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Halkevleri 
ilOvemiz 

5 KURUŞ 

Almanya-Avusturya birliğine doğru 
. . 

SAYIALARA GÖRE: BERLİNDE DOLASAN 

&üniro·k .... s·ını·r·ıar1 .... katdı·r11atiik·~ 
müşterek bir para cıkarlla<ak 
Viyana mahfilleri haberi yalanhyor 

Ceza· 
ve 
terbiye 

Yazan: Hıfzırrahman Ra§id 

Son günlerde?· r "Milli ahlôkı-
kullanmızda takib el • ve 

mı.z, me enı 
olunan inzıbat u- h Ü r eacularla 
aullerinin kifa takviye olunma· 
yetsizliği Uzeıin • lıclır.,, 
de gazeteler ıü- Atatürk. 1924 

Seiss lnquart 
Beri inden döndü 

Berlin, 18 (A.A.) - Israrla dolaşan 
ıayialara göre, önümzdeki günler i
çinde Avusturya hakkında birinci de
recede mühim bazı tedbirler alınacak
tır. Bu tedbirler, Uç büyük sahada te
celli eyliyecektir. 

Ekonomik sahada, iki memleket ara-

Göring 
Viya naya 
gidecek 

Berlin, 18 ( A.A.) - Emin 
bir menbadan öirenildiiine 
göre Göring, gelecek martta 
Avuıturya'yı ziyaret edecek
tir. Mumaileyh, tertib edile
cek bir av partiıi eınaıınd a 
Avuıturya devlet adamla
riyle ıiyaıi f(ÖTÜfmelerde 
bulunacaktır. 

Guido Smid, bir av parti
ıine iftirak etmek üzere Gö
rinR'i Reçen ilk tefrinde A
vuıturyaya davet etmiş idi. 

Sovyet hükümeti 

Bükreş maslahatgüzarmın 
kaçırıldığı kanaatindedir 
Sovyetlere göre eğer öldürülmemiş 

ise, Butenko hala kaçıranların 
elinde ve Romanyada bulunuyor 

B. Litvinof un 
beyanatı 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Romanya maslahatgüzarı 
B. Popesko, diln Hariciye halk komi
seri B. Litvinof'un nezdine giderek 
hükümeti namına şu beyanatta bulun
muştur: 

" - Romanya hükümeti, Butenko'
nun elçilikten kendi ihtiyariyle ayrı· 
larak yabancı memleketlere hareket 
eylemiş olduğunu tesbit edilmif telak
ki etmektedir. Bu keyfiyet, Butenko
nun Romanya dıt bakanlığına Buda
pefteden gönderdiği mektupla da mü
eyyid bulunmaktadır.,, 

Bu beyanata cevaben, B. Litvinof, 
B. Popeskodan apğıdaki beyanatını 

(Sonu S. inci sayfada) 
Sovyetlerin Bükrq mculalıatgiJ. 

zarı Butento 

tunlar dolusu ya- '----------
:ıı yazdılar. Bunların arasında bütün 
muhrarrirlerini seferber eden, le~te ve 
aleyhte anket açanlarda~ ?a~k~, cısma
ni cezalara dönülmesını ıstıyen ve 
"memleketin baıma hür inzibatı bela 
getirdiler" diye pedagoklarmuzı ta§Cl 

sındaki gilmrükler yavaf yavaf kaldı
rılarak birkaç zaman sonra gümrük ba
kımından bir kül teıkil eden bir Avus
turya - Almanya erazisi vücuda getiri
lecektir. İki memleket için müfterek 
bir para ihdasına kadar, iki memleket 
paraları arasında sabit bir nisbet tesis 
olunacaktır. Büyük nafıa itleri prog
ramı, ezcümle otoıtradlar inpıı, A
vusutyaya da tefmil olunacaktır. Ayrı-

