan sakınır. 

20 - Bir avukat tarafından mahke
mede görülmekte veya açılacak olan 
her hangi bir davaya dair yapılacak 
münakaşa, hem davanın layiki veçhi
le rily'etine ımani olur ve hem de hüs
nü cereyanını haleldar eder. Bu şekil
de hareket eden avukatların muahaze
leri lazımdır. Bununla beraber, hadi
senin fevkaladeliği böyle bir beyanı 
zaruri kıldığı takdirde. ay_ukatın, hü
vıyetmı saklaması <la mesleğe uynıu. 

Avukat hadiseler hakkında yaptığı 
beyanda mahkeme sic illeriyle zabıtna
melerinde yazılı olanlardan fazla bir 
şey söylememeğe dikkat eder. 

21 - Avukat yalnız müvekkiline 
karşı değil gerek mahkemelere ve ge
rekse halka karşı işinde devamlı ve 
randevüsüne sadık ve davalarını ter
tib ve tanzim ve müdafaa ederken ih
tisara riayetkar olarak hareket eder. 

22 - Avukat, mahkeme karşısında 
ve diğer avukatlarla temasında doğ
ru sözlü ve hakşinas davranmalıdır. 

Bir vesikanın muhteviyatını, bir şa
hidin ifadesini, hasrm tarafın ifade ve 
delilini, bir kararın elfazını yahut bir 
kanun metnini kasden bozan, bir ka
rarın nakzedildiğini veya kanunun 
meriyetten kalktığını bildiği halde 
onları ihticac eden, isbat edilmiyen 
bir vakıayı bir delil gibi gösteren, ya
hut hasım taraf lehinde delilleri ihti
va eden mahkeme ilamlarını saklayan 
veya ibraz etmiyen bir avukat hak§i· 
nas ve doğru sözlü addedilemez. 

Avukat, jürinin karş.ısmda mahcup 
düşmemek için mahkemenin reddede
ceği bir delili ileri sürmez ve doğru
dan dogruya karar verilmesi matlub 
olmayan bir husus hakkında hakime 
delil serd etmez. 

Bu ve buna benzer her türlü hare
ket mesleki ahlaka aykırı oldugu gi
bi adaletin tevziin.: yardım etmekle 
mükelef bir şahsa da yakışmaz. 
Avukatın, kendisini jüriye sevdir

mek için tabasbus ve müdahanede bu
lunması jürinin şahsi huzurunu temin 
etmeğe çalıştığına dair bazı gösteriş
ler yapması meslek şerefiyle telifi ka
bil olmayan hallerdir. 

Avukat, davası hakkında 1urı aza
sından hiç birisiyle görüşemez; go
rülmekte olan davada bulunmayacak 
olsalar dahi gerek davanın muhake
mesinden evel ve gerekse muhakeme
si sırasında onlarla davası hakkında 

görü§lllekten içtinap etmelidir. 
24 - Ani sebeblerin davay·ı inkıtaa 

uğratması halinde davanın kazanılma
sına müessir olmayan yahut müvekki
lin haklarına bir zarar iras etmiyen 
(hasım taraf avukatının felaketli bir 
deminde onu mürafaaya icbar etmek, 
mürafaanın ıbaşka ıbir güne taliki ken
disini mutazarrır etmediği halde sırf 
hasım taraf vekilini izrar kasdiyle 
mürafaayı muayyen bir güne koydur
mak, defi dava arzuhalini imza için u
zun bir zaman kabul etmek, şahidlere 
şaşırtıcı sualler sormak ve bunun gi
bi) hadiselerde avukat mutedilane ha
reket etmelidir. Müvekkilin bu gibi 
ahvalde avukatınm suniniyetle hare
kette bulunmasını şeref ve ahlak duy
&ularma muhalefet etmesini istemeğe 

hakkı yoktur. 
25 - Avukat, mahkeme ile baronun 

teamüllerini ve yahut örf ve adetini 
hasım taraf vekiline vaktinde ihbar 
etmedikçe kanun müsaade etse dahi 
bunları bilmediği iddiasında buluna
maz. 

Müvekkillerinin haklarına müessir 
olan anlaşmaların imkan nisbetinde 
tahriri yapılmasına dikkat etmelidir. 
Maamafiıh usulün icab ettirdiği tah· 
riri şekle riayet edilmediğinden do
layı hak ve nesafet dairesinde ya
pılın~ olan bir anlaşmanın feshi yo
luna gitmek mesle.ld ahlak ile telif e-
dilemez . 

26 - Avukat, dürüstlüğü ve seci• 
yesinin sağlamlığı sayesinde gerek 
teşrii ve gerekse idari uzuvlar önün
de mesleki vazifesini yapabilir. Avu
katlar, idari merciler karşısında, mü
dafaalarını yaparlarken mahkemede 
tabi oldukları aynı ahlaki prensiplere 
tabidirler. Vekaletini saklaınağa çalış· 
ınak, şahsi nüfuz istimal etmek, meş
ru olmayan vasıtalar kullanmak ve 
davaya müessir olmak i~in anlaşma 

yapmak mesleğe muhalif hareketler."" 
dendir. 

27 - Avukatm bilvasıta veya bila
vasıta reklam yaparak iş celbine te
vessül etmesi mesleki ahlaka mugayir· 
dir. 

Bir genç avukat için bilhassa mes• 
le.kdaşları tarafından yapılacak bir si
tayiş, mesleki iktidar ve liyakat bakı
mından iyi bir şöhretin temelidir. Fa
kat bu şöhret zorla elde edilemez. O 
avukatın karakterinden doğabilir. 

Alelade ve basit iş kart vizitlerinin 
tab'ı veya tedavülü şahsi zevk yahut 
mahallt adet ve bazı zamanlarda da 
bir suhulet meselesi olması bakımın
dan mahzurlu telakki edilemez. Fa
kat sirkülerler, ilanlar ve şahsi husu
siyetlerin tecviz etmediği bir şekilde 
mülakatlar ve muhabereler yapmak 
ow~v"'.a.J•- ... ., ....................... .., :a,.. ..... r---·- - ·---
ğe muhaliftir. Gerek hakikaten mev
cut olan firmalarla gerek; senet ve 
vasiyetname tanzimi veya vasi veya 
kayyimin değiştirilmesi halinde avu
katın üzerine müessir olabilecek vasi 
ve kayyimleri kendi adamlarından te• 
min edecklerini ilan eden (emvali 
gayrimenkule ortakları birliği yahut 
itimad kumpanyaları reklamları gibi); 
veya her hangi sınıftan olursa olsun 
bir simsar vasıtasiyle iş aramak ayru: 
derecede mesleğe mugayirdir. 

Avukatın deruhte etmek Uzere ol· 
duğu veya etmiş bulunduğu davalara 
dair yahut avukatların bu davaları i
dare tarzları hakkında tanzim e<iilmi' 
ümitbahş ve bilvasıta yapılan gazete 
reklamları, avukatın mevkiinin ehem.i
yetinden bahis ve mübalagalı methü 
senalar yüksek bir mesleğin seviyesi
ni düşürmek ve teamüle aykırı olmak 
itibariy·le müsamaha kabul etmiyen 
hallerdir. 

28 - Aralarında kan hısımlığı ve• 
ya diğer şekilde bir akrabalık gibi ah
val haricinde bir avukatın her hangi 
bir davayı tahrik etmek nıaksadiylc 
bir şahsa yol göstermesi mesleğe mu
gayirdir. Avukatın bu tarzdaki hare
keti mesleğe muhalif olmakla beraber 
hakkında mahkemeye de şikayeti is
tilzam eder • 

Bir hadisenin sebeb veya maksadı
na lüzumsuz itiraz etmek ve bu itirazı 
bir dava haline sokacağını veya bu işe 
dair merciinden bir karar almak için 

uğraşacağını alakadar şahsa söylemek. 
dava sahihlerini veya şahsi tazminat 
taleb etmeğe hakkı olan kimseleri 

kendine müşteri yapmak için arayıp 
bulmak veya bu gibi maksadlar için a
damlar, vasıtalar istihdam etmek ya
hud kendisine bu gibi i§:leri getiren
lere veya getirilmesinde amil olanlar
la menfaat gözetmiyen bir dostluk 
perdesi altında, mücrimlere hasta ve 
yaralılara, cahil kimselere ve diğer 
şahıslara tesir yaparak kendisine müş
teri olmalarını temin etmek adliye 
mensublarma, doktorlara, hastahane 
memurlarına veya iş celbinde tesiri o
labilecek diğer kimselere ücret veya 
mükafat vermek çirkin bir harkettir. 

Halk ve baro azalariyle diğer mes
lek sahibleri her hangi bir avukatın 
böyle bir hareketine muttali oldukla
rı zaman suçlu avukatın barodan ih
racı için keyfiyeti merciine derhal ih· 
bar etmek vazifesiyle mükelleftir. 

29 - Avukat mesleğinin şerefini 

gözetmekle mükelleftir. 

(Sonu var) 



Başvekil tür uşu gençliği arasında 
ı __ D_V_N_K_V_H_A_v_A_c_ıı_ı_K_c_v_N_V_N_D_EN __ N_o_Tı_A_R __ , 

Celal Bayarın huzurunda 
hayatında ilk defa tek 

......... 
ve 
başına uçan 
tork çocuğu 

~ B Et'mesud motörlü uçuş 
1 Başbakanımız Celal ayar ı 

· · a hazır buldu: Her 
kampındaki pilot namzedlerını uçuş 

gun.. .. .. -1 d evelı'ne rastlayan saatlerde buradan mo-un og e en k ·-· 
tör sesleri hiç eksik olmaz. Tabiatin, insan te. nıgın7, 
kendi hendesi bilgisir.in bir vesikası olarak hedıye ettı-

. . d" . kadar düz meydanda 
ği bu· üzerinden sılın ır geçmış 

, d b' . . ryüzünde daha uzun 
sıralanan çelik kartallar an ırısı, ye .. 

k 1 tanmış gıbı homur· zaman kalmış olmaktan sı ı mış ve u , . .. 
· · Başvekılı · turk danarak kanadlanıveriyor. Bunun ıçın . ' 

kanadının çocuklarından bir kısmı havada, bır kısmı yer-

de karşıladılar. _ ,.,,,,,,,,,,_ 
Başvekil, mavi tulumları ve kürk- Onyüzbaşı Ze

lü yakalariyle, şubatın ortas~n~a pek ki Gülsün tay-
az rastlanan bir bahar güneşının ılık· yareden şilte-
laştırdığr yeryüzünden bir başka file- sini alıp dışarı 
me seyahate hazırlandx~ları a~laşı- çıkınca içeride
lan genç tayyareciler içın mu~.llımle- f ki talebe artık 
rinden ayrı ayrı izahat aldı. Turk ~a- tek başına uçe-
dınma da yurd müdafaasında vazıfe bilir demektir. 
verilmesi bahis mevzuu olduğu za- ·-_._ ........ -
man, onun bir asker safı içinde nasıl r 
bir hUviyet alacağını merak etmiş o-
lanlar, bir gün, Etimesud'daki motö~
lü havacılık mektebini ziyaret etmeh
dirler: Mavi tulum, ve tayyareci baş
lığı, türk kızının asıl güzell~ğini de 
kanadlandırmış, ona bir yenı zama~ 
damgası vurmuştur. Dil": ta.y~arecı 
türk kızları, aziz Başvekıllerını; as
kerliğin bütün inceliklerini kavramış, 
kıdemli bir ordu mensubu gibi selam· 
!adılar". 

Türkkuşu kumandanı yüzbaşı Ze
ki, Başvekile diyor ki: 

"- Bugün üç kız talebemiz, tek 
başlarına uçacaktır.,, 

Baıbakanımız 
diyorlar ki: 

(Başı 1 inci sayfada) 

rarını bir daha ve kuvvetle izhar et
miş oldu. 

Celfil Bayar, saat dokuzda, beraber
lerinde Türkkuşu başöğretmeni Bn . 
Sabiha Gökçen, Türk Hava kurumu 
baş.kan vekili Erzurum mebusu B. 
Şükrü Koçak ve Hususi kalem direk
törü B. Baki Sedes olduğu halde 
Türkkuşu sahasını -şereflendirdiler. 
Başvekilimizi meydanda günHik ca
lışmalarını yapan gençler selamla~ı
lar; Celal Bayar, kendilerine takdim 
edilen Türkkuşu çocuklarının ellerini 
sıktı ve iltifat etti. 

Burada başvekile, Türk.kuşu kuman· 
danı önyüzbaşı Zeki 'Gülsiın planörler 
ve uçu~iar hakkında izahat verdi. 
Hangarı gezen ve burac!a bulunan 
planor!er hakkında malwnat alan l.e
lal Bayar, uçı.;ş talimleri yapan genç
lerin yanma geldi, kendilerıyle çalış
maları etratında görüştü. 

.Burada .Başvekil, yeni yılın talebe
lerınden olan iki genem aı<robası ha
reıcetlerını ve paraşi.ıtıe atlayışını 

zevkle ı;eyretti. lvı.uhteut tip pıanör
lerı tetkıK eden Başvekıl, Uk brove· 
lerıni bulundukları 'J.'iirkkuşu şube

sıncıe alan gençlerin lnonu navacı1ık 
kampındaıu ıaaıiyetlerı, buradan mo
törıu kıı;ma geçerek turızm pılotu ıi
sansı aldıktan sonra mualıım ehliyeti 
alarak 'J.'ürkkuşu teş.kilatuıda vazife
lenecekleri, elde 104 planör bulundu
ğu, bunlaraan başlangıç ve antrenman 
planörlerinın Kayserıde yapıldığı 

uıevzuları etrafında izahat verıldi. 
Bu sıralarda bin metreden yükseğe 

çıkan bır tayyare, kendisine baglı o
ıan planciru navaua tek baijiına l>ırak· 
ı.aşu; l.elal l:Sayar, bir tay) are katiar 
buyuk ve yalnız motorü oımayan pıa
nonin hava cereyanlarına uyarak yap
tıgı akrobası hareketleriyle ala.kalandı 
ve !nöniinde 19 küsur saat havada ka
larak dünya rekorlarından birini yap
ouş olan bir gencimizin muvaftaki· 
yetıni memnurııyetle dinledi. 

Celal Bayar, sahanın üzerini birer 
büyuk gelıncik gibi süsleyen kırmızı 
planörlere bakarak: 
"- Kırmızı renk gökte ne güzel gö· 

rünüyor l" dediler . .1:$. Şükrü Koçak, 
bunların Kayseride yapıldığını, mem
leketimiz için ideal bir tıp planör 

.Motorlu tayyare mekte- bulmak üzere alman ve sovyet planör-

B~bakanın Türkku~u sahasındaki tetkil.lerinden bir görünüı 

Paraşiit hah!mda. izahat verilirken 

Başbakanımız Türkkuşıı t,:alış malarını ıeıkik ederlerken 

Fakat tayyare havalandıktan son
ra türk kızını, türk erkeğinden ayır
maya imkan yok ki... Kuvvetli, gö
rüş, kabiliyet, suğukkanlılık, maki
naye intibak ahlakr, biribirine muvazi 
giden bir fikir ve vücud bütünlüğü; 
hulasa tayyareciliğin üstün vasıfla
rının toplanmasından vücud bulan var
lığı kadın ve erkek ~a!yareci~.iz~e 
aynı nisbettedir. Bu hızım en buyuk 
mim kudretimizdir. 

bir yirminci asır ve yurd borcu oldu
ğunu bilen bu türk çocuğu karşısında 
ne kadar mütehassis olduğuna şahid 
oluyoruz. Bu memleket evladJarının 
cevherini çok iyi bilen kuvayı milli
yeci Başvekil, heyecamnr saklamaya 
hiç lüzum görmediği bir sesle onu 
kutluyor: 

binde ilk defa yalnız ba- leri üzerinde tetkiklerde bulunuldu-
·ı ğunu, planörün havacılıkta bir uçuş....-------------------------------

şına motorlu tayyare 1 e vasıtası olduğu kadar, dağ sporların-

Yüzbaşı Zeki Başvekile anlatıyor: 
.,_ Şu tayyaredeki genç, bugün 

ilk defa tek başına uçacaktır. Bu, 
·ı·~· unutulmaz entari-tayyarecı ıgın en ' 

hi dakikasıdır. Seneyi bulan devamlı 
bir çalışmanxn mükafatını, i~~ defa 
bu anda idrak ediyor. Bu, hızım en 

k d . - . . gençlerimizden biri-ço sev ıgımız 
dir. Onun, tek başına olan ilk uçuşu: 

. t'kbalı nu huzurunuzda yapmasını, ıs 1 

1• b' iQaret için çok hayırlı ve kıyınet 1 ır :ı 

telakki ediyoruz.,, 
Tayyare havalanmak üzere... He-

pimiz, bütün dikkatimizle ona bakı
yoruz. Bu gencin çalıştığı grupun şe· 
fi olan muallim muavini, o dakikada 

havada olan genç tayyareciyi bize ta· 

nxtıyor: 

.. _Hikmet Yel, bizim çok beğen-

diğimiz talebelerimizden biridir. Pa
raşütle attaınalarda ve planörle dolaş
malarda en iyi muvaffak olan genç

lerden birisidir. Bu uçuşa aylardan
beri hazırlanıyordu. Bugün onun .bil· 

yük imtihan günüdür. Çünkü yüzbaşı 
kati kararını onun bu uçuşuna baka· 

k k Hı.kmet Yel bunu bildi-ra verece . 
-· . . tab'A heyecandadır. Yel'in rüz-
gı ıçın 11 

ld'-·ni bilirsiniz. 0-
gar manasına .ge ıkgtı k İnşallah bu 
na soyadmı hız ta ı • 
k d biz i mahcub çıkarmaz.,, 

anaatilllJZ a . 
Hikmetin; öğretmenlerinin ke~dı· 

. . - . bu ada hak kazandıgmı 
ııne verdıgı . belr oluyor. 
onun düzgün uçuşıyle ı · · 

. idi i ve tayyaresının 
Muvazenesı, g ş .... 1 an tarafı 
seyrinde hiç bir tabu ~·m~yki türlil 
yok. Öğretmen, ona e 10 e . t 

1 boyuna ışare · 
renklerde abyraklar a f ılalarla de-
l . ı .. aretler as 
er, verıyor. :ı • • btitün söyle-
-. t•.. göre Hıkmetın 
gış ıgıne .. hare-

d - ve ona gore 
nenleri kavra ıgınr 0 dakika ka -
ket ettiğini anhyoruz. ; d düzgiln 
dar sonra onu, kalkışı a ar 

' .... oruz. 
bir inişle aramızda goruyk·t takdim 

Muallimi onu, Başve ı e 

ediyor. bucak-
şi di Celal Bayar'ın ucsuz 

m k' dostu olmayan, 
ırz bir aleme pek es 1 

• • ·ımediği 
iyi kötü taraflarını çok ıyı bı d k 

niyet e ere 
bir motöre hayatını e1? ... .., in 
çıkan, çünkü göklerimızı ogrcnınen 

uçan pilot kızlarımız. da yüksekliklere kolaylıkla çıkmak i-
. .. 

1 

çin bir vasıta, ilk devırlerde de bütün 

"- Öğretmeniniz bu ilk uçuşun 
mesleğinizde bir dönilm noktası ol
duğunu söyledi. Size ve bütün arka· 
daşlarınıza göklerde emin ve parlak 
bir istikbal temenni ederim. Hepinizi 
tebrike hak kazanmış buldum.,, 

başının ebne bakıyordum. Turkkuş.u vücudla aHikalı hareketler yapı~ması 
kumandanının sert va asi volan~r dı- bakımından güzel bir spor oldugunu, 
le?iği gibi .~ullan.a kullan~ ç~lıkl_eş- planör uçu~larını bitiren gençlerin 
mış ve motorleşmış olan elı şıltes:n~ görecekleri motorlu çalışmalarda kul· 
doğru gidince bütün şilte hikiyesını ıanılmak üzere on tane motorlu tayya
bilenler elbirliğiyle rahat ve memnun renin sipariş edildiğini anlattı. 
bir nefes aldık. 

B aşvekil Türkkuşu sahasında pa
raşütlerle çok alakalandı. Pa

raşütü bir şehir içi sporu haline geti
ren paraşüt kulesini açan Başvekil, 
bu güzel havacılık tesisini açarken 
ondan beklediklerimizi de anlatmıştı. 
Dün, sekiz yüz metreye yakın bir ir
tifadan atlayan genç, Başvekilimizin 
temennisinin bu memleket gençliği 
elinde gerçekleşmek yolunda bulundu 
ğumuzu gösterdi. 

.Motorlu Uçuş :Mektebinde 
Türkkuşu sahasındaki tetkiklerini 

bitiren Celal Bayar, yanlarında gene 
aynı zatlar olduğu halde Etimesutta
ki motörlü uçuş mektebini şereflen

dirmişlerdir. Başvekil buraya geldiği 
zaman motörlü uçuş talimlerini de gö
rerek turizm pilotu olmaya hazırlanan 
gençlerimiz, tayyarelerinin başların
da idiler. 

Bu gönülden temenni, Hik~etin 
tayyaresini, bir motör k~vvetı~den 
daha çok kudretli olarak turk gokle
rinin yıldızı yapacaktır. 

H ikmet ilk uçuşunu yaparken, 
onu merakla takib eden arka

daşları, bana bu uçuşun neticesinin 
yüzbaşının kendisi s~yleme~en evel 
şiltesi vasıtasiyle bellı olacagmı an-

lattılar. 

"- Ne şiltesi? dedim. 
Genç muallim namzedi gülüyor. 
"- Bizim yüzbaşının bir şiltesi 

d r Talebelerıyle beraber uç-:ışla-var ı . . 

d U muhakkak alır. Yüzbaşı ı-
rın a on 
le beraber uçan talebe, dubl komand 

l ikmal etmiş, muallimi ta-
uçuş arını . . 
rafmdan tek başına uçuşa ehlıyeth 
.... 1 ··ş olan talebedir. Bu talebe, 

goru mu .1 b b 
bir de son olarak Yüzbaşı ı e era er 
uçar. Kumandan bu uçuşunda onun 
bütün hareketlerini kontrol eder. E
- ksik bir taraf görmezse ve o da ger e . . . . de 
muallimin ehliyet teşbısmı yerın 
bulursa o zaman talebe, te~ başına u
şuşa hak kazanmış demektır. 

Tayyareyi kullanan talebe, uçuşu 

bitipte yere indiği zaman yüzbaşın~~ 
söyliyeceği sözden evel ve onun yu
zi.ine bakıpta kararını anlamaya ça

lışmadan evet eline ba~ar:. Eğe~ y~
başınm eli, altındaki şıltesıne gıtmış

se mesele yoktur: Yüzbaşı, uçuştan 
memnun, şiltesini alarak t?y~are~en 
iniyor demektir. Eğer elı şıltesıne 
gitmedi ise, bir da~ika sonra k.aşları 
çatılacak ve sert bır sesle emrı tek
rarlryacaktır: 

"- Dikkat 1 Tekrar uçacaksınız ... ,, 

Ben, yüzbaşının şiltesi •Y?ika~e~i-
. Hikmet uçarken dinledıgım ıçın, 

nı, . ·-· d k'k d genç tayyareci yere ındıgı a 
1 
ı a .. a, 

onun kadar :merakl~ ve heyecan a yuz-

Celal Bayar'ın bakışları: yüksel
dikçe gözümüze küçük görünen tay
yarenin yeryüzüne bıraktığı ve bize 
yaklaştıkça büyüyen gök yüzünün 
canlı papatyasından, ayakları yeryü
züne değinceye kadar ayrılmadı. A
çılmamış bir paraşütün nasıl kullanıl
dığını tetkik eden Başvekil, Bursada 
Bursa ipeğinden paraşüt yapdı:naya 
başlandığını söyleyince sordu: 

Başvekil, içlerinde dört kız olan ta
lebelerin ellerini sılanış ve kendileri
ne iltifat etmiştir. Büroları, odaları, 
yemekhane ve gazinoyu, demir atöl
yesini, marangozhaneyi, fenni depoyu 
gezen Celfil Bayar, bilhassa motör ta
mir atölyesinde meşgul olmuş ve iza
hat almıştır. 

Celal Bayar, tek başlarına uçan 
genç kızların, yetişmi} ve mesleğin 
bütün hususiyetlerini kavramış birer 
usta pilot hüviyetiyle göklerde dolaş

"- Bunları hiç tecrübe ettiniz malarını, maharetle inişlerini, çevik 
mi?,, ve disiplinli hareketlerini zevkle ve 

Müspet cevab verilince memnun 
oldu. İki dakika evel yeryüzünden 
yüzlerce metre yükseklikte olan para 
şütçü gencin elini sıktı ve kendisiy
le konuştu, izahat aldr: 

8 1 &ün üzerinde yapılan ve tesis
ler olan Tilrkkuşu meydanı, 

beş sene evel bomboştu. Bir gün onun 
üzerine kurulan bir çadırda birkaç 
genç, türk havacılığının piyoniyeleri 
olarak gök yüzüne çıkmaya uğarştı
lar. 

memnuniyetle müşahede etmişlerdir. 
Başvekil, uçuş kumanda:.ı verilirken 
şapkasını çıkararak selamladığı Türk 
kuşu gençliğine karşı; dün en büyük 
teşvik ve teminat olan kıymetli alaka
sını esirgememiştir. 

Uçuşları nihayete kadar takib eden 
Başvekil, etrafını saran Türkkuşu 
gençliğine, dört saatten fazla süren 
tetkik ve müşahedelerinin neticeleri
ni şu sözlerle anlatmıştır: 

"-Hepinize ayrı ayrı teıekhürler 
ederim. Sizinle sık sık bulupnaktan 
zevk duyuyorum. Vaziyete daha iy 
ve ileri bir ıekil vermek kararında

Bu, havacılığmırzın millete malo- .)'1%. Bunun için lüzumlu olan vcuıta-
luşunda ilk devredir. bulmak i§i üzerinde beraber çalıfa. 

lnönünde kurulan hava şehri ve cağız. Memleket emniyeti için türk 
Etimesuddaki tesisler türk kanadının havacılğının iftihara ıayan bir hale 
vücud bulduğunu anlatan vesikalar· geldiğini görmek arzusundayız. Bu 
dı ve kahraman Gökçen bunun bütün gayemızı tahakkuk ettireceğinize 
millete aid olduğunu göı;terdi. Kaniim. Sizi tebrik ederim.,, 

Bu, havacılık tarihimizi emin kı- Türkkuşu gençliği; Başvekilin bu 
lan ikinci devredir. büyük ve kıymetli iltifatlarını minnet 

Başvekil, dünkü uzun tetkikle ha- •e şükranla karşılamışlar ve onu uzun 
vacılıEımIZın veni devresini aı;tı. 1 UJ\ alkışlamışlardır~ .Celal ;Bayar, 

Hvai nehrinin şimalinde 
çok kanh harbler oluyor 
İki aylık f aııladan sonra ıimah 

Cinde de muharebe yeniden başladı 
Hankov, 17 (A.A.) - Çin tebliği: 

Tsinpu'daki japonlar, hava kuvvetle
rinin yardımiyle Hvai nehrinin muh
telif noktalarına asker ihracına devam 
ediyorlar. Japonlar, kendilerine çok 
ağır zayiata mal olan iki felaketli te
şebbüsten sonra Linkvaikoan'ın karş.x 
sahilinde tutunmağa muvaffak olmuş
lardır. Japonlar bu suretle Hvai neh
rinin şimalinde birkaç kilometre iler
liyebilmişlerdir. 

Siddetli muharebeler 
Bu ileri hareketi fevkalade şid

detli m u h a r e b e 1 e r neticesin
de yapılmakta ve bu muharebelerin 
şiddeti her an daha ziyade artmakta· 
dır. Çin tayyare kuvvetleri Hvai neh
ri sahillerinde japonlarxn yapmağa 
uğraştıkları muhtelif mevzileri müte
addid defalar bombardıman etmişler
dir. 

Şimali Çinda de harb ba§ladı 
İki aylık bir fasıladan sonra Ping

han'ın şarkında H<>pei - Honan mın
takalarında yeniden muharebeler baş
lamıştır. Diğer bir japon kolu da Şin
şiyang istikametinde cenuba doğru i
lerlemeğe hazırlanmaktadır. 

Japon tayyareleri dün üç defa Pin-

Etimesuttan ayrıldıktan sonra, Ak
köprüdeki planör imalathanesini gez
dikten ve buradada izahat aldıktan 
sonra Türk hava kurumunun arkasın
da inşa edilen pilot mektebine gelmiş 
ve binayı gezmiştir. Çok güzel bir 
tarzda inşa ve modern bir pilot 
mektebinin muhtaç olduğu bütün te
sisleri ihtiva eden bu mektebi, Başve
kil beğenmişlerdir. 

Pilot mektebini gezdikten sonra B. 
Celal Bayar, Türk hava kurumuna 
gelmiş ve orada bir müddet meşgul 
olmuşlardır. Başvekilimizin, türk ka
nadı mevzuu üzerindeki bu değerli a
lakasını, havacrlığımız için verimli 
neticelerin takib edeceği tabiidir 

ghan'ı bombardıman etmişlerdir. Sarı 
nehir üzerindeki köprü hafifçe hasa· 
ra uğramıştır. 

Japon kıtaatı, Şansi eyaletinde Şan· 
si şimendifer ile Sarı nehir arasında 
taarruza geçmişlerdir. 

Japon kıtaatı, Haifeng'in şimalinde 
Sarı nehrin şimal sahiline varnuşlar• 
dır. 

Biitiin Çin hadınları seferber 
edilecek 

Mişigan üniverSitesi mezunlarından 
Bayan Çun, halen, bütün Çin kadın· 
larının seferber hale getirilmesi üze• 
rinde çalışmakta ve bu seferberliği 
hazırlamaktadır. Çocuklara bakmak 
vazifesi, yaşlı kadınlara verilecektir. 
Şimdiye kadar iki binden fazla genç 
kız gönüllü olarak girmiş ve ınhi ıer
vislere verilen bu ilk kıta, Çankayşe
ke takdim edilmiştir. Genç kızlar, ih· 
zari askeri terbiye görmekte ve kamp
larda yaşamaktadır. Bunlar, cebhedc 
rütbe alabileceklerdir. İlk gönüllüle· 
rin 400 kadarı 17 ile 22 yaş arasında
dır. 

Çin harbi yazın bitecekmiı 
Ankone, 17 (A.A.) - Amiral Ya· 

mato bir mülakat esnasında çin - ja· 
pon muhasematmın yaz başlangıcın· 
da biteceğini söylemiştir. 

Amiral, Çinlilerin gö:stermekte ol
duğu mukavemetin günden güne zaa· 
fa düşmekte olduğunu ve yaz başlan· 
gıcında Çin kıtalarının japonların ile· 
ri harekatına karşı ıutık mukavemet 
gösteremiyeceklerini söylemiştir. 

Çin lıô.disesinin masraflan 
Tokyo, 17 (A.A.) - Çin ''hadise,,si 

yüzünden 31 mart 1939 tarihine kadar 
ihtiyar edilecek olan masarif 7.400 
milyon yen tahmin edilmektedir. 

Bu masarifin 31 mart 1938 e kadar 
olan mikdarı 2.560 milyon yen tahmin 
olunmaktadır! 
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Dış memleketlerdeki akisler 

İngiltere ve Fransa 
Son hadiseler karsısında lôkayd 

olmadıkl~rını Avustuyaya bildirdiler 

:Amerika dıı bakanlığı çok bedbin 
Faris, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Fransız ve ingiliz hükü
metleri, ayrı ayrı, Berlindeki büyük 
elçilerini, Avusturya hadiseleri hak
kında alman hükümetinden malUmat 
almak ve bu iki devletin federal cum
huriyetin vaziyetile alakadar olma
maktan uzak bulunduklarmı bildir
mek üzere teşebbüste bulunmağa me
mur etmişlerdir. 

Berlinde de teşebbüs yapılacak 
Aynı zamanda B. Fransua .Ponce'yc 

Berlinde buna benzer bir teşebbüste 
bulunması için talimat verilmiştir. 

Maamafih Berlindeki fransız sefi
rinin yapacağı telCbbiisün ancak mü
tekaddim bir mahiyette olduğu öğre
nilmiştir. Filvaki Fransa ve İngiltere 
hükümetleri, Almanya ile Avusturya
nın niyet ve maksadları hakkında sa
rih maliı.mat istihsal etmek arzusunda 
bulunmaktadırlar. 

İki hükümet, bu maliimatı elde et
tikten sonra Berıın hükümeti nezdin
de müşterek bir teşebbüste bulunacak
ldrdır. 

Bu husus hakkında Londra ile Fa
ris arasmda göı üşmeler cereyan et
mektedir. 

B. Eden Avusturya elçisiyle 
konuştu 

Londra, 17 (A.A.) - Ingilteredeki 
Avusturya orta elçisi B. Frankestayn, 
dün Kitzbuchi'den dönmüş ve bu sa
bah B. Eden'i görmüştür. 