( Sonu s. inci say! ada) 
Hitler • Sufnig konufmalarından ıonra yeni kurulan Avuıturya 

kabinesinin yaptıiı ük toplantı 
Halkevlerinin 6 ıncı yıl dönümü 

..... ..-- _.,..ı. ... 1 .. 1ar.i tl,a sX•Ü.7nnı• 

Bu yazıların maksada ve hakikate 
ne derece uygun olduğunu inceleme
den evvel, terbiye meselesinin matbuat 
aütunlarmda bu derece alaka görmesi
ni mektep ve memleket hesabına büyük 
bir memnuniyetle karşıladığımızı söy
lemeliyiz. Fakat itiraf edelim ~· mu
harrirlerimizin bu mühim terbıye me
aelesine el koymalarından ne kadar se
viniyorsak bunlardan bir kı~mı~n. ta
rihte devrini tamamlamış bır ınzıbat 
• t 'n'n enkazı ile adeta ıslahat ya -

ııs emı ı d .... 
1 ı'stemelerine de o erece uzu· 

pı masını . 
1.. İnsan bu yazıları bır araya uyoruz. • .. k . . 

t
. . "c·ısmani cezaya donme ıçın 

ge ınnce . ı 
neden bu kadar acele odıyoruz, nası 
oluyor da, bu asırda, pedago~i~ mekt.~-
b. kt b" d inkilabın hanemde mu· 
ın, me e ı e y 

talca edebiliyoruz?'' diye soracagı ge· 

liyor. k d mu 
Cismani cezaya taraftarlı _e. en -

ha 
. l . . dilnyanm her dılıyle ya • 

rnr erımız, b' de 
:zılrruş olan pedagoji kitaplarını ır . -
facık olsun gözden geçirmek zah7et~. 
ne katlansalardı, bu cezalard~n ~era 
ummakta bu kadar acele etmıyece y.

1 
• 

ve sonradan maksadımız dayak degı . 
di · diye izahlarda bulunmıyacaklardı. 

' Biz, bu muharrirlerin, ort~ ~a~~n: 
dan arta kalmış bir kilise dısıplınını 
tercih için ihtiyacı, realiteyi ve aıle ter· 
biyesini perde yapacakları _yerde, ceza· 
ya gelinceye kadar t~~b~.nın ve ~~kte: 
bin durumuna göre turlu elastikıye~ı 
1 

. bir inzibat ve karakter terbı-o an genış ... 
. .. . d müsbet duşUnceler orta -

yesı uzenn e 
ya koymalarını beklerdi~. Bun.u ~~~mı-

h . lerin rejimın getırdıgı ye
y~n mu alrrıredag~J'ik fikirlere ve hare-
nı ve esas ı p .. 
k 1 k ıa"' kayıt oluşlarına, musa-

et ere a11ı . . .. 
h .. teremiyorsak bızı, mazur gor

ma a gos • opagandacı-
melidirler. Cismanı cez~ pr • 

'klerı mebdelerın ve 
larmın harek~t ettı. akatlığtnı belirt· 
vardıkları netıcelerın 5 k 

1 cismani cezalarn me -
meden evve , neden revaç bul-
teplerde ne zaman ve t edagoJ'inin 
d y b hususat a P 

ugunu ve u b "tıe bakarak 
oynadığı rolü, dUne ve ugu 

tesbit edelim: . ... a mutlak k. cısmanı cez , 
MalOmdur 1

• idd tli bir disip· 
hakimiyetini, sert ve f e manın ru-
1• • • "nde orta za 
ın manzumesı ıç~ ' a amıştır. Ya-

bani müesseselerınde ! ~ ada türlil 
k. h . . bu fanı dunY nn ı ayat ıçın, k iicude eza 

mahrumiyete katlanma ' ~kseltmek o 
etmek ve bu suretle ruhu yu idi tn-

. . b" "k düsturu • 
terbıyenın en ~yu • teb'a ve uıak 

:r.urkkuşunun doho randimanlı ve daha 

ileri bir şekilde çahşmasını temin için 

Bn. Sabiha Gökçen yeni 
bir tetkilAt teklif etti 

Proje her dheften tam ve mOkemmeldlr 

Kahraman T ayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçen Türk 
Hava Kurumunda mqgul olurken 

Basvekil 
lstanbula 

-

dün 
gitti 

Dr. Aras ve malliye 

vekili de hareket ettiler 
Baıvekil B. Celll Bayar dlln akıam 

ekisprese bağlanan huıuıt bir vagonla 
tstanbula hareket etmi9lerdir. Ba9ba
kanımızı istasyonda vekiller, mebuı
lar, vekaletler ileri gelenleri ve doetla
rı uğurlamıflardır. 