Avusturya elçisinin muhatabına B. 
Hitler ile B. Schuschnigg arasında 
Berchtesgadende yapılmış olan müla
kata ve bu mülakat neticesinde Avus
turyada vukua gelmiş bulunan hadisa
ta müteallik elde edebildiği en yeni 
malWııatı vermiş olduğu tahmin edil
mektedir. 

I ngiltere konuımanın 
yapılacağından haberdardı 
Londra, 17 (A.A.) - Avam kama

rasında B. Atleenin Avusturya mese
lesi hakkındaki bir suali üzerine B. 

, J ..... ·-. ---- ., - J-----J - --
laşması hakkında bazı malQmat aldığını 
ve fakat anlafIIıa henüz resmen ne9-
redilmediği için şimdilik avam kama
rasında daha tafsilat vermiyeceğini 
bildirdikten sonra belki yarın bu hu
susta beyanatata bulunabileceğini 

haber vermiş ve demiştir ki: 

Hükümeı vaziyeti dikkatle 
takib ediyor 

••-Buna intizaren, gazetelerde bazı 
haberler çıktığı için, şunu ilave ede
bilirim ki, Viyanadaki ingiliz orta el
çisi BB. Hitler ve Şuşnig arasındaki 
mülakattan 11 şubatta yani mülakat
tan bir gün evel haberdar edilmiştir. 
İngiltere hükümetinden bu husustaki 
noktai nazar sorulmamıştır. Hükü
met, anlaşmanın neticelerini şimdiden 
tahmin edecek vaziyette bulunmamak: 
la beraber, vaziyetin inkişafını sıkı bir 
dikkatle takib etmektedir ve Berlin
deki büyük elçimiz de Avusturya me
selesine gösterdiğimiz alakayı alman 
hükümetine bildirmeye memur edil
miştir. 

Çekoslovakyanın müracaatı 
B. Attlee, ingiliz hükümetinin, 

Avusturya - Almanya meselesinin bu 
son inkişafı üzerine Çekoslovakya va
ziyeti hakkındaki hattı hareketine da
ir nazır tarafından beyanatta bulu
nulması için israrda bulunduğundan, 
B. Eden şunları söylemiştir: 

"- lngilterenin Çekoslovak mille
tine karŞ:I en dostane hislerile mutta
ııf olduğunu ve bu memleketi büyük 
devletlere bağlıyan muahedelere ta
mamen vakıf bulunduğunu meclise te
min edebilirim.,, 

A-lilletler Cemiyeti harekete 
geçecek nıi? 

Avam kamarasında, B. Vinston 
Çörçil B. Edenin beyanatından sonra, 
milletler cemiyetinin Avusturyanın 
istiklali hakkında bazı vazife ve me
suliyetleri mucib olup olmadığını sor
ması üzerine B. Eden şu cevabı ver
miştir: 

"- Düşünceniz tamamen yerinde
dir. Fakat aynı zamanda Stresa dek
larasyonunun hususi vaziyet ve şart
ları ıebebiyle, ba11kalariyle birlikte 
harekete amade bulunuyoruz. Bu
nunla beraber, teşebbüsün tarafımız· 
dan yapılması icab odece~ini zannet· 
mi yorum. 

Avusturya yardım istiyormuş . 
Bunun üzerine B. Mander şu suali 

ıormuştur: 

"-Bu son günlerde Avusturya hü
kUmeti, mukavemete karar verdiği 
takdirde ingiliz hükümetinden ne gibi 
bir yardım görebileceğini sormamış 

olduğu hakkında bizi temin edebilir 
misiniz?,, 

B. Eden şu cevabı vermiştir: 
"- Zannederim ki, cevabın tamamen 

vazıhtır. İngiliz hüküınetine bu yolda 
hiçbir müracaat vaki olmamıştır.,, 

Amerika dış bakanlığı çok 
bedbin 

Vaşington, 17 (A.A.) - Bilhassa 
salahiyetli olan yarı resmi mahafile 
mensup bir zata göre, dış bakanlığı 

Avusturya hadiseleri dolayısiyle pek 
bedbindir. 

Dış bakanlığı Avusturya istiklali
nin halihazırda hukukan mevcud ve 
fakat filen ortadan kalkmış olduğu 
fikrindedir. Amerikan dış işler daire
si, Almanyanın önümüzdeki manevra
sının Çekoslovakya istikametinde 
çevrileceğini tahmin etmektedir. 

Arıık vakit geçti 
Burada yapılan tahmınıere göre A

vusturya hidiseleri demokrasiıerin ve 
bilhassa lngilterenin birçok seneler
den beri işleri sürüncemede bırakmak
tan ibaret olan usullerinin ve zaafla
rının bir neticesidir. Şimdi diktatör
lüklerin terakkilerine mani olmak i
çin vakit geçmiştir, meğer ki bir harb 
göze alına ... 

Yugoslav mahfillerinde 
Belgrad, 17 (A.A.) - Yugoslavya 

siyasi mahöfili, Avusturya kabinesin
de yapılan değişikliği alman - Avus
turya münasebetlerinde büyük bir 
sıklık olacağının alameti suretinde te
lakki eylemektedir. Belgrad, bu mu
kareneti daima beklemiş ve haki.katin 
tecellisi suretinde görmüş.tür. 

Avusturyada yapılan 

kabine 

değişikliklerinden sonra 
( Başı 1. inci sayfada ) 

ın ziyaretinin Berchtesgaden mukar
reratının derpiı etmiş olduğu ilk te
.... ~ .. ı..rn"'" biri nldui7um~ bevan et
mektedirler. 
Aynı mahfiller, bu ziyaretin iki 

memleket arasında ve bilhassa muha -
çirler meseleleri, hudud hadiseleri 
hakkındaki anlaşmazlıklara mani ol
mak için, Almanya ve Avusturya da
hiliye nezaretleri arasında sıkı bir iş 

birliği yapılmasına yarayacağı ilave 
eylemektedir. 

Fransız mahfülerinin 
Fikirlerı 

Paris, 17 (Radyo) -Avuaturya
nm yni iç iıler bakanı Seiss lnquart'
m Berline yaptığı ziyaretten bahse
den bura mahfilleri, pek erken ya -
plınıı olan bu aeyahati bir nevi "ta
limat alma,, ziyaretine benzetmek -
tedirler. 

B. Seiıı fnquart'a bir vazife 
daha verildi 

Viyana, 17 (A.A.) - B. Seiss ln
quart için yeni bir vazife ihdas edil
miştir. Mumaileyh, bütün A'llusturya
da koyu milliyetçileri bir araya top
lamak ofisinin yüksek şefi olmu~tur. 
Bu ofisin şimdilik eyaletlerde dokuz 
şubesi vardır. Yeni şefin bütün şehir
lerde bu ofisin şubelerini vücuda ge
tirmek tasavvurunda olduğu söylen
mektedir. 

Bir değişiklik 
Başvekil, bir değışiklik yapmıştır: 

B. Glaise Horstenanau, B. Seiss İn
quart'ın emniyet işleri ile bilhassa 
meşgul olabilmesi için dahiliye neza
retinin birçok daırelerini kontrol et
meğe memur etmek suretile kısmen 
danuiye na;ı;ırı olmuştur. 

Yeni dahiliye nazırının Bedin se
yahati bütün politik mahtıHerin dik
Katini celbetmektedir . .fakat bu seya· 
n.ıtin hakiki sebebi malum değildir. 

Tavs serbest bırakıldı 
Avusturya nazi teıkili.tı genel 

sekreteri Tava, affı umumi uzerine 
serbest bırakıldıktan sonra, dün ak
ıaın, Almanya • Avusturya hududun
dan öteye sevkedilmittir. 

Rayhştag'ın toplantısı 
Berlin, 17 (A.A.) - Rayiştag, ö

nümüzdeki pazar günü saat 13 de iç
timaa davet edilmiştir. B. Hitler'in 
nutku, bir saat devam edecektir. Hal
kın B. HitleriJ\ nutkunu dinliyebil
mesi için pazar günü icrası mukarrer 
bütün spor toplantıları ilga edilmiş
tir. 

Avusturya parlamentosu da 
toplanacak 

Viyana, 17 (A.A.) - Federal diet, 
23 şubatta içtimaa davet edilmiştir 

B. Şuşnig, bu münasebetle bir nutuk 
irad edecek ve bu nutuk ih.timal B. 
Hitlerin bu ayın 20 sinde Rayiftagda 

ULUS 

Sovyetlerin Bükres 
İşgüderi 

Muhafızgüçlüler Fenerbahçe ve Gilneıle 

karşalaşmak üzere lstanbula gittiler 
(Başı 1. inci sayfada) l 

la geçerek Milanoya gelmiş ve orada : 
İtalyan polisine hakiki hüviyetini bil
dirmiştir. İtalyan makamları bunu 
tahkik için, kendisini tanıyan Bük· 
reşteki italyan elçiliği memurlarını 

celbetmiş ve hüviyetinin doğruluğu · 
anlaşılınca Romaya sevkedilmiştir. 

Butenko Romaya pazartesi akşamı 
varmıştır. 

Sovyet gazetelerinde 
Moskova, 17 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor : Evvelisi güne kadar 
Romanya hükümetine şiddetli hücum 
ederek bu h ükii meti B. Butenkonun 
ortadan k~1'i ırrlmasından mesul tutan 
gazeteler, Butenkonun Romaya mu
vasalatinden bahsetmiyorlar. 

Matbuat dairesi, Giornale d'İtalia 
tarafından ortaya atılan haberin doğ
ru olamıyacağını ve Butenkonun fa
şistler tarafından kaldırılmış ve ya
hut öldürülmüş bulunduğunu bildir
mektedir. 

Romanya adliye bakanlığının 
tebliği 

Bükreş, 17 (A.A.) - Adliye neza
reti tebliğ ediyor: 

Bükreş adliye makamlarının yap
tıkları tahkikat, Sovyetler Birliğinin 
Bükreş maslahatgüzarı B. Butenko
nun Romanya arazisi dahilinde her
hangi bir suikasde maruz kalmamış 

bulunduğunu bedihi bir surette tesbit 
etmiştir. B. Butenko, şimdi Roman
yada bulunmaktadır ve hariciye neza
retine gönderdiği beyanattan da an
laşılacağı veçhile, B. Bı:tenko, Ro
manyayı kendi rızasiyle terketmiştir. 

Bu sabahki gazeteler, Butenko ha
disesi hakkında resmi tebliğ haricin
de Butenko'nun Giornale d'İtaliaya 
yaptığı beyanatın bir hulasasını neş
retmekle iktifa ediyor ve kaçmak hll
disesi etrafında hiç bir şey yazmıyor. 

1 Küçük Dış Haberler 1 

X Moskova - Yapılan bir anlaşma 
mucibince Afganistan ve Sovyetler 
birliği karş.lıklı olarak konsolosluk
larını kapağa karar vermişlerdir. 

XVqington - Kongre işsizlere 

30. 6. 938 tarihine kadar yardım için 
250 milyonluk bir tahsisat kabul etmiş
tir. 
XMoıkova - R.S.S.F.C, Merkezi 

icra komitesi, dördüncü toplantı dev
resine nihayet vermiştir. 

XPariı - İyi malO.mat almakta o
lan mahafilde Almanyanm yakında 
Mançuko'yu tanıyacağı beyan edil
mektedir. 

XPariı -Troçkinin oğlu Leon 
Sedof Troçki, Paris hastahanelerinin 
birinde yapılan ameliyattan sonra öl
müştür. 

XVaıington - B. Roper, ingiliz • 
amerikan ticaret itilafının en geç ilk 
bahar başlangıcında ikmal edilmiş ola
cağını söylemiştir. 

XBelgrad - Yakında Yugoslavya 
ile Amerika arasında bir ticaret anlaş
ması imzalanacaktır. 

X Bükreı - Kıraliçe Marie, hususi 
bir tedavi yaptırmak üzeer cenubi 
İtalyada kain Merano'ya hareket et
miştir. 

X Pariı - Eski nazırlardan Siiveyı 
kanalı kumpanyası reis muavini B. 
Andre Lcbon, ölmüştür. 

X Kudüs - Akkadan bildiriliyor : 
Bir polis karakoluna taarruz etmek
ten suçlu bir arab burada idam edil
miştir. 

X Londra - Londrada yapılan kıs
mi seçimde, bir muhafazakar namzed 
karşısında muhalefet itçi partiis nam
zedleri kazanmıştır. 

X Bükret - Temyiz mahkemesi, 
milli köylü partisi başkanı B. Maniu 
ile bu partinin eski başkanı B. Miha
lacheyi hukukan senatör ilan etmiştir. 

Trabzonda bir fındık 

fabrikası yandı 
Trabzon, 17 (A.A.) - Dün gece iş 

limited şirketinin fındık fabrikas· 
yanmıştır. İç ve kabuklu olarak bin
lerce çuval fındık ve külliyetli mısır 
kurtarılamamıştır. Yangın sabaha ka -
dar devam etmiş, itfaiyenin gayret ve 
fedakarlığı ile üç metre yakınındaki 
fabrikalar kurtarılmıştır. 

söyliyeceği nutka cevab teşkil ede
cektir. 

Arşidük Otto Fransa' da 
Viyana, 17 (A.A.) - Kırallık ta

raftan olan mehafil, Otto dö Habs· 
burg'un şimdi Fransada bulunmakta 
olduğunu beyan etmektedir. Arşidük, 
bugün Belçikada kain Stenokerzel p
tosuna dönecektir. Kendisi, Avustur 
yaya gelmek niyetinde değildir. 

Milli küme maçlarının ikinci haftasında F enerbahçe ve Gün tle kar
~ılapnak Üzere, Muhafız Gücü takanı dün akt~ lstanbula hareket et
mittir. Kafile B. Tayyarın reisliğinde 19 kiıiden mürekk brlir. 

Sporcularunz istasyonda batta Muhafız Gücü ba~kanı Albay Tekçe 
olduğu halde Güç mensubları ve sporcular tarafndan uğurlanmışlardır. 

Şehir harici temaslarda Ankaraya bir çok ıerefli galibiyetl~r kazan -
dırmıt olan güçlülere iyi yolculuklar ve muvaffakıyetler dileriz. 

Mersinde yapılan 
bir boks maçı 

Ankaragücü boksörlerinden 
Abdi 

Mersin boksörlerinden Mahmudun 
Ankara boksörlerini defiye ettiğini e.
velce bildirmiştim. 

Ankara Gücü boksörlerinden Abdi 
Mahmudun bu meydan okumasını ka
bul ederek Mersi~ gelmiş ve kendisi 
ilo bo.pm:nm UiUm;U gUnU bir miieaba
ka yapmrıtır. Altı ravundluk bu mü
sabaka tamamile Ahdinin U..tünlllğü 
altında geçmiş ve Abdi beşinci ra
vundda Mahmutlu iplere sıkıştırarak 

kuvvetli bir yumrukla ringden dışarı 
atmıştır. 

Mahmud, Mısırı, Yunanistanı dolaş· 
mıg ve oralarda muvaffakıyetli karşı
lqmalar yapmış orta aıklet bir bok
ıördilr. Ve halen Mersinin orta sıklet 
birincisi bulunmaktadır. 

Abdi, İzmirdeki boksörlerle karıı
laşmak üzere Mersinden İzmire hare
ket etmiştir. 

Otomobillerde kırılmaz cam 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Otobüs 

ve otomobillerde dağılmaz cam kul
lanılması meselesi bugüp halledildi. 
Ticaret odası piyasada bu ç~iö. cam
lardan mevcud olmadığı cevabını ver
diği için daimi encümen cam tacirleri
ni davet ederek kendilerine dağılmaz 
cam getirmelerini tavsiye etmiş ve 
cam almaya karar veren otomobiller 
ve otobüs sahiplerinin de camlar ge
linceye kadar sıkıştırılmamaaına ka
rar vermiştir. Alman plkalar iade e· 
dilecektir. 

Susuğırhk 

lstanbul borsası 
17 -2 - 1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

---
Sterlin 627.- 632.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 'i8.- 82.-
Liret 98.- 106.-
Bele;. frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-

ta. franJl 570,- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron 11. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Atılış F. Kaparuı F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof)"a 
Amıterdam 
Pras 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varııova 
Budapeıte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

t>J0.-
0.79725 

24.26 
15.1666 
4.6940 

86.7460 
3.43 

63.4920 
1.4231 

22.6984 
4.2063 

12.9810 
1.9716 
4.2158 
3.1)968 
106.19 

14.2460 
2.7268 
23.605 
3.08 

630.-
0.7970 

24.27 
15.1775 
4.6926 

86.7460 
3.43 

63.4920 
1.4236 

22.6984 
4.2063 

12.9810 
1.9716 
4.2158 
3.9968 

106.19 
34.2460 

2.7268 
23.605 
3.08 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 tUrk borcu l 

,. ,, 

.. ,, 
.. 
H 

lI 

III 

Sıvaı - Erzurum 
hattı la. I 

C. Merkez bankası 

19.025 19.025 
(Peıin) 

19.025 19.025 
(Peıin) 

19.05 19.05 
(Vadeli) 

95.- sı5.-
98.5o sıs.so 

Y u,goslavya ile talebe 
mübadelesi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Talebe 
mübadelesi için yapılan anlaşmaya gö
re Belgrad üniversitesine gönderile
cek talebeler seçildi. Yugoslavyadan 
gelen iki talebe mukabili bizden de 
biri edebiyat, diğeri hukuk fakülte
sinden olmak üzere iki talebe gönde
rilmektedir. 

çahşmaları 

• ebh .... :ıı.;.. 

Hükümet ve belediye erkanı bir arada 
Susugurluk, (Hususi) - Susugur

luk Bahkesirin şirin ve toprağı ve
rimli olan kazalarından biridir. Hal
kının hemen hepsi rençbcrdir. 

İzmir - Kasaba hattının ve Bursa 

Bazı ecnebi gazeteler, Ottonun A
vusturyada bir hükümet darbesi yap
mak maksadiyle Lichtenstein'a git
mek Uzere Belçikadan hareket etmiş Balıkesir şoselerinin kasabanın için 
olduğunu yazmıılardr. Yukarıki be- den geçmesi buranın ekonomisinde 
yanat, bu şayiaları yalanlamaktadır. . büyük bir rol oynanu~tır. Çiftçinin 

istihsali ancak kendini geçindirece ı, 
derecededir. Halka fenni ziraat usul
lerini göstermek suretiyle, Susugur
lukta büyük bir zirai kalkınma vü
cud bulacak ve çiftçi bol istihsalini 
harice sevk için bu yollardan kolay
ı ıkla istifade edecektir. 

Milnbit toprakları ve mebzul çayır-

18. 2. 1938 

Nüfus 
meselesi 

( Başı 1. inci sayfada ) 

direcek derecededir. Her sahada ham• 
le yapmak mecburiyetinde bulunan 
Türkiye, halkın evlenmeye karşı olan 
eyi hislerini yükseltmek ve kuvvet
lendirmek zorundadır. Hukukçuları

mız boşanmanın kolaylaştırlmasını 

düşünmekten ziyade evlenmeyi ko
laylaştıracak çareler aramalıdırlar. 

Bizim medeni kanunumuz gerek 
pandekt ve gerek kilise hukukuna 
göre evlenmeyi çok basitleştirmiş ve 
bir takım şekil ve merasimi ortadan 
kaldırmıştır. Lakin, bizler ötcdenbe
ri daha basit nikah şekillerine alışkın 
olduğumuz için memleketteki örf ve 
ananenin çerçevesi içinde medeni ka
nunun ruh ve prensipine dokunmak· 
sızın daha basit formüller bulabiliriz. 

Almanyada umumi harbtan sonra 
son derecede azalan izdivaç bilıhassa 
son dört senedenberi süratle yüksel
mektedir. Bunun için yapılan tedbir
lerin başında evlenecekler için dev· 
letçe bir (evlenme kredisi) açılmış 

olmasıdır. 

Bizde de buna benzer ve cemiye
timizin bünyesine uygun tedbirler 
bulmak, evlenenler ve çocuk sahibi 
olanlar için bir takım hususiyetler 
vücuda getirmek ve bekarlığa karşı 
bazı makul tedbirler almak mümkün
dür. Bu hususta bulunacak tedbirler
le ana yasamızla masun olan vatan
daşın hürriyet hakkına bir taarruz da 
yapılmış olmaz. Çünkü bu mesele 
devletin yarını ile en yakından alaka
lıdır. 

Devletin varlığı uğrunda hayatını 
vermekte tereddüd etmiyen vatandaş
lar, bu mesele karşısında biraz irade
lerinin tahdidine neden razı olmasın
lar? Bundan daha büyük ve yükselt 
ne gibi bir memleket hizmeti farzedi
lebilir? Gerçi, hıfzıssıhha, belediye, 
köy ve vilayetler idaresi kanunların
da nüfus meselesine temas eden bir· 
çok maddeler vardır, lakin bunlar u
mumi mevzuatımızın muhtelif yerle· 
rinde serpilmiş bir halde bulunmak· 
tadır. 

Nüfus işlerini apayrı bir mesele 
ve tek bir mevzu olarak ele almak ve 
bunun üzerinde yürUmek lbımdır. 

Hayat ucuzluğu gibi en hayati mese
lelere büyük bir isabet ve vukuf ile 
parmak basan hükümetimizin bu işe 
de bütün etrafiyle yakında temas e· 
deceğini ümid ve temenni ederiz. 

N. A. Küçii.ka 

Tekaüd, dul ve yetim 

maaşlannm çabuk 

bağlanması için 

Tekaüd, dul ve yetimlere bağlana· 

cak maaşta esas olmak üzere tahsiı 

evrakının ikişer parça olarak gönde· 
rilmediğinden m<WJ bağlama işleri 

geç kalmaktadır. Tekaüd, dul ve ye
timlerin maaşları çabuk bağlanması i
çin bundan sonra tahsis evrakının iki
şer parça olarak yollanmasının usul 
ittihazı Adliye vekaleti tarafından 

alakalılara ehemiyetle tebliğ olun
muştur. 

Mevlud 
Dahiliye vekaleti seferberlik 

müdürü Hüsaıru:ttin Tugaç'ın 

eşi ve Emniyet müfettigi Necmi 
Belen'in hemşiresi Türkan Tu
gaç'ın vefatının kırkıncı gunu 
münasebetiyle 18 şubat 938 cu
ma günü saat üçte Yenişehir 
Kazımpaşa caddesi Okula sokak 
6 numaralı apartmanda mevlud 
okutturulacağından arzu eden 
dostlarının teşrifleri rica olu
nur. 900 

lariyle şöhret bulan Susugurluğun 

içinden geçen su bu mıntakaya hayat 
vermektedir. Çaylaktaki şelalenin ik
tisadi bakımdan büyük bir kıymeti 

vardır. Kazanın kıymetli kaymakamı 
Bay İsmail Hakkı ve belediye reisi 
Ali Kasım, Susugurlukta beş senelik 
kalkınma programını usuliyle başar
mağa çalışılmaktadır. Şimdi kazanın 
en büyük ihtiyacı ışıktır. Beş senel; k 
imar planında, şelaleden elektrik is
tihsali işi de vardır. 

Gerek kaymakam İsmail Hakkı ve 
gerek belediye reisi Ali Kasım bu se
ne Susugurluğu elektriğe kavuştur

mak için çalışmaktadrrlar. Yeni harf
ler çıktıktan sonra kaza halkı arasın
da okuma yazma nisbeti yüzde seksen 
niıbetinde artmıştır. 
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i K H A y E 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar . İıtanbul eczaoeııi 

İvanın sergüxeşti 
Pazartesi Merkez 
Salı . Ankara ,, 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Halk ve Sakarya " 
Cuma Ege eczaoeıi 

Yazan: LeoniJ Leonol 
Genç kız, onun büyük bir saflıkla 

~e~iş olduğu hediyeye gülüyo.rdu. 
lınde sıkıp burşturduğu çevreyı, 1-

van'ın karlar içindeki ayakları dibine 
fırlattı. Ondan sonra kollarını ka-
v ' uşturdu ve lvanm kendi hakkında 
~eslediği as.k düşüncesiyle alay etıne
g~ haşladı.~. Lakin, İvan bunların hiç 
bırini işitmiyordu. O, daha ufak bir 
Çocuk iken bataklıklarda çalı9tığı sı
raı~rda malaryaya tutulmuştu; z~;,aı-
11. oksüz, çiftlikteki "hanımefendı ye 
gıtnıcsi aklına getirilinceye kadar bu 
derdi çekmişti. Çiftliğin sahibi olan 
kadın, yalnız başına yaşıyor ve can sı
kın tısını gidermek için köylüleri te
davi etmekle vakit geçiriyordu. 
İvana bol bol kinin verdikten son

ra, 
- Sağır olacaksın ama, sağrlacak

sın ! diye ilave etti. 
Filhakika 0 bu dertten kurtuldu. 

Lakin, bu sevtnci arasında birdenbire 
Sağır olduğunu da his etti. .sağırlık~ 
onun köylüye köleik etmesıne manı 
0lnıadı. Fakat, onu, köyiln bir sürü de
di kodusundan uzaklaştırdı; harbten 
kurtardı. Sağırlık onu manen götü
tiitn yoptı ama, yavaş yavaş buna da 
alıştı. Hatta, bazan öyle anlar oluyor
~u ki, verdiği sükunetten dolayı, sa
gırlık onun hoşuna bile gidiyordu. 

Dünya, artık !vana sesiz geliyor ve 
onu müteessir ediyordu: bulutlar, 
kuşlar geçip gidiyor, ot bitiyor, kar 
Yağıyordu ... tvan, bu alemin insanla
r~ndan bir şey anlayamıyordu; ?~bu
kı, en ziyade de insanlardan ıstırab 
Çekiyordu. o, bir çok kabiliyetleri a
rasında, aynca bir de iyi bir maran
goz diye de tanınmıştı. Buna rağmen, 
aç ve bi ilaç denecek bir varlık ola
rak ortada sürükleniyordu. Dünyada 
hiç kimseye ufak bir fenalığı dokun
tıuyordu. Onun ne kuşlara, ne otlara 
bir ziyanı vardı. Böyle olduğu halde, 
köyün papası ona kazdırd~ğı m~zarla
rın ücretini bile istemiye ıstemıye ve
riyordu. Şaka olsun diye, köyün ço
cukları onun takımlarını dereye atı
Y<>rlardx. lvanın hayatı, buna benzer 
!ıergüzeştlerle artık dolup taşmış,tı. 
B.~şından geçenleri düşünüyor ve bu 
dUnyanm nizamına hayret etmekten 
kendini alamıyordu. Onun bu kalen
d_~rliğini hiç bir şey sarsamaz gibi gö
~Unüyor idise de, Liyonka Brangina 
ıle evlenmeğe, muvaffak olamaması, 
kendisini çok üzüyordu. 

lvan, Liyonka'nın buruşturarak fır
lattığı çevreyi eğilip aldı. Buruşukla
rını düzelttikten sonra koynuna sok
tu. Etrafını çeviren köy çocukları, kar
lar içinde tepiniyorlar, onu kızdır
ıtlak istiyorlardı... tvan işitmiyordu 
ki ... 

Onun mukadderatındaki acıları 
kendisi;le paylaşacak yalnız bir kişi
li vardı; 0 da teyzesi idi. Kal.kt.ı, t_ey
zesine yollandı. Teyzesi, on ıkı kılo
ınetre uzakta, zengin bir köyde otu
ruyor ve köy papasının yanında dadı
lık; ederek son günlerini yaşıyordu. 
l'eyze iyi bir kadıncağızdı. Adı, Ma
ria idi. Bir çok defalar lvan derdle
rini ona dökerdi. Teyzesinin yanın
da geçirdiği üç gün bile, köyüne dön· 
düğü zaman mukadderatının devaınıı:-
d k "f' lıan onun memnun olmaı:;ına a ı ge 
Yordu. Dünyanın derdleri ona heye-

can vermiyordu. . . 
. Harb, o zorlu yılla:. içi~de. bı~~-ş

ti. Dünya, hasta ve ınustarıbtı. B_utun 
cihan yerde sürünüyor ve kend~. k~
niyle zehirlediği topraklan muthış 
&aralar içinde kemiriyordu. Askerl:r, 
aile ocağına kavuşmuş, çoluk çoc~~u 
görmek ve yeni bir hayat kurmak ıçın 
cepheyi terketınişler ve korkunç 
bir si.ırü halinde memlekete gelerek 
her tarafa yaytlınışlardı. Köylerden 
kudurmuşlar gibi geçiyorl~rdı .. 
İvamn yaşadığı köy biiyuk .bır şos~

kenarında idi. Şose, yüksek bır sed u
zerinden geçtigi için, güneş batarke~, 
akşamları, kızıl ve çıplak utu~lan_n o
nünden içlerindeki hınçtan sım sıyah 
kesilmi~ ve her karanlık ilıtiınale kar-

7 ' lahlanmış 
ŞI tepeden tırnağa kadar ~ı . .. .. 
insanların hevula gibi geçuklerı gorı:-
lüyordu. Ardı arkası kesilmiyen ~t:
hanların ileri karakolları ol~n. b~ .. a~ 
buslar bazan ekmek ve su ıçın oy 

' · · d bıra-
dalarak köylüleri dehşet ıçın e d 
byorlard•. Yalnu; ivan korkı~ı~or u. 

· · gıbı ken-
0, tıbkı bır ka!e içinde ımış • 
d

. d varları ara-
ı sükununun aşxımaz 1 

ıında oturuyordu. d lva-
Dünyada olup biten şeyler en -

1 lapa yagı-
nın haberi yoktu. Kar, apa Me bul 
Yordu. Yol düz ve yumuşaktı. ç 
b

. • .. :•,.,.,ek teyze· 
ır karanlıg-a doğru yur~·- ' . klarına var· 

nın uzaktan göninen ~şı a' 1 dü-
tnak ve giderken de Lıyonk Y 
Şünmek zevkli oluyordu. . 0 . .. eldı nun, 
Lıyonka, mağrur v~ g~z .. d }"kan

bu açık ela gözıü fakır koylu e 
1 

l
hsı ile evlenmeğe 'ihtiyacı yoktu.} 

Yortu ar-
van bunu anladıktan sonra, .. h 
d 

·· "nu a-
a başına bag~laması ve öksuzu . . . :Marıya-

brlaması için, çevreyı teyzesı . 

Çeviren: Hikmet Tuna 
lvan, ormanı ve su basmış olan ova

yı geçerk köyün önüne çıktığı zaman, 
artık hava karar~tı. Köy, bir tepe
de idi. Kilisenin kulesi, göğün orta 
sında görünüyordu. Bu kalenin etra
fmda gece kuşları uçuşuyorlardı. 1-
van, her zaman geçtiği yoldan giderek 
papasın evine geldi ve kapıyı çaldı. 
Kapıyı, teyzesı yerine, papasın buyük 
kızı açtı. Teamüldeki bu değişik, 
birdenbire onun yüreğini sızlattı. Ka
bahatini bilirmiş gibı gülümseyerek 
şapkasını elıne almış sıkıp yoğuruy~r, 
keçe çizmeler içindeki ayaklarını hıd
detıe yere vurarak tepınen pap;sın kı
zma bakıyordu. n..ız, oır yanoan tepi
nıyor, bir yandan da J.vanı avluaan 

dışarı itiyordu. 
Kızın haykırması üzerine papas gel-

di; papas, şilte yüzü gıbi çızgııi uon
lar gıymiştı; uyku sersemı, saç1arı da
ğınık ve kızğındı. 

- Senin .ıı:oca karı öldü! 
Dedi ve yabanı bır ornıanı andıran 

başını kaşıcıı. 
- Oldu. Mezarının taşı bile kondu 1 
lvan, papasın onünae egıimt:ge ve 

ona teşe.ltkur etmeğe başıaaı; onun bu 
hareketi epey uzun siırdü. Kendine 
geldiği zaman, evin merdiveni önün
cıeki kanapede oturuyordu; karşısın
da teyzesınin küçük bavulu duruy<>r
du. ~apkası, kapanmış olan kapının 
ominde, yerde ıcıi. ~apkasını aluı ve 
saçıan darına dagınık olan başına yer
leştırdi. Hayatında artık hecı-ıye ede
cek kimse kalmayan çevreyi koynun
cıan çıkardı. Şaşkın ,aşkın çevreye ba· 
kıyordu. Bu çevre, çiçek oya~ı s~e 
bir baş örtüsü idi; aldı, gtızeldı. Şım
di bu örtü !vanın ellerini yakıyordu. 
Ouu çarçabuk tekrar koynundaki eski 
yerine koydu ve merdivenlerden a~
ğı indi. Ölümü andıran karanlık için
deki papas evinin pencerelerinden bu
lanık bir ışık akıyordu. Kar yağıyor
du. Bu kos kacaman köyde, İvanın ba
şını sokacak bir yeri yoktu. Dalgın 
dalgın gülümsüyor ve 

- Bu da bir sergüzeşti 

Diyordu. 
Liyonka'ya gitmesine kurdlar en-

Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 
HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden başka 
H A L K sinemasında hergil.n halk 
matineleri: 12.15 

Film değiııme günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon mUracaat 
ııehir: 1023 - 1024. - Şehirlerara11: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
§ehir, Havuzbaıı Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: Güven taksi: 3848; Birlik 
taksi: 2333 - Çankırı caddeıi, Ulus tak
si: 1291. 