( Yazısı 5. inci sayfada ) 

BUGÜN: 

16 sayfa 
ilavemiz 

ıanlan sürü halınde }>irer n siyasi ni· 
' b' 'd den zamanı gı ı sevk ı are e • t' kafi dere· 

zihnıye ı 
zarru da bu ruhu ve . i eti kafi derece 
zamı da bu ruhu ve zıhn ::uk ruhu, iyi, 
de besliyordu. Aynca, ç h niis bilin· 
kolay öğretme yolları da ~ ) 

(Sonu s. Jaci sayfa a . 

Dün, Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik 
RüJtÜ Aras ve Maliye vekilimiz B. Fu· 
ad Ağrah da latanbula ıitmifler ve 
garda birçok Jdmaelor tarafmdan ıaju.r-
1anmıflardu. 

Halk evleri 
Bunun içinden d-Ort aay/alık 
çocuk ila"emisi çılcannıs 

AtatUrkle prens 
Pol arasında 

Halkevlerimizin sayısı 
209 u bulmaktadır 

Ankara, 18 (A.A.) - Prenı Nikola
nın ölümü milnaıebetile, Cumhur Bat
kanr Atatilrk'le Yugoılavya naibi 
prenı Paul araamda •tağıdaki telgraf
lar teati edilmiştir : 

Yani ~2 llalkerlne daha kıwuıuroruı 

Altea Ruvayal Prena Paul 
- YucoalaYya Naibi -

- Belgad -
Alteslerinin, altes ruvayal prens 

Nikola'nın ölümile uğradığı ziyaı ha. 
ber aldım. Kendilerinden samimi tazi
yetlerimin kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 
Elcaelana Kemal Atatürk 

- Cmnhur Bqkanı -
-Ankara-

Çok müteha11iıim. Hararetle teşek
kür ederim. 

Paul 

C!!!§ 

Halltevlerinin yıltlönümü tlolayıaile 
Anltara ve l.ıanbul Halltevlerinde 
tertib edilen ilmi ltonleranalar aeri
aine aicl talailôt 6. inci aaylamı"a
clır. 

= 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Bay Sükrü Kaya 

HalltevinJe bir nutuk •Öylerken 

lstanbul elektrik şirketi 

Halktan fazla aldığı 
paralar1 iadeyi prensip 

itibariyle kabul etti 
İıtanbul, 18 (Telefonla) - Sene ı-------------

aon~arın?a Nafıa vekileti elektrik fir
ketıne bır tezkere yazmıf, teaiaatm 
mukavelelere uygun bir hale getiril
me~i ve .fuzull ıurette alınan paraların 
gerı verılmcıi gibi prenıip meseleleri 
hak~ında firketten cevab istemifti. 

Şırket 15 ikinci kinun tarihli iki 
tezkere ile bunlara cevab vermiı, 

Nafıa vekileti de 9 ,ubat tarihli bir 
tezkere ile 9irketin cevablarına muka
bele etmitti. Nafıa vekileti bu ıuretle 
birkaç zamandan beri devam eden katt 

teıebbllalerl neticeainde bu prenalp 
(Som s. ıacı •'l!•daJ, 

Ash ve esası olmıyan 
bir haber 

1.tanbul gazetelerinden biri, milli 
banka direktörlerinin Londra aeya
hatleri münasebetiyle lneiltereden 
mühim miktarda bir kredi temin et-
mek üzere müzakere yapıldığmdan 

bahıeden bir yazı yazmıştır. 

Ali.kadar makamlar nezdinde yap

tıfımu tahkikata gare bu haberin biç 
bir •lı ve ~ yoktur. 

B. Sükrü Kaya. 

Mühim bir nutulC 
verecek 

Yarın halkevlerinin kuruluşunun al· 
tıncı yıldönümüdür. Bu münasebetle 
bütün memlekette tören yapılacak ve 
bu inkılab müesseselerinin millet var· 
lığmd.ı kazandığı büyük sevgınin bir 
yeni tezahürüne imkan verilecektiı. 

Halkevlerinin her yıldör:ümünde, 
bir devlet büyüğünün, memleketin bil· 
hassa sosyal hayatının içinde bulun• 
duğu hali anlatması, geçen bir yıl l • 
çinde halkevlerinin bize neler kazan• 
dırdığını ve gelecek yıldan neler bek• 
lediğimizi anlatması bir ev ananesi ol• 
muftur. Bu sene de Dahiliye vekili ve 
Parti Genel sekreteri B. Şükrü Kaya 

(Sonu S. inci sayfada) 

Fıkra 

Cepheler ve biz 
Bir sözümüz vardır, "Derdsiz bap 

derd açmak" deriz. Şu cepheci gazete 
ve muharrirleri gördükçe, hep o h•tı· 
rımıza geliyor. lç ve dış politikaca r•· 
hatız; büdçemiz, iç ve dı§ ticaretimi• 
yolundadır; kalkınma davamızı ger· 
çeleştirip durmaktayız. Başkaları içia 
barış ve rahattan başka istediğimiz, di· 
lediğimiz yoktur. 

Üstelik Kemalist olmakla kendi 
kendimize benzemekle, hiç bir 

1

rejimde 
basm:ıkalıp ve taklid aramak zorunda 
olmamakla övünür, dururuz. Fakat, 
bir de bakarsınız, sayfalarımız iki mii· 
cadele cebhesinin yankıları ile, hamam 
kubbesı gibi çınlayıp durur. Ne bizim 
halkçılığımızla sol cebhe iddialarının, 
ne de bizim milliyetçiliğimizle sal 
cebhe davflarımn münasebeti vardır. 
Meselelerimiz büyüktür, çetindir, yo
rucudur, ama, m illi' dirler · bizim~ 
dirler. Ve üstlerinde istediğinf:ı kadar 
hayal, şevk ve heyecan oynatmağa k'· 
fi ebaddadırlar. 

Bu akalım şu cebheciliği! Ata türkün 
olan devlet politikası mihverı üstiln• 
den •ykrrı/aşıp hem kendimizi, hem 
/JIJJdb:neti rahatsız etmiyelim • • Fatay 
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Cemiyet ve kadın 
Hergün gazetelerin zabıta sütunlarında bir eşine rastlanan iğrenç 

vakalardan biri: delikanlı bir kız seviyormuş, kendisinden yüz çevirin
ce peşine düşmüş, nihayet bir köşede sıkıştırarak saldırmasiyle vücudu
nu delik deşik etmiş. Mahkeme kararı: onsekiz yıl hapis yatacak. Bura
ya kadar, hadise aleladedir. Fakat sonrası daha dikkate değer: hükmü 
yedikten sonra katit; isterse kararı temyiz edebileceğini söyliyen haki
me dönüyor: "Hayır, temyiz etmiyeceğim. Ama siz kadınlara fazla 
hürmet ve himaye gösteriyorsunuz!" 

işte küçücük bir cümle içinde açığa ,·urulmuş bütün bir zihniyeti 
Cemiyetimizin en korkunç yaralarından birini, bu sözlerin altında, irin
li manzarasiyle apaçık görüyoruz. 

Kaldırım kabadayısının, bu karar önündeki hayretini tasavvur edi
yorum: bir kadının hayatı onsekiz yıl hapisle ödenecek kadar pahalı 
mıdır) 

Kadın, alınıp satılan, aldatılıp atılan, erler meydanında adı ağza a
lınmaya değmez matağl Ah, şark! Baş döndürücü sefaletinin ve bütün 
felaketlerinin kaynağını, dikkat etsen, bu zihniyetin çamuru içinde far
kedeceksin ... 