OTOBÜSLERİN İlk ve Son 

SEFERLERİ 

Sabah Akşam 
İlk Son 

sefer ı efe[" 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. ca 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Uluı. M. na 8.00 20.30 

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

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Cebeci'den Aı. fabl, ra 15.30 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yeniısehir'den Ulus M. na 7.10 
S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazan'na 9.45 

Yenioehlr, latasyoıı ve Bakanlıklara 
Uluı M. dan Yeniııehir'e 7.00 

her saatı beıı gece muntazam seferler 
birer saat sonra baılar. 
Akşamları Ulus meydanından Yeni

ıehlr' e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağılıı saatlerine tlbidir. 

POSTA SAATLERİ 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ geldi. Kalktı ve köy kenarınla oturan 
meyhaneci kadına gitti. Bu kadın el- Haydarpaıaya 
madan rakı çekiyordu. Onun içkisi 
bütün bu havalide nam vermişti. Kol
ları sıvalı, pamuk mintanlı, dolgun 

ı Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

göğüslü, erkek gibi bir kadın olan Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). meyhaneci İvanın verdiği parayı ala

rak bir şişe içki getirdi ve 
- Çok sert, biraz su katmak lizmı 1 
Dedikten sonra, gecenin aükQneti 

Diyarbakır battı ı Herııün 
Zoneuldak battı ı .. 
.Kırıkkaleye rayotobüsı • 

51.40 
15.00 
16.05 

içinden gelen boğuk bir sese kulak G Ü N D E L I K 
verdi. 

- Yefim, gene karısını döğUyor; 
bu adam da kadının yanaklarını şa
marlamaktan hoşlanıyor. Bu dünyada 
ne acaib zevkler var 1 
Müşterinin, sağır marangoz olduğu

nu birdenbire görüp tanıyınca, dulluk 
sıkıntısını İvanla gidermek, kendini 
avutmak aklına geldi. Tombalak yü
zünü 1 vana yaklaştırdı; bir erkek gi
bi onun omuzuna vurdu ve gülerek, İ· 
vanı bodrumun bir kenarına itiverdi. 
Masanın üstündeki lambanın yanın
da, al bazenden yapılmış bir mintan 
duruyordu. Bundan dolayı da, dul ka
dının evi, sanki kızıl bir buhara boğul
muş gibi görünüyordu. lnbik kö
şede duran bir fıçı içine gayet kur
naı.ca gizlenmişti. Buhar, igrenç bir 
koku salıyordu. İvan, gene ayni şaş
kınca gülümseme ile ilerledi ve soba
nın yanına oturdu. Meyhaı:eci kadı-

n masayı nasıl bazırladıgına bakı-
nı , . 

rdu: sürpmuş elmalar, cevızler ve 
yo d· -· . 
biraz evel parasını ver ıgı şışe. 

Kadın, gayet ciddi bir tavırla masa· 
nm yanındaki kanapeye ~turdu. Elle
rini göbeğinin üstüne bagladı ~e İva
na evin efendisi rolünü verdı. İvan, 
dul kadının vücudunda ilk koc~m~? 
bir hatırası olan ve hiç de tekın go
rünmiyen derin diş izlerine bakma: 
mağa gayret ederek, masadan kadehı 
aldı ve içine mukadderatı kad~r. kara 
bir renkte aksetmiş olan kendını tet
kike koyuldu; yüzünü elleriyle oğuş
turduktan sonra rakıyı içti; arkasın
dan ikinci bir kadeh daha doldurdu, 
onu da içti. Fakat, ned~n ol~uğ~~u 
allah bilir, içine bir çekıngenlık çok
t;.;. Tekrar kanapeye oturdu. D~l .ka
dın tvanın bu soğuk hareketlerını a
z~etli bakışlarla takib ediyordu. 

Kadın, 

_ Neden böyle ağlar gibi oluyor
sun? niçin benimle oynaşmıyorsun? 
dedi ve bir elma alıp ısırdı. 

- Senin kimseye gücenmeğe hak
kın yok .. Kendine göre bir hayat sü
rüyorsun. Dünyalığm da yok. Karga
ların bile geceleri başlarını sokacak 
bir delikleri var. Yalnız sen yurdsuz, 
yuvasız bir öksüzsün 1 

Derd ortaklığınnı acı acı göz yaşla-
rını dökerek aşkı hazırlamak dula hoş 
ve zevkli geliyordu. 

_ Bakışların da ne kadar gamlı? 1 
bu suratla bir kadına gidilir mi? Ka· 

Hicri-1356 
Zilhicce: 17 

S. D. 
Güncı: 6 50 

Rumi- 1353 
Şubat: 5 

S. D. 
Akşam: 17 47 

dm, boynuzsuz bir sığırdır.. Dessas 
bir mahluktur. Kadın, zevk neşe ister. 
Başka biri olsaydı, bak sana neler ya
pardı 1 benden bafka kimse senin der
dine derman aramı}{Or ... 

Diyordu. 

İvan ııusuyordu. Lambanın soluk ı
şığma dalgın dalgın bakıyor ve kura
lara "arşı insanın yanında kibrit bu
lundunuasmın iyi bir tedbir olabilece
ğini düşünüyordu. Kadın, onun yanın
da oturuyor ve ona sürtünerek kendi
sini baştan çıkarmağa çalışıyordu. Ka
nının k:ı.gınhğından kor kesılen dul 
k':idın, delikanlıya tesir edemiyordu; 
1van oralarda değildi. İçkiye alışkın 
olmadrğından, İvan hemen sarho§o ol
du. Tryzesinin bavulu aklına geldiği 
halde, yermden kalkamıyacak d~rece
de irade ve dermanını kaybetmişti. B.ı 
sırada kadın, lambanın fitilini kıstı; 

lvan şaşalayarak döndüğü zaman, ka1 
dmm yerinde ayni kızıl buhadı zul
met vardı. İvan, bu anda sükfüıetini 
kaybetti; rnğa, sola saldırmağa başla
dı. Bu acele arasında, sallanan bir şe· 
ye çarptı. Kırmızı buhar ona gülüyor, 
onun mukavemeti ile alay ediyordu. 
üün doğarken İvan uyumuştu. Rüya
sında ıssız bir orman yolu, bir kar i
zi görüyordu; karm bastırdığı ağaç 

dalları başına sarkıyordu, Bütün bu 
gördüğü şeyler, Liyonka'ya karşı his
ettiği gamlı hasretle çevrilmişti. 

Dul kadın, elalemin dedi koduları
na göğüs germeği gözüne almıştı. Fa
kat 1vandan artık bir şey bekl1::mediği 
için, kendisini uyandırdı. Yiyecek i
çecek bir şey vermeden, ite kaka onu 
avludan sokağa attı. Kadının doymuş 
ve yabancı duran yüzünde, 1 vanın 
kuvvetini tükendiren gecenin izleri 
belli olmıyordu. ~lalnızhktan bıkmış 
usanmış olan dul kadın, !vana karşı 
duyduğu hasreti kana kana tatmin et
meğe muvaffak olamamıştı. Bu gibi 
işlerin erbabı olan köylüler ise henüz 
barbten dönmemişlerdi. Hayatınin ilk 
macerasından yüzü kızaran lvana ge
lince, o da zaten dulun yanında daha 
fazla kalmak istemiyordu. 

(Sonu var) 

Dollfuss'un katli 
B. Şuşnig Avusturyaya büyük harbden 

sonra düıen vazifeleri anlatıyor 
Avusturya'nın büyük harbdan sonra 

geçirdiği istihaleleri, Başbakan B. 
Şuşnigin "Üç defa Avusturya,, ad· 
lı kitabına istinaden dün çrkan bir 
yazıda anlatmııtık. Bu gün de B. 
Dollluss'ün katli hadisesini ve B. 
Şuşnigi'n harb sonrası Avusturya
sına düşen tarihi misoyn hakkın 
dahi fikirlerini neşrediyru:z: : 

B. Şuşnig, Dollfu.ss'un öldürülme -
siyle neticelenen 25 temmuz 1934 deki 
kanlı hadiseleri anlatmamakta, yalnız 
şimdiye kadar neşredilmemiş iki polis 
raporunu zikrile iktifa etmektedir. Ra
porları yazan iki memur, facia günü 
başbakanlık binasının kapısında nöbet 
beklemekte idiler. Her ikisi de 1'aşba -
kanın ölilmiinde hazır bulunmuşlardı. 

Ayn ayn verdikleri raporlar, esaslı 
noktalarda biribirine uygundur. 

İhtilalciler bir çeyrek saatten daha 
az bir zamanda binanın muhafızlarını 

silahlarından tecrid ederek avluya gö -
türmüşlercli. Saat bir buçuğa doğru a -
silerden biri esirlere başbakanın yara
landığım haber vererek, iki polis me -
murunu alıp onun yanma götürdü. Po
lis memurları B. Dollfuss'u yere sırt 
üstü yatmı§, kollan açık, kan içinde 
buldular ve hemen bir doktor getirtmek 
istediler. Fakat ihtilalciler binadan biç 
kimsenin çıkmaıma razı olmuyorlardı. 
Aksi gibi binanın içinde de doktor 
yoktu. Maamafih, polis memurları, ken
dilerine verilen malzeme ile yaralıya 
iptidai bir panımnan yaptılar. 

Başbakan kendini kaybetmişti. Po
lis memurları Asilerden bir kaçının da 
yardımiyle onu bir kanapeye yatırdılar. 
Yarasını yık.adılar ve alnına biraz ko -
lonya sürdüler. Kendine geldiği zaman 
ilk sözleri öteki nazırların ne oldukta -
nru sormak oldu. 

Kendisine hepsinin emniyette ol
dukları cevabı verilince, odasına iki za
bitle birkaç askerin girdiğini ve kendi
sine ate§ edildiğini söyledi. Sonra Dr. 
Şuşnig'le görüşmek istedi. Asilerin !C
fi çağmldı ve kendisine başbakanın ar
zusu bildirildi. Bu adam, Dr. Şuşnig'in 
bina dahilinde olmadığı cevabını verdi 
ve ilSve etti : 

- Niçin kendinizi mUdafaaya kalk· 
tınız? Rahat dursaydınız kılınıza bile 
zarar gelmiyecekti. 
Başbakan: 

- Ben askerlik yaptım 1 dedi. 
Sonra da tekrar bir rahib ve blr 

doktor çağırılmasmı istedi. Fakat bu 
sözlere aldırış eden olmadı. Polis me
muru yarasının ağır olmadığını söyli
yerek onu yatıştırmak istedi. Baş.ba
kan bu sözlere inanmadı. Bacaklarının 
ve kollarının kaldırılmasını istedi ve: 

. - Gö.rdünüz mü? dedi, hiçbir şey 
hı~setmıyorum. Demek bana felç gel
mış .. 

Bir az sonra, ihtilalcilerin çağırma
ğa gittikleri nazır Fey göründü. Ya
ralı ona da öteki nazırların vaziyeti 
hakkında sualler sordu. Musolininin 
karısına ve çocuklarına bakmasını ri
ca etti. İktidar mevkiine kendisinden 
sonra A. Şuşnigin getirilmesini ve boş 
yere kan dökmekten kaçınılmaıum 
söyledi. İhtilfilciler nazır Feyi yara
lının yanından çıkardılar. 

Yaln~z. kalınca başbakan gene dok
tor getırılmediğinden şikayet etti. Bir 
az sonra can çekişmeğe başladı:. Son 
&özleri şu oldu: 

- Karım: ve çocuklarımı benim içın 
kucaklayın. 

Saat dörde yaklaşıyordu. 

Müstakil Avusturyamn rolü 

. Seipe~'~e Dollfuss politik fiki'rleri
nın varısı olan B. Şuşnig mUıtakll 

A_~ustury~nın rolü hakkında ne düşü
n~yor? ~ımdi de, gene B. Şuşnig'in 
kitabına ıstinaden bunu tahlil edelim: 

Avusturyanm vazifesi eski Avus
tury~ • Macaristan imparatorluğımu 
teşkıl eden ve bugün "müstakil" olan 
d.~vletler ve milletler arasında bir köp 
ru kurmaktır. Bu vazife ekonomik ol
duğu kadar kültüreldir de. Diğer ta
raftan da bu memleketlerle Almanya 

arasında bir "hattı vasıl" rolünü oyna
mak da tabii olarak gene Avusturyaya 
düşecek bir vazifedir. 

.B. Şuşnıg diyor ki: 
"Devletler arasındaki münasebetler 

de, şiddetle elde edilmiş menfaatlerin 
devamlılığına inanmıyorum. Şüphesiz, 
tali yaver giderse, daha kuvvetli olan 
tarafı kendi lehine bir takım hudud 
tadilleri elde edebilir. Fakat tarih 
bize, bu gibi tadillerin meseleleri hal
letmeksizin "imha!'' ettiklerini göste
riyor. Buna mukabil ben tarihte, eski
leri yok etmekı:;izm yeni şeyier yara
tan tekamuli kuvvetlere inanıyorum. O
nun için de, kendi hasebıma bizim vazi
femizin Tuna konfederasyonu veya An
şlus arasında bir tercih yapmak oldu
ğuna hiç bir zaman inanmadım. Bil
lakis, bu iki kutbun ortadan kallana· 
sı lazım geldiğine kaniim. Bunun i
çin de orta Avrnpa devletlerinin ken· 
dilerini alman tehdidi altında hisset
memeleri ve diğer taraftan Almanya
nın da bu devletlerin bir koalisyon 
haline gelmelerinden korkmaması la
zımdır. Başka bir tabirle, Orta Avru
payı, Almanyayıda ittirak ettirerek 
organize etmelidir. 

Hür ve müstakil bir Avusturya mev 
cud olmazsa, bu organizasyonu vücu
da getirmek de kabil olamaz.,, 

İngiltere 
A.vuaıuryaya yardım 

edilebilir mi? 
Mançeater Gardiyan diyor ki: 
Avusturyaya yardım ac:aba kabil 

midir? Avwıturya istiklali ile doğrudan 
doğruya ve e.aaslı bir surette al!kadar 
olan memleket, en batta Çekoslovakya. 
ondan ıonra da İtalyadır. Çekoslovak -
yanın bir ıey yapamıyacağı açıktır. Ro
manın sükütü ise, bariz bir surette bir 
ıeyi, İtalyanın zaafını göstermektedir. 
Küçük antantın B. Hitler'in bu hareke
tine karşı vaziyet alacağı hakkındaki 
şayialar, hep İtalyadan çıkmıştır. Bu -
nun sebebi de, her hangi bir taraftan 
herhangi birinin bu vaziyete karşı her 
hangi bir harekette bulunacağı havası
nı yaratmaktır. 

Avusturya meselesi kar§ısında 
lngiltere 

İngiltere, için, Avusturya istikla
li birinci derecede mühim bir mesele 
değildir. Alaka ikinci derecedir. Ama 
herhalde İngiltere gene çok büyük 
bir arnka ile Avusturya işine bağlı 

bulunmaktadır. B. Hitlerin bu h,are
keti, muvazeneyi bozabilir. İlk defa 
olarak, gene.İtalyanın alakası çok da
ha fazla olmakla beraber, İngiltere ve 

İtalya, müşterek bir menfaat meselesi 
karşısında bulunmaktadır. Bu da orta 

Avrupada statükonun idamesidir. A
vusturya me&ele11i, acaba Roma ile 
Londra arasında bir irtibat temin ede 
cek mi? Bu, çok şüphelidir. Fakat 
gayrimUmkUn de değildir. 

iki şıktan biri 

Daily Herald, "Şuşnig için başka 
çare yoktur . ., diyor ve ilave ediyor: 

"Bugün büyük devletler aşağıda
ki iki yol arasında muhayyerdirler: 

Ya Almanyanın tehdid veya fili ha
reketlerle muahedeleri değiştirmesi
ne pasif bir vaziyette bakacaklardır, 

yahut da, bunun önilne geçmek üze
re yeni bir Avrupa harbı ihtimalini 
göze alacaklardır. Fakat acaba, bunun 
neticesi de ne olacak? 