Kadını cemiyet dışına atan, insanlık haysiyetinden tecrid eden, ıe 
bu suretle cemiyetin yarısını feda ederken, diğer yarısını bu yüzden 8 . 

kamete mahkum eden zihniyeti Sende dünkü hüsranlarımızın, dünkü 
kötürümlüğümüzün en büyük sebeblerinden birini, şimdi, ne kadar 
sarahatle görüyoruz. 

Türk topluluğu i;inde kadına asi! haysiyetini iade eden ve onu cemi· 
yet İçinde layik olduğu mevkie yükselten rejimin, bütün inkılaplar içinde 
yalnız bu inkılabı bile, ona bütün insanlığın saygı ve takdirini kazan
dırmaya kafi idi. - YAŞAR NABl 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 

Tilrkiye Cwnhuriyct merkez banka-.----------------
11ndan alınan hesap huliisalarma göre 
10.2.1938 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri ve kredili ithalat için Cum
huriyet Merkez Bankasına verilmiş 
teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
l"&kiye Cumhuriyeti Merkez Ban

k&aında.ki ldiring hea&blan 
borçlu bakiyeleri 

Memleket 

Avusturya 
Belçika 
Bulıı;aristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 

İspanya 
İsveç 
bviçre 

Miktar T.L. 

1.794.200 
9.600 
1.300 

2.846.000 
698.600 

3.903.100 
1.096.600 
8.637.900 

435.500 

1.622.500 

897.700 

1.897.600 
912.300 
661.400 

Yeni telefon 
hatlarımız 

Mersinle bir kaç güne 

kadar 
konuşmalar başlıyor 

Posta telgraf ve telefon idaresi, ev
velii memleketin bütün hududlarına 
kada~ uzanacak ve oradan da komşu 
memleketlerle birleterek Avrupa ile 
Asya ve Amerika arasında iltisak te
min edecek olan telefon hatları inş,a 

programının tatbikine faaliyetle de
vam etmektedir. Mevcud hatların bir
çoklarına kuranportörlcr konarak kuv
vetleri artırılmıştır. 

Sıvası Erzuruına uıa,tıracak olan 
hattın Erzincana kadar olan kısmının 

Vasiyeti yerine 

getirmek ıçın 

Anasını mutbağa 
gömen adam 

Cesed morga, Mehmet 
müşahedehaneye gönderildi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Eyubda 

Rami nahiyesinde oturan 80 yaşların -
da Seyyibe adında bir kadın dün öl
müş ve oğlu Mehmed, anasının vasiye
tini ycine getirmek için ölüyü yıka
dıktan sonra en yeni entarilerini giy
dirip mutfağın altında kazdırdığı çu
kura gömmüş, üzerine de bir şilte do -
!usu pamuk serpip çukuru kapamış

tır. 

Komıuları Seyyibeyi yoklamıya gel
dikleri zaman oğlundan onun öldüğü
nü ve bahçeye gömüldüğünü öğren

mişler, jandarmaya meseleyi haber 
vermiglerdir. Bunun üzerine Mehmed 
yakalanmıştır. Sorguya çekildiği za
man Mehmed anasının vasiyetini ye
rine getirmek için böyle yaptığını söy
lemiştir. 

Komşular evvern Seyyibeyi Mehme
din öldürdüğünü sanmışlarsa da bu 
şüphe tahakkuk etmemiştir. Bununla 
beraber Mehmed şehir içine ve ev bah
çesine ölil gömmekten ve anasını öl
dürmekten zan altına alınmıı ve adli
yeye verilmittir. Seyyibenin cesedi 
morga kaldırılmııtır. 

Mehmedin akU muvazeneainden şUp 
he edildiği için kendisi mü§Shede altı· 
na alınmıttır. Diğer taraftan mahalle 
halkı da Mehmedin anasına olan ıcv
gisinden bahsetmekte ve bu sevginin 
o semtte darbı mesel hükmüne girdiği
ni ıöylemcktedir, 

İstanbulda ünitürklerin 

mübadelesine başlandı 
İıtanbul, 18 (Telefonla) - Cum • 

huriye! Merkez Bankasında Unitürkle
rin milbadelesine baglanıldı. Her 10 a
ded türk borcu tahviline mukabil 10 

dane birinci tcrtib Sivas istikraz tahvi
li verilmektedir. Elinde ondan aşağı sa
yıda tahvil bulunanlar tahvillerini sat
maktadırlar. 