Pnlonıı 

Polonya gazeteleri de kayğı 
içinde 

Bütün Polonya gazeteleri, resmı 
mahafilin gösterdiği zahiri sükunete 
rağmen, Avusturya hadiselerinin Po
lonyada uyandırdığı endi§elere terce
man olmaktadır. 

Hükümet gazetesi olan "İllustrov
any Kurjer Codzienny" diyor ki: 

"Alman genişleme siyaseti Avus
turyada mühim bir zafer kazanmıştır, 
"Anschluss" - Avusturyanm Alman• 
yaya ilhakı - kan dökülmeksizin ba-. 
şarılmış demektir.,, 

Suya düşen kombinezonlar 

"Express Poranny" de şöyle ya
zıyor: 

"Hitler galebe çalmıştır. Artık ne 
Avusturya - Çekoslovakya işbirliği, 
ne de Viyana • Peşte - Prag müsel• 
lesi mevzuubahs olamaz . ., 

Liberal Kurjer Polska, şöyle ya
zıyor: 

"Dolfus'un vasiyetnamesi 11 şu· 
batta yırtılmıştır. Avusturya, Başve
kilinin eliyle kendi idam hülanilnü 
imzalamıştır. Bu, Polonyayı bigane 
bırakamaz. Çünkü günün birinde o da 
Almanya ile karşıkarşıya kalabilir ve 
yalnız şimalden ve garbtan değil ay• 
nı zamanda cenubtan da.,, 

Blrleıik devletler 
Avusturyaya bir revolver 

uzatıldı .•• 

Nevyork Herald Tribün gazetesi 
başmakalesinde yazıyor: 

''Avusturyaya bir revolver uzatıl· 
dı ve siyaseten intihar otsin diye bı· 
rakıldı.,, 

Nevyork Taymis, diyor ki: 
"Hitler rejimi, hüsnüniyet ıİıah· 

sulü müsaadekarhklarla yapılması 
mümkün olmıyan bir şeyi kuvvetle 
yapmak suretiyle harici siyasette ye• 
ni bir gayeye daha ulaştı. Siyaset o
yununda ha.kim olan diktatörlüktür, 
çünkü demokrasi mukavemet göstere• 
memektedir.,, 

Dünkii çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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Soldan sağa: 
l - Kuyudan su çıkaran. 
2 - Üç tabur - Uyuma. 
3 - Bir iplik topu - vurmaktan emir, 
4 - Mağara - batı. 
5 - Aramak - sa. 
6 - Bir nota - yemekten emir. 
7 - Gayret. 
8 - Köpek - ödemekten emir. 
9 - Dort yılda bir yapılan enternasyo• 

nal müsabakalar. 
Yukandan aşağıya: 
1 - İçinde uçulur. 
2 - Büyiık - Fal. 
3 - Bir kadın ismi (Bayron'un bir ~iiri) 

• Anadoluda ilk medeniyeti kuran
lar. 

4 - Uykudan kalkmak. 
5 - Öpmekten emir. 
6 - Bir iııaret kelimesi - sekizden bir ek-

sik. 
7 - Uzer~ ~avlı bir meyva - hitab edatı. 
8 - Tahsılı kısa süren bir sınıf. 
9 - Evelki ııünkü bayramda kesilen. 

İzmir Enternasyonal 

Fuar.na hazırlanınız 

~O ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

14 - Siğara yasağı: 
a - Sinema saloniyle koridorların

da siğara içmek ve buraya yanar si
ğara ve pipo ve siğara ile girmek ya -
saktır. 

b - Her sinemada salonla, ahalinin 
çıkmasına yarar koridorlarla münase
beti olmıyan bir yerde, siğara salonu 
bulunacaktır. Bu salonun eşyası zor 
yanar maddeden olacak ve perde ve 
saire gibi kolay yanar tertibatı bulun
mıyacaktır. Siğara salonundaki du
manların esas salona girmesine mani 
olacak aspiratör tertibatı bulunacak
tır. 

c - Sinema müdüriyeti siğara iç
mek yasağının tatbikinden mesuldür. 
Binaenaleyh memur ve müstahdemle
rini siğara içenleri yasağa riayete da· 
vet ettirmeğe ve dinlemiyenler oldu
ğu takdirde hemen zabıtaya bildirme
ğe mecbur kılmalıdır. 

Sinema saloniyle koridorlara oku· 
naklı yazı ile "Belediye salon ve ko
ridorlarda siğara içmeği yasak etmiş
tir." levhası asılacaktır. 

ıs - Seyircilerin çıkmasına yara
yan koridor ve kapıların emniyeti: 

a - Sinema salonu içindeki yolla
ra masa, iskemle ve saire koyarak ge
çilmez bir hale getirilmesi ve aynı su
retle seyircilerin bu yerlerde ayakta 
durması yasaktır. 

b - Salon kapılariyle koridor çıkış 
kapıları merdiven ve avlılar gibi se
yircilerın her hangi bir tehlike anın· 
da serbest mahalle çıkmasına yarayan, 
yerler, sıneman.n faalıyette bulundu
ğu zaman zar .... a aaıma serbest ka
lacak ve talimatname nıikümlerine gö
re aydınlatı mış olacaktır. 

16 - Makine dairesi de olbabdaki 
talimata uygun olarak yapılacaktır. 

Makine dairesinde makinistin tehlike 
vukuunda serbestçe hareketini zorlaş
tıracak veçhıle bırden ziyade makine 
bulundugu t .. kdırde ikincı bır çıkış 
kapısı bulunacaktır. 

J.1 - ıvıaıune cıaıresinde çıkacak bir 
film yangınında hasıl olan alevlerin 
tehlikesıni azaltmak için kapı ve pen
cereleri ndış tarafına SO santim ge
nişliğinde ve sağlı sollu en az 30 san
tim taıacak şekilde saçtan bir markiz 
bulunacaktır. 

18 - Mııkinistin cıkroasına yarayan 
kapı ve koridorların daima serbest ol-
ması şarttır. 

19 - Havalandırma: 

Makine dairesindeki baca ve pen
cereler, daireyi havalandırmağa kifa
yet etmediği takdirde belediyenin 
hususi bir havalandırma cihazı koy
durmağa hakkı olacaktır. 

20 - Filmlerin muhafazası ve 
bulundurulacak filmler: 

26 - Diğer cihazlar: 

Makine dairesinde ancak ıinema i
çin lazım cihazlar bulundurulabile
cektir. Ancak bütün bu cihazların zor 
alev alır maddeden yapılmış olmaları 
şarttır. 

27 - Sinema makinisti ve bu
nun vazifeleri, makinistin haiz 
olması icab eden vasıflar: 

Sinema makinesini idare edecek o
lanların bu işe elverişli olduklarına 
dair b"elediye tarafından verilmiş bir 
vesikaları bulunması şarttır. 

28 - Makinistin mevkii: 

a - Sinema oynadığı müddetçe ma
kinistin makine başından hiç bir ve
sile ile mesela bilhassa, film sarmak 
için ayrılmıyacaktır. 

b - Makine dairesinde iki tane 
makine mevcutsa o zaman her makine 
için bir makinist kullanılcaktır. Ma
kinelerin kenliliğinden işliyebilecek
leri isbat edildiği takdirde ikinci bir 
makinistin yerine ehliyet vesikasını 
haiz olmak şartiyle makinist muavini 
olmasına izin verilir. 

29 - Makinistin meıuliyeti: 

Makinist 22 - 30 uncu fıkralarda ya
zılı hükümlerin iyi bir surette tatbikin
den ve makine dairesi mahreçlerinin 
daima serbest bir halde bulunmama
sından mesuldür. 

30 - Yasaklar: 

Makinist için yasak olan ŞıCyler 
şunlardır: 

a - Şeritleri makine civarına koy
mak, 

b - Elbise ve saire gibi giyecek 
şeyleri makine dairesinde öteye beri
ye asmak, 

c - Makine daireisnde sigara iç
mek ve buraya açık ateş, yanar 

0

ıiga
ra veya sigara ve pipo ile girmek veya 
girenlere göz yummak yasaktır. 

d - Yabancıların makine dairesine 
girmesine müsaade etmek yasaktır. 

Sinema makinalan 

31 - Makine lambumm pro
iektörüne mahıua mahfaaa: 

Makine lambası her tarafı yanmu 
bir maddeden yapılmıt ve aralarında 
en az 2.5 ıantim mesafe olan iki kat· 
lı bir mahfazaya konacaktır. Bu mah
fazının içi asbest veya buna benzer 

ateşten yanmaz bir madde ile tecrid 
edilecek ve yanan kömürlerin dışarı
ya düşmemesini temin edecek bir tarz
da yapılmış olacaktır. Mahfazanın dış 
gömleğinde delikler bulunacak ve bu 
suretle iki gömlek arasındaki havanın 

Makine dairesinde ancak o gün gös· yenilenmesi temin edilecektir. 

a - Seyirci adedi 150 ki!iyi geç
memeli, 

b - Makine, seyircilerin oturduğu 
yerin üstünde ve açıkda olmalı ve ma
kine dairesinin bulunduğu tarafda se
yircilerin çıkı9ına yarayan kapı bu-
1 unmalı, 

e - Salonun bir birine karşı olmak 
üzere iki tarafında kapısı bulunacak
tır. 

yece tayin edilecek mefru,at, tezyi
nat ve tertibatı havi olacaklardır. 

b - Barlar eşya, levazım ve müs
tahdemlere, içilecek şeylere ve bütün 
hususıta taalluk eden srhhi şartlar 
itibariyle gazino ve birahanelere mah
sus olan hükümlere tabidirler. 

Mahkemelerden 
leıilecek filmler bulunabilecek ve bu 
filmlerden, makine üzerinde bulunan
hrdan madası makinadan mümkün 
mertebe uzak bir yerde ve en az (1) 
metre yükseklikte bulunan hususi bir 
do!ap içinde muhafaza edilecektir. 

21 - Film dolapları: 

Film dolabı ve sandıkları ınuhak· 
kak surette sert aağçtan yapılmış ola
cak ve bu sandık veya dolap şakuli 
bölmelerle bir tek film alan gözlere 
ayrılacaktır. Bu gözlerden her biri uf
ki istikamette içınde hareket eden ve 
duman nüfuzuna mani olacak lle'.<ilde 
kendiliğinden kapanan sürgülerle mü
cehhez olacak ve bu sandık ayrıca bir 
demir sandık içinde bulunacaktır. 

Makine dairesindeki film şeritleri 
bir makara içinde bulunacak ve bu 
makaranın makara dışında bulunan 
film parçasının yanması halinde ale-

vin makara içindeki filme sirayetine 
mümkün mertebe mani olacak şekil· 
de olacaktır. Bunun için de filmin, 
makaralardan çıkmadan evel ancak 
filmin geçebileceği kadar dar lakin u
zun dort tarafı madem bir yarıktan 
çıkması şarttır. 

22 - Film teritleri: 

Bu makaralar, kapağı açacak şekil· 
de film gösterilmiyecek bir tarzda ya
pılmış bulunacaktır. 

23 - Film yapıştırmağa mahsus 
ecza: 

Makine dairesi de fevkalade kolay 
yanar bir madde olan film yapıştırma 
cezalarından ancak 30 gram kadarının 
muhafazasına izin verilebilir. 

24 - Film ıarma cihazı: 

Film sarma cihazı sinema makine
ıinden asgari 1,5 metre uzakta bulu

32 - Film makaraları ve emni-
yet tertibatı: 

a - Film yukarda tarif edilen bir 
makaraya sarılmış olacaktır. Ust ta
rafdaki makaradan çıkan film ıeri bir 
surette ve aynı süratle diğer makina
ya sarılacaktır. İki makine arasında 
ve serbest kalan filmin uzunluğu 

mümkün mertebe az olacak ve harare· 
te maruz olan kısımlannın da atef al
maması için lazım gelen tertibat alı
nacaktır. .Film koptuğu veya herhan
gi bir arıza olduğu takdirde film pro
jektör mahfazasının kııımlariyle te
masa gelmiyecektir. 

b - Her hangi bir arızadM dolayı 
şerit hareket etmediği veya hareket 
siırati pek az olduğu ..ı:aman şeritle a
dese arasında kendısine girecek kabi
liyette bir mahfaza sipcrı mevcut ola
caktır. 

33 - Ziya: 

Mak~nelerde kullanılacak ziya men
baı yalnız elektrik olacaktır. 

c - Filmlerin muhafaza edildiği 
ıandık talimatnade yazılı vasıfları ha
vi bulunmalı ve bu sandık seyirci sa
loniyle alikası olmıyan bir yerde mu
'hafaza edilmeli, 

37 - Mektep ıinemaları: 

a - Mekteb binaları içinde ve sırf 
talebe için olan sinemalar da hususi 
bir makine dairesinden, - fıkra 38 
de yazılı huıusi hallerde maarif mü
dürlüğünün müracaatı üzerine - be· 
lediye istisnai olarak vaz geçebilir. 

b - Bunun için sinema salonu ola
cak dairenin vaziyeti pek müsait şe
kilde olacaktır. 

38 - Sinema makinası: 

a - Makineyi ancak belediye tara
fından verilmiş bir makinist şahadet· 
namesini hamil olanlar idare edecek
ler, 

b - 16 ~şından ufak talebe maki
neyi hiç bir veçhile kullanmıyacak-

tır. 16 yaşından büyük olan talebenin 
Sayfiye yerlerinde olup ara sıra ve ancak ders mahiyetinde olmak üzere 

gayri muntazam fasılalarla sinema oy- ıdaresine izin >1erilebilir. 

34 - Muvakkat ve seyyar ıine
malar: 

natılan ve seyirci adedi pek az olan 

Muvakkat madde - mevcut 
sinemaların vaziyeti 

a - Mevcut ainamaların vaziyeti 
ve talimatnameye uy,gun olmıyan nok
taları teabit edilecek ve bunların ıs
lahı için ne kadar mühlet verilmesi i
cab edeceğini dahi encümen tayin e
decektir. • 

b - Makine dairelerinin talimatna-
meye uygun bir hale getirilmesi için 
en çok bir sene mühlet verilecektir. 

c - Sinema makinelerine ve bunla
rın projektör mahfazalarma dair olan 
hükümlere uygun olmıyan noktalar 
en çok 6 ay içinde düzeltilecektir. 

B - Tiyatrolar 

Madde 363 - Hem tiyatro hem si
enma olarak kulanılan yerler · sınema 
sayılır" ve sinemalar hakkındaki hiı
kümlere tabidir. 

C - Açık yerlerdeki oyun 
mahalleri 

c - Barın kolayca görünür ve gi
dilir bir yerinde şehir telefonu bulu
nacak ve bunun yanına asılı bir lev
ha "en yakın polis ve sıhhi imdad 
merkezlerinin umaraln şudur" diye 
yazılacaktır. 

d - Barlarda binanın yapılşı ve 
sağlamlığı ve emniyet, sihat tertiba
tı noktasından alabilecekleri en çok 
müşteri adedi belediyece tayin edile
cektir. Bu mikdardan fazla müşteri 
kabul etmek yasaktır. 

e - Çalgı ve numaralar için tayin 
edilmiş olan programların zamanları
na ve sıralarına rıayet etmek bar işle
tenler için şart olup müşterinin bu i
şe karışmaları yasaıctır. 

f - Barlar gece yarısından sonra 
açık kalabilmek için belediyeden izin 
almak mecburiyetindedirler. İzinsiz 
veya alınan izinden fazla açık kalmak 
yasaktır. 