'Universitenin raclyo makinesi 
işlemeğe başlaclı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Uni.,cr
sitede radyo ile neşriyat için yeni tesi
sat yapılmış ve makineler satın alına

rak monte edilmiıtir. İnkılab dersleri 
bugünden itibaren Univcrsite makincsi
lc vcrilmcğc başlanmıştır. 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. --
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunaniıtan 

l.840.300 
255.900 
365.700 
149.100 

tel, fincan ve direkleri hazırdır. Ta
kazlar da ısmarlanmak üzeredir. Önü- : 

Hukuk hmini Yayma : 

Kurumunun : 

Cetvel:2 

Kredli ithalat için Cumhuriyet 
Merkez Bankıuma verilmiı olan 

teahhüdler yekUrıları 

lılemleket 

R11mt 
daireler 

T.L. 

Almanya 12.145.394 
Avuıtur7a 39.910 
Belçika 
Çekoalovak. 527.463 
Eıtonya 
Finlandiya 
Fransa 

Hususi 
ıahıslar 

T.L. 

8.885.697 
254.443 
20.078 

310.702 
13.576 
23.189 

192.486 

Yekun 

T.L. 

21.031.091 
294.353 
20.078 

838.165 
13.576 
23.359 

197.935 

-müzdeki malt seneye kadar Erzuruma : 
yetişecektir. : -Ankaradan cenuba doğru uzanan te- : 
Jefon hattına gelince bugün Mersine 5 
varmıştır. Birkaç güne kadar muhabc.. -

= Bu yıl için tertib ettiği seri kon- _ 
feranslarm sekizincisini bugün : --

Ankara Halkevinde = -reye hazır bir va~iyete konulacaktır. 5 İstanbul Hukuk ve lktısad Fakül- 5 
Bu bir iki gün zarfında Meraini.n dahi- E tesi ordinaryüs proıfesörlerinden -
li santralında bazı tadiHit yapılacağın- : Bö>y Şükrü Baban verecektir 5 
dan bundan sonra Mersin şehirler ara- - : 
sı konuşmalarına açılacaktır. = Mevzu: Para değişiklikle- § 

Cenup hududlarunıza kadar uzatıla- : rinin hukuki tesirleri : 
cak olan bu hattın devamı için bütün - h : 
malzeme ve vasıtalar hazırdır. İlkba- : Konferanslara davetiyesiz er- -

: kes girebilir. : 
harda inşaata başlanacak ve haziran- - -
dan evci bitecektir. '~11111111111111111111111111111111111111"' 

Eminönü meydanındaki 
yerler, umumi menfaat 
karariyle satın alınacak 
lstanbul Eminönü mey

danının genişletilmesi hak
kındaki kanuna göre •atın 

alınacak yerler hakkında u
mumi menfaatler kararı 
verilmesi lstanbul belediye
si tarafından fç bakanlıktan 
istenmişti. iç bakanlık ls
tanbul belediyesinin bu ıs
teğini muvafık ırörmüş ve 
satın alınacak yerler için u
mumi menfaat kararı ver
mittir. Karar dün lstanbul 
belediyesine bildirilmiştir. 

\.. .. 

Aziziye 
tüneli 

_) 

1.235.000 lira 
sarfiyle 

yeniden yapılacak 
İzmir - Aydın hattı üzerinde bulu

nan Selçuk ile Çamlık istasyonları a
rasındaki Aziziye tünelleri, bundan 
yetmiş sene eve!, bu hattı inşa eden 
firket tarafından yapılmıı olduğun
dan, bugünkü katarların geçmesine 
müaaid olmıyacak kadar dardı ve dev
let demiryolları katarlarının geçifinde 
zorluklar doğurmakta idi. Devlet de
miryolları, lokomotif ve vagonlarının 
geçmelerine elverişli olmayan bu tü
neller üzerinde esaslı tetkikler yaptır
mış ve tamir ıuretilc düzeltilmeleri, 
yenilerinin yapılmasından daha çok 
masraflı olacağı anla~ldığından Bü
yük Aziziye tünelinin yanı batında 

1100 metre uzunluğunda bir tünel a
çılması kararlaşarak inşaata başlan

mıştır. 