Madde 364 - Açık yerlerde sinema 
ve tiyatro tesisatı yapmak için beledi- F - Dansingler 
yenin iznini almak ıarttır. Bunun için Madde 367 - Dansigler emniyet ve 
de bu gibi yerlerin lazım olan sıhi şart- sıhhat itibarıyle barların tabi olacak
ları tamamiyle haiz olmaları ve civarın- ları şartlara uygun olacaklaraır. 

daki halkı hiç bir suretle rahatsız e- G - Çalgılı kahveler 
dilmesine meydan verilmemesi gibi Madde 368 - Çalğılı kahveler ga-

yerlere makine dairesinin talimatna- 1 · ı b" Id kl h "k'" ı fl b 38 inci maddede yazılı oldug· u gibi şart ar aranacaktır. zıno rın ta ı o u arı i.ı umlere uy-
39 - lıtisnai haller: 

Çankın Aıliye Hukuk Mahkemesin
den: 

Çankmnın Şıhosman mahallesin -
de mukim ve mutavattın iken 2-4-937 
tarihinde Çankrıda vefat etmiş olan 
ve Sancaktar oğlu Mehmedin emvali 
metrukesi hakkında kendisinden son
ra vefat eden karısı Afifenin verese
si tarafından ikame olunan ispatı ve
raset davasında: mahalle mümessille
ri tarafından usulen getirilmiş maz
batada birinci ölü adı geçen Mehme
din aslan Buharalı olmasına ve bazı 
taalliikatının halen orada burada mev
cut kendilerinin vefatına değin muha
bere etmekte olduğundan karısından 
başka mirasçısı olması muhtemel idü
ği meşruh ve musaddak bulunmasına 
ve işbu meşruhat üzerine keyfiyetin 
gazete ile ilan edilerek iddiayı vera
set edeceklerin ilandan itibaren iki 
ay zarfında bakılmakta olan bu ftra
set davasına iltihak etmeleri lüzumu
nun ilannameye dercine ve muhake
menin 18 Nisan 938 pazartesi eaat 10 
talikine karaı- verilmiş olduğundan 
bcrmucibi karar ilanı keyfiyet olu-
nur. (418) 902 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mab· 
kemesinden : 

l:r.mirde iki çeşmelik dolaplı ku
yu mahallesi Adnan sokak No. 68 de 
Hikmete: mede açıkça yazı ı vası ara uygun u gun olmakla beraber barlarda aranı-

lunmasını istemek bu gibi müeaaeae- huıuıi makine dairesi mecburiyetin- D - Kukla, karagöz ve saire . . k k d öen muafı"yet ancak aşag~ıda yazılı hal· lan emniyet ve sıhhat şartlarını ve Davacı kocanız Hüseyin Avni Ke-
ler için tahammül edılmıyece a ar dd · "C" f k -..ı k" · f d 1 · · lerde caizdir. Madde 365 - Kukla, karagöz ve ma enın ı rasıuua ı hükmü de çecı tara ın an a eyh.inızde açılan bo· 
ağır bir yük olacağından bu gibi yer· bunlara benzer oyunla la'"" - havi olacaklardır. şanma davasının duruşması 26-1-938 

a - Şeritler ve bunların makaraları rın yapı .... gı lerde fıkra 35 de yazılı istiınai hal- yerler dahi emnı·y~t ve sıhhat ıı.a-la (Sonu var) çarşamba günü saat 14 de yapılaca-
aalonun dı9ında muhafaza edilmeli ve '" .-•'~ • 

lere mua 
.. aade etmek belediyenin sala- rını havi ve bu c·ıhette b 1 d" · --------------- ğından bahisle dava arzuhalinin su-

talimatnamede yazılı vasıflara uygun n e e ıyenın ..111111111111111111111111111111111111111 
k 

tetkikı"ne ve ruhsatına tabı" olacaklar- - L. retile bu babtaki davetiye Ankarada 
hiyeti dahilinledir. Ancak konulaca 1 1 mak. oma ı, ıne üzerinde olmıyan 11e- dır. : ESİRLER GEMİSİ : Ulus ve İzmirde Yeniasır gazeteleri 
sinema makinesinin muayene edilmiş ritler tali t - t · 1 "la · ma nameye uygun sandıklar F B l d l I : Muazzam macera şaheseri : vası asıy e ı nen teblığat yapıldığı 
ve lazım olan vasıflan tamamiyle haiz içinde ve ıinema salonu dışında mu- - ar ar, ansing er, ça gılı : : halde gelmediğiniz gibi bir vekil de 
bulunmuş olması şarttır. hafaza edilmeli, kahveler ve benzerleri - = göndermedig"inizden davacı vekilinin ..,11111111111111111111111111111111111111,. 

35 - Sinema makineleri belediye b - Seyircilerin makineye 2 metre· Madde 366 _ Bar açmak için bele- talebiyle hakkınızda gıyab kararı it-
merkez fen şubesinde teşkil edilen den fazla yaklaşmalarına meydan ve- diyeden izin almak şarttır. Barlar an- tihaz ve duruşmanın 2-3-938 çarşamba 

25 Y 
.. d.. "h bir heyet tarafından muayene edile- rilmemeli ve makine, çıkıt kapılan ci- cak belediye tenbihiyle tayin ve ilan saat 14 de icrasına karar verilmiştir. 

- angın son urme cı azı: cektir. varında olmamalı, edilen yerlerde ve sıhhi, fenni ıa. rt· Mezkur gün ve saatte Ankara Asliye 

M k
. d · · d ·kl' M k" · · birinci hukuk mahkemesinde hazır 

nacaktır. 

a ıne aıresın e tazyı ı ıu şe- 36 _ lıtı"ınaı· haller•. c - a ınenın cıvannda ıılik bir ları haiz oldukları belediyenin tetki- Zayi- 20034 sayı ve 7-10-937 tarih-
L • .( • 1 k · k. · ö il .

1 
· b 

1 1 
bulunmanız ve yahut musaddak bir 

uc:Kesı o aca ve sınema ma ınesı ya- rt ı e 20 htre su u urana ı, ki neticesinde anlaşılan kargir bina- li beyannameye aid 216 L 89 k•. luk 

d 8 10 1
. h · d b. s kka b. · d M · · :r vekil göndermeniz lüzumu H. U. M. 

nın a en az - ıtre acmın e ır eyyar ve muva t ır sınema, ma- - akıne cıvarında sigara iç- larda açılabilecektir. Buralarda uyu- kb ı y · · · • 
1 

ma uz zayı o m. u. şt. ur. enısını çıkar- K. 401 inci maddesi mucibi 
wko~~yk~rtMez~akvanö~ k~ed~re~me~uriy~in~nbr~l• ~~~~~a~~e~~~•memd~ l~* rl un~~~·~-----u~~~~~~~~~~--~~-~------=~===~~~~-~ 
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·. :: :~.~~: Vil6y~tler · · 
Şose yapdacak 

Seyhan Vi18\yet Daimi Encüıne· 
ilinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kara· 
isalı - Tarsus iltisak yolunda yapıla
cak 1544.50 metre uzunluğunda şose i
le bir menfez inşaatı keşif tutarı olan 
15381 lira 60 kuruşla kapah zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif evrakını görmek istiyen
ler Nafıa dairesine müracaat edebilir
ler. 

3 - Eksiltme 9.3.938 tarihine müsa· 
dif çarşamba günü saat 11 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1153 lira 62 kuruş muvakkat teminat 
vermesi ve nafıa vekaletinden veril
miş müteahhitlik vesikası gösterme
leri lazımdır. İstiyenler teklif mek
tuplarını 3. üncü maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar vilayet da
imi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde vermesi muktazidir. Posta 
ile gönderilen tekliflerin dış zarfı 
mühür mumu ile iyice kapatılnuŞı o
lacaktır. 

Postada olacak gecikmf'ler kabul e-
dilmez. (827 /428) 909 

Fabrika, onbor ve 
deposu yapılacak 

su 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: A

dana Üretme çiftliğinde yapılacak çır 
çır fabrikası, kUtli.i anbarı ve su depo· 
su keşif tutarı olan 21776 lira 98 ku
ruşla ve kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif evrakını görmek isti
yenler Nafıa müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

3 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
2-3-938 tarihine müsadif çarşamba 
güni.i saat on birde nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1632 lira 28 kuruş muvakkat teminat 
vermesi ve nafıa vekaletinden vedl
hliş müteahhitlik vesikasxnı göster
mesi Uzrmdır. 

lstiyenler teklif mektu_::ılarmr 3 Un
cu maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar nafıa mUdürlüğUne mak· 
buz mukabilin.de vermesi ınuktazidir. 
Posta ile gönderilen tekliflerin dış 
zarfı mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olacaktır. Postada olacak gecik
meler kabu !edilmez. (837 /429) 910 

Bina yaptırılacak 
İstanbul Defterdarlığından : 

Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin do
kuz yüz celi dokuz lira 25 kuruştan 
ibaret bulunan Sultanahmetde üçler 
mahallesinin at meydanı caddesinde 
kain umumi hapishane binasının yı
kılma işi kapalı zarf usuliyle eksilt-

Kazalar 
Elektrik tesisatı 
Mustafa kemal Pata Belediyesin

den ı 
1 - Nafıa vekaletinden musaddak 

projesi mucibince yapılacak olan Mus
tafa Kemal Paşa kasabasının elektrik 
tesisatının 10.000 lira keşifli santral 
bina inşası "3275 lira bedeli keşifli di
rek belediye tarafından temin edile
cektir". Miltcbaki 44682 lira bedeli 
keşifli projede mevcut lokomobil al
ternatör tablo tevzi demir direkleri ve 
şebekesinin diğer tesisatı münakasaya 
konulmu~ur. İhale 2490 sayılı kanu
na tevfikan nisanın dördüncü günü 
saat 16 da Mustafa Kemalpaşa bele
diyesi encümeninde kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe girmek istiyenler yüzde 
7,5 nisbetindeki tutarı olan 3350 lira
lık muvakkat teminatlariyle birlikte 
kanunun tayin ettiği ve şartnamede 
tasrih edilen vesikaları ile birlikte ay
nı gün ve saatte belediye encümen re
isliğine tekliflerini vermeleri lazmı

dır. 
3 - İstekliler fenni şartname ve 

projeleri belediyede görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda 
Galatada Selanik bankası dördüncü 
katta mühendis Hasan Haletten ala
bilirler. 

4 - İhale günü saat 16 dan sonra 
gelecek telgraflar posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. Ve iatenilen ve
sikaları noksan olanların teklifleri 
reddedilir. 

5 - Talip olanlar yalnız lokomobil 
için ayn, elektrik kısmı için ayrı tek
lif verebilecekleri g~bi tesisat heyeti 
umumiyesine de talip olabilirler. 

(848/426) 907 

Satılık lngiliz toyları 
Karacabey Harası Direktörlü

ğünden: 
Evelce ilan edilen altı baş safkan 

ingiliz tayından 19.1.938 tarihinde ya
pılan arttırmada ikisi erkek biri dişi 
olmak üzere üç taya verilen fiat had
di layik görülmediğinden bunların a
leni arttırması 21.2.938 pazartesi günü 
saat on beşte hara merkezinde yapıla
caktır. 

İsteklilerin temtnatlariyle mezk{ir 
gün ve saatte müracaatları. (826/427) 

908 

meye konulmuştur. İsteklilerin keşif 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
teklif mektubları ile bu işe benzer iş 
yaptığına dair vesika ile ticaret oda
sı veaikasını ve 1722 liralık muvakkat 
teminatlarını 21. 2. 938 pazartesi gü
nü saat on dörde kadar MilU emlik 
müdürlüğünde toplanan komisyon 
başkanlığına tevdileri ve saat on be'
de de zarflar açılırken hazır bulun
maları. (610/308) 730 

Afyon kara Adilli köyüne isal~ edilecek lpne suyu 
lnıaatf komisyonundan 

:Afyon Belediyesinden ı 
Afyon Vilayetinin Kara _Adilli kö~ne i~ale edilecek içme suyu inşaatı· 

na lüzumlu olan aşağıda ınıkdarları gosterıle~ font borular ev aksamı İs
tanbul gümrüğü teslimi olarak pazarlık suretıyle satın alınacaktır. 

Malzemenin 15-4-938 tarihinde teslim edilmesi şarttır. Talip olanların 
teklif edecekleri gümrüksilz fiat veşeraiti 20-2-938 tarihine kadar Afyon 
Belediye Reisliğine bildirmeleri ilan olunur. 

t 
. Adet Metre Kutur 

smı 

475 1900 100 
704 2112 80 Ağızlıklı font boru 

,, " .. 200 600 70 
•• " ,, 211 633 60 

B d 'iı k "r· ı mikdarda vana, vantuz, Dirsek, Süzgeç gibi aık
uhn an . aş da uzl um ukt r Talip olanlar tafsilat alabilirler. (847/425) 

ıamı ususıye e a ınaca ı · gQ6 

Garaj santrah yaptırılacak 
lzmir Belediyeainden : . · · 'k' ilz 

Basmahane yanında 33 ve 36 sayılı adalarda h,eyetı umumıyesı 1 1 
Y 

. . . 1. f'k şimdilik 70 000 liralık 
elli bin liraya olup vahıdı fıyat cetve ıne tev ı an .. ,. • . 1 . . 25 2 938 cuma gunu saat 16 da 
kısmı yaptırılacak olan garaj santra ışı . · . . f'k kapalı zarfla ıhale edi-
2490 sayılı kanunun maddeı mahsusasına tev ı an . . 
lecektir. Şu kadar ki bu işin 25,000 liralık kısmının 31 Mayıs 93

8 ,tarıhıne 
b 

~d· M .. tebaki 45 000 liralık kısmı 1 hazıran 938 
adar yapılması mec urı ır. u ' 
rihinden itibaren yapılacaktır. . . ı k 
M .. t hh"t Mayıs 938 gayesine kadar teahhüdiln 70,000 lırahk _o an rs-

u dea 1 b"lir Ancak bedelinin 45,000 lirası 1938 yılı bildcesınden ve-
'lı~ı pa y~pak ı "ıf. ve şartnameleri bedeli mukabilinde başmühendislikten 

rı ır. roJe eş 

tedarik edHir. 1 . ~k · · 2490 ayılı kanunun 
M k 

. at mikdarı 4750 liradır. ştıra ı~ın 1 

uvak at teının "h 1 Un"" lan 25 2 938 
t 

. f" d . . de hazırlanmış teklif mektubları ı a e g u o . . 
arı ı aıresın 895 

.. .. t 
15 

şe kadar encümence kabul olunur. 
cuma gunu saa 

Satıhk arsalar 
V k fi 

Genel Direktörlüğün den : 
a ı ar Muvakkat 

Mikdarı 

metre 
murabbaı Cinsi 

Mevkii Mahallesi 

-
teminatı 

Lira -120 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

1591 
1591 Arsa Yeni ıne- İsmetpaşa 

zarlık sokağı . 315 4200 
Ahıyakup 

1050 ,, ,, 1 hane 135 1798 
899 ,, Cami ~o~ak ~r::ıı arsalara birinci arttırma müddetinde ta-
Yukarda evsafı lazımesı Y 

938 
tarihine tesadüf eden cuma giinil saat 16 

lip zuhur etmediğinden 25-2- müddeti on gün daha uzatılmıştır. t
da ihalesi yapılmak üzere arttırıı;: f lar umum miidilrlüğil varidat müdür
hale ikinci vakıf apartımanında ~a ı görmek istiyenlerin adı geçen mü; 
lüğünde yapılacaktır: Satış şart arını (420) 903 

Ut US 

. M. M. bakanlığı 

15.000 Timar fırçası 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko
misyonundan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edi
len 75 kuruş olan 15000 tane Timar 
fırçası kapalı zarf uauliyle aatın alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 24-2-938 perşembe gü
nü saat 11 dedir. 

3 - !Ik teminatı (843) lira 75 ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyen bedelsiz olarak her giln öğ • 
leden sonra M. M. V. satın alma ko. 
misyonuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ci ve 3. cü madde. 
]erinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte iha • 
le saatindan en az bir saat evvel ko • 
misyona vermeleri. (319) 698 

30.000 kilo pirinç alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Her bir kilosuna tahmin edi • 
len (23) kuruş olan (30000) kilo pi
rinç kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - ihalesi 21-2-938 pazartesi gü-
nü saat 11 dedir. 

3 - llk teminatı 517 lira 50 kuruş-

tur. 
4 - Evsaf ve şartnamesini gör

mek istiyen bedelsiz olarak her gün 
öğleden sonra M. M. V. Sa. Al. Ko. 
nuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad. 
delerinde gösterilen vesaikle temi. 
nat ve teklif mektubiyle birlikte iha
le saatmdan en az bir saat evvel k-o-
misyona vermeleri. (318) 699 

· A.· Levazım ·Amirliği -. .. _, ....... ,, _,1ı.,.. ..... ·- -· ' -

Koyun eti ahnacak 
Ankara Leva2ım Anıirliği Satın 

Alına Komisyonundan r 

1 - Ankara garnizon müesseseeele
ri ihtiyacı olan 90.000 kilo koyun eti
nin 7. 2. 938 pazarlığında talip çrk
madığından 26 ~ubat 938 saat 11 de 
Ankara Lv. imirliği satın alma ko-
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40.500 lira 
ilk teminatı 3037 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 203 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınır. Kanuni vesika 
ve teminatla komisyonda bulunulma
sı (366) 893 

Buğday ah nacak 
Ankara Levazmı .Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan c 

1 - Çorlu lror birlikleri ihtiyacı i
çin 300 ton yumuşak ve 700 ton sert 
olmak üzere 1000 ton buğday kapalı 
zarfla eksiltmesi 7. mart. 938 saat 16 
da Çorlu kor satın alma lromisyonun
da yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4500 liradır. İs
tekliler şartname ve evsafını Ankara 
ve İstanbul Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Çorlu Kor. satm
alma komisyonunda görebilirler. Tek· 
lif mektupları belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar kabul olunur. Ka
nuni vesikalariyle beraber belli vakit
te komisyonda bulunmaları. (423) 905 

. Ankara Valiliği 

Okul binası tamiri 
Ankara Vailiğinden : 

Keşif bedeli 2826 lira 28 kurustan i
baret bulunan Ankara ikinci o~ta o
kulu binasının tamiratı 7.3.1938 günü
ne rastlayan pazartui günü saat 15 de 
vilayet binası dahilinde nafıa komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Teminatı muvakkatesi 211 lira 97 
kuruştur. İstekliler teminat makbuzu 
ile ticaret odası vesikası ve Ankara 
nafıa müdürlüğünden alacakları ehli
yet vesikasiyle birlikte sözU geçen 
günde nafıa komisyonuna gelmeleri. 

İsteklilerin bu işe aid keşif ve şart
nameyi Nafıa dairesinde görebilecek-
leri. (431) 911 

0 
........................................... . 
Basın U. Md. ...... ' ""'" ""'" """'"-""" ........... 1 
Ayın tarihi meanuısının 

münakasa müddeti uıahldı 
Matbuat Umum Müdürlüğünden : 

1 - Matbuat Umum Müdürlüğü
nün açık eksiltmeye koyduğu Aym 
Tarihi adlı mecmuaları basmak için 
talip çıkmadığından arttırma müdde
ti on gün uzatılmıştır. 

2. - Matbuat Umum Müdürlüğü 

neşretmekte olduğu Ayın Tarihi adlı 
mecmualardan sekiz nüshasını açık 
eksiltmeye koymuştur. 

3. - Bu mecmuaların her biri bin 
tane basılacaktır. 

4. - Her mecmuanın tahmini be
deli 280 lira ve muvakkat teminat 168 
liradır. 

5. - Şartname, Ankarada Matbuat 
Umum Müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

6. - Açık eksiltme 28-2-938 günü 
saat 10.30 da Ankarada Dahiliye Ve
kaleti binasındaki Matbuat umum mü 
dürlüğünde yapılacaktır. 914 
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Polis stajyeri ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Emniyet Umum Müdürlüğünce 

kadro milnhallerine polis stajiyeri 
kayıt ve kabul edileceğinden, aşağı
da yazılı vasıf ve şartları haiz olan 
taliplerin bulundukları en yakın vi
layete pullu bir istida ile müracaat 
etmeleri lazımdır. 

ŞARTLAR 

A - Tilrk olmak. B - Fili asker
lik hizmetini yapmı~ bulunmak. C -
30 yaşından yukarı olmamak. D -
Boy 1 metre 64 santimetreden kısa 
bulunmamak. E - Örnekleri vilayet 
emniyet müdür ve amirliklerinde mev 
cut gedikli erbaş ve diğer askeri okul
lara girecek talebenin bedeni kabili
yetleri hakkındaki hükümlere uygun 
derecede sağlam bulunmak. F - Sar
hoşluk veya kumarbazlık gibi kötü 
hallerle tanıruna.mış olmak. G - Süf
li işlerde bulunmamış olmak. H - A~ 
ğır hapis veya altı aydan fazla hapis 
cezasiyle veya namus ve haysiyeti 
bozan bir suçla mahkfimiyeti bulun
mamak. t - EcneM kız ve kadınla 
evli olmamak veyahut yaşar bulun
mamak. 

VASIFLAR 

J - Lise veya muadili okul me
zunları ile orta okul mezunları, ilk 
okul mezunu olupta erbaşlıktan ay
rılmı11 olanlar, orta tahsilini bitirme
miş olduğu halde yabancı dil bilen 
ilk okul mezunları imtihan edilmek
sizin tercihan kabul edilirler. K -
Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezun 
Jarr ile ilk tahsiJini bitirmemiş olan
lar vilayetlerde polis intihap encil
menleri önilnde (yazılı, sözlü) imtiha 
na tabi tutulurlar, bu imtihanlarda 
muvaffak olanlar arasında; orduda 
motörlü vasıtalarla fen, muhabere ve 
atlı kısımlarda çalışmış olanlar, be
kar bulunanlar, sanat ve meslek er· 
babı olanlar tercih olunurlar. 

(407) 870 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Yapı isleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Anka
rada Çankaya jandarma bölüğü inşa
atıdır. 

Keşif bedeli : 26.408 lira 12 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. 3. 1938 çarşamba 
günü saat 15 de Nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna 
müteferri evrak 132 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilif. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ' için 

isteklilerin 1980 lira 61 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa vekli
letinden alınmışı yapı müteahhidliği 
vesikası göstermesi lbımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (390) 894 

Bina yapt1rdocak 
Hava Yollan Devlet lıletme lda

reai Alım Satım Komiayonundan ı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

rada çimento fabrikası karşısında tay
yare meydanşnda yapılacak umum mü
dürlük ve tayyare istasyon müdürlüğü 
binası, 

2 - Keşif bedeli: (125,440) yüz yir
mi beş bin dört ytiz kırk liradır. 

3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme ka· 
palı zarf usuliyle götürüdür. 

4 - Muvakkat teminat: (7522) li
radır. Bu teminat nakden verilmek is· 
tenildiği takdirde devlet hava yollan 
idaresinin Ankara Ziraat bankasındaki 
3667 sayılı hesabma yatırılarak banka
dan alınacak makbuz teklif mektubiy
le birlikte komisyona tevdi edilecek
tir. 

5 - İhale günü ve mahalli: 2.3.1938 
çarşamba günü saat (14) de Ankaranın 
10 kilometre garbında devlet hava yol
larına aid tayyare meydanındaki u
mum mtidürlilk binasında yapılacaktır. 

6 - Keşif evrakı; şartname ve mu
kavele projeleri: Ankarada P. T. T. u
mum müdürlüğü binasıqdaki ve İstan
bulda Karaköy postahanesindeki hava 
yolları kişelerinden ve !zmirde nafıa 
müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde 
yazılı belgeler ile muvakkat teminat ve 
teklif mektublarını muhtevi kapalı 
zarflarını, en geç eksiltme saatından 

bir saat eveline kadar umum müdürlü
ğe vermiş olmaları lazımdır. Posta te
ahhürü kabul olunmaz. (394) ~52 

Adliye bakanhğ·ı , 
Bir kôtip ahnacak 

Adliye Vekaletinden t 

Adliye vekaleti merkez büroswıa 
ücretli bir katib alınacaktır. İstekli
lerin 21. 2. 938 pazartesi günü saat 
14 de yapılacak imtihandan bir gün 
evveline kadar fotoğraflı hüviyet 
ciizdanlarx ve sair vesikaları ile mer
kez bürosu şefliğine müracaatları. 

(400) 854 

Fabrika lor 
Mastarcı tesviyeci 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Kmkkalede topçu mühimmat fab
rikası için beş birinci sınıf mastarcı 
tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol mas
rafları kendilerine aid olmak üzer.e 
yapılacak imtihanda takdir olunacak 
gilndelikle çalışmayı kabul edenler 
imtihan için nüfus ve askerlik tahsil 
ve sanat vesika ve bonservisleriyle 
doğruca fabrika müdürlüğüne miira
caatları (351) 847 

Kimyager alınacak 

-11'-

.Ekmek fi atı 
Ankara Beediyeainden : ' 

18. şubat. 938 den itibaren francala· 
ya 13.50, birinci ekmeğe 9,75; birinci 
nevi un çuvalına 700, francalalık u
nun çuvalına 850 kuruş fiat ko.ruılmu'9 
tur. (422) 904 

Tibbl mecmualar 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzısıbba Mües
seseai Sabn Alma Komisyonu Reisli• 

ğinden: 

1 - Müessesemiz kütüphanesine 
satm alınacak muhammen bedeli 
(3997) lira olan eski senelere aid tıb
bt mecmualar 19.2.938 cumartesi günll 
saat (11) de açık eksiltmeye konmu'9 
tur. 

2 - İstekliler her gün müessese 
muhasip mutemedliğinden listesini a· 
la bilirler. 

3 - İstekli ticaret odasına kayıdb: 
olmakla beraber ayrıca % 7 .5 teminat 
parasını hudud veznesine yatırılacak-
tır. 676 

Asfalt yaptırılacak 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

ğünden: 
Ankara istasyonunda Devlet De-

miryolları umumi idare binasının şe
hir cephesindeki parke kaldırım üze
rinin asfaltla kaplanması işi ile arka 
cephesinde asfalt kaplamalı bir mey
dan yapılması işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltme~ konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 12.600 

liradır. 
2 - lstekliler bu işe aid şartname 

ve sair evrakı Devlet demiryollarının 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez· 
nelerinden 63 kuruş mukabilinde ala
bilir. 

3 - Eksiltme 28 - 2 - 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyon
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia
teklilerin teklif mektublariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaikr 
ayni gün saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahk!mına uy
gun 945 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar. (340) 767 

700 ton döküm koku 
ohnacak 

D. Demir Y otları Satın Alma Ko
misyonundan: 

Muhammen bedeli (24500) lira olan 
700 ton döküm koku 24. 2. 938 perşem
be günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü-ğünden : Bu işe girmek isteyenlerin 1837.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

Kırıkkalede çalıştırılmak üezere 
maden tahlillerinde çalışmış ve ye
tişmiş bir kimyager alınacaktır. İs

teklilerden Askerliğini yapmı' olan
ların vesikalariyle umum müdürlüğe 
şifahen veya tahriren müracaatları . 

848 

tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikasr ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdrr. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-

-------------l ğıtılmaktadır. (353) 791 

Travers ah nacak 
D. Demiryolları Satın Alına Komisyonundan: 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağıda ya

zılı iki liste muhteviyatı kayın traversler 22-2-1938 salı günü saat 15 30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenler her liste hi2'8sında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün ıaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir vez
nelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme 
listesi Cinsi 

No. 
1 Kayın 

2 .. 

Mikdarı 

Adet 
111.000 
33.000 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 

(338) 

Muvakl-at 
teminatı 

16.714,80 lira 
5.985,50 .. 

753 
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A vrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların

dan sakınınız! Ya vrularıruzın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 
Tabii, saf, lezzetli 

Hasan özlü unları 
çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N Ö Z L Ü U N L A R I D 1 R. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, 'Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 657 

Grib, Baş ve Diş 
Artritizm, Nevralji, 

Ağrıları, 
romatizma 

00 
00 
t--

,.., ••.•••....••................................................................. -.., . : 
: lstanbul Universitesi Arttırma, Eksiltme : 
: ve pazarlık komisyonu ilanları : 
: . 
"·············································································" 

Kliniğ binası yapllnfacak 
1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli Is

canbulda Cerrahpaşa hasthanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşa

sı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlar-
dır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık genel şartnamesi 
D) Ozel şartname 

de girdiğine dair noter senedi verme
si. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evvel ek
siltme komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektubların en geç 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfının mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması 

şarttır. 

uı:us 

Küçük ilan sartlar1 
Dört satırlık küçük ilinlardanı 
Bir defa için 30 kuruıı 
İki defa için 50 kuruıı 
Uç defa için 70 kuruıı 
Dört defa için 80 kuruıı ahmr. 
Devamlı küçük ilhılann her defası 
için 10 kuruıı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boııluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiııtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruıı alınır. 

ı ..................................... " ............ . 

Kiralık: 

Kiralık mobilyeli oda - Yenişehir 
İnkilab caddesi Dr. Abdullah Rasim 
Apartımaru No: 13 Terzi Bayan Sıdı
ka. 898 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desinin arkasındaki Türe sokak 6 No. 
apartımanda 3 odalı daire ile bir daire
de bir oda 74 7 

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

760 

Kiralık - an Sefareti arkasında 
manzaralı üç ouah bir daire kiralıktır. 
Uç daire üç katlı olan bu apartıman u-
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

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

Kirhk mobilyali, 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 N o. da Bay Doktor Os
man Soydaşa müracaat. Tl : 19 7 O 8 7 8 

Dağınık: 

Talebe Kurları - Yalnız talebe için 
almanca, fransızca, ingilizce kurlar teş
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni
hamam apartımanı kat 2 Arar Lisan 
okulu Tel: 3714 723 

Memur Kurları - Yalnız memurlar 
için her lisanda kurlar teşkil edilmiştir. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma. 
ru kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

724 

Oniveraiteliler kunı - Üniversiteli· 
ler için her lisanda kurlar açılmıştır. 
Yeni hal arkası Y enihamam apartıma
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 

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

kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 

Satdık Otomobil - Müsaid şeraitte 
hususi bir ford otomobili satılıktır. 

Telefon: 2851 

Stdık ana - Su deposu civarında 
İş bankası köşkü karşı sırasında 3 daire
li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın

mış 720 M2 ar.sa satılıktır. Komisyoncu 
Vahdi, Telf. 2487 858 

Satdrk ana - Kavaklıdere de İran se
farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılmış arsa
lar üzerindeki 1400 M2 lik hisseler sa -
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

Satdrk 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 

Satrlrk arsa - Yenişehir, Bomonti 
caddesi, İlkiz sokakda üç tarafı açik 
(518) metre murabbaı bir arsa satılık-
tır. Tel. 1581 704 

Sahlık araa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yüz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 

Satılık Arsalar - Ayn ayrr veya 
toptan ucuz satılık arazi. Yenişehirde 
Bakanlıklara otomobille beşer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

Satılık Arsa - Yenişehir İzmir 
caddesinde 6 ve 12 numaralı binalar 
arasındaki 1100 m. ô.rsanın yarısı satı
lıktır. Şerait için Bayan Münire Ye
nişehir yüksel caddesi No: 47, orta 
kata müracaat. 899 

iş arayanlar: 

Tüccar ve muhasebe 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 

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

Bir alman profesör - Almanca, fran 
sızca ve İngilizce hususi dersler ver -
mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru· 
muzuna yazı ile müracaat. 857 

A,çı ve mürebbiye - Muhtelif yer
lerde takdirle çalışmış her türlü alaI -
ranga, alaturka yemek ve çocuk orta 
hizmeti yapan bir bayan iş arıyor. İs
tiklal oteli müstecirine müracaat. 880 

KANZUK 

18- 2- 1938 

Halkevinde 

Şehir Tiyatrosu 
20 Şubat Halkevlerinin açılma senei devriyesi dolayısiy

le bu cumartesi gündüz gece ve pazar günü gündüz temsil
leri yoktur. 

Bu haftanın """' programı 

20, 21, 22 Şubat pazar, pazartesi, salı günü 
akşamları umuma 

Ti MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 

Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KİREÇ 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarr sahibi İsmail 

Özar, Telefon: 3659 
Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 

ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 

sattırmaktayım. 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtasiyle si
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığında Kireççi 
1-514 ' Mehmet Çavuş 

PAT 1 
iç ve dıı basur memelerinde, basur memelerinin her tür

lü iltihaplannda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba
sur .memelerinin tedavisinde daima muva.ffakiyetle şifayı 
temın eder. 806 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi 

\ol 

agız 

dişler ve 
temin 

güzel 
eder 3-63gg 

E) Keşif cedveli, tahlili fiyat ced
veli, mesaha cedveli 

Postada gecikmeler kabul 
(722/ 356) 

Y eni,ehirde her türlü konforu havi 
üç odalı veya iki odalı bir hollü daire 

edilmez. aranıyor. Telefon: 3011 896 

F) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı keşif bedelinin yüz binde beşi nis
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe 
günü saat 16 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa

ğıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

781 

1-483 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra evin

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

1) 937 senesine aid 150 bin liralık 
Bayındırlık bakanlığmdan alınmış 

inşaat müteahhidlik vesikası ve tali- , 
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir 
mühendis veya mimarın noterden tas
dikli senedini ve yahud da bir mühen
dis veya mimarla müştereken taahhü-

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

Baş, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabrnda günde 3 kaşe alınabilir. 660 

. • ' 1 
• ı,. • " ' • .. ~ • 

Hediyelik eşyanızı 

"'"""""" .... ,,, .......... .. 
Yeni§ehir Güven Taksileri 

Telefon: 3848 
Gece, gündüz istenilen yere 

Temiz, rahat otolarımız 
gönderilir. 912 .................................................... 

"SİNGER" 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 

ULUS - 19 uncu yıl - No. 5944 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın! 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczanet'i . 

YENİ 

~--REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt hususi mUes
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Uyanıı · Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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

SİNEMALAR HALK 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 