Bu mıntakada erazinin çok irızalı 
ve sert olması dolayısiyle yol geçeği
nin değiştirilmesi kararlaştmlmıştır. 
İnşaat, yeni yol üzerinde yapılmakta
dır. Bu kısım üzerinde bir de istasyon 
binası yapılacaktır. 

1.235.000 lira ile meydana gelebilece
ği talunin edilen bu if, 939 senesi ao· 
nuna kadar tamamlanmı' olacaktır. Bu 
suretle, devlet demiryollarını.n işlet

me bakımından en verimli bir kısmı
nın iktısadt değeri daha çok artmıf 

bulunacaktır. 

Balkan antantı ekonomi 
konseyi 

toplantısına hazırlık 
Balkan antantı memleketleri eko

nomik konseyi bu yıl nisan ayı için-
de, !atanbulda toplanacaktır. Konsey
le alilkalı bakanlıklar şimdiden hazır
lıklarına başlamışlardır. Belgradda 
toplanan konseyce kabul olunan bal
kan antantı memleketleri turist an
laşmasına aid her dört devletçe alı· 
nan kararlar ve hazırlanan projelerde 
İstanbulda toplanacak olan ekonomik 
konseyince tetkik olunarak bir neti
ceye ·bağlanacaktır. 
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Sivıu'ta kurulacak büyük çimento fabrikasının krokisi 

Sivas • 
çımento fabrikası 

Tem muz 1939 da işlemeğe başlıyacalC 
ve yılda 90.000 ton mal çıkaracak 
Sivasta tesisi tekarrür eden çimento fabrikası rnakina aksamı• 

nın Almanyada Humboldt müessesesine ihale edildiği iıtihbar 
edilmittir. 

1 
Günde 300 ton yani senede 90.000 K I' 1 • I 

ton çimento istihsal edecek olan bu omanya ıste erıne pu 
fabrikanın montaj işlerinin 1938 ilk 
teşrininde ve fabrikanın 1939 senesi 
temmuz ayında çimento istihsaline 
başlıyacağı anlaşılmaktadır. 

Fabrika civarında mevcud ilk 
maddelerin fabrikanın bugünkü is
tihsal kabiliyetinin iki misline tezyi
di halinde dahi kifayet edecek mik· 
tar ve vaziyette olduğu nazarı itibare 
alınarak fabrika tesisatı az zamanda 
istihsaliltını iki misline çıkarabilecek 

şekilde yapılacaktır. İptidai madde
lerin bulunduğu mahal fabrikaya 3100 

metre uzunluğunda bir hava hattıyla 
bağlanacaktır. Esas fabrika temel, 
silo ve emsali sınai inşaatı için Hum
boldt firmasından planlar istenil~iş
tir. Planlar geldikten sonra takriben 

önümüzdeki nisan ayında inşaata baş
lanacaktır. 

Bu fabrikanın tesisinden 
şark viliyetlcrimizle orta 

!uda daha ucuza 
temin etmektir. 

çimento 

maksad 
Anado -

aat,,ını 

(A.A.) 

Bazı gümrüklerin komanya listeleri
ne 15 kuruşluk damga pulu yapıftırıl• 
dığmı haber alan vekalet, yalnız 20 
tondan yukarı olan gemilerin manifes• 
to vermekle mükellef olduğunu, boş 

gelenlerin ihbar kağıdlariyle daha az 
tonlu gemilerin şifahi varakalarının 
da manifesto yerinde bulunduğunu 
hatırlatarak 10 kuruştan fazla pul ya
pıştırılmamasını alakadarlara bildir
miştir. 

Posra mororsiklerleri ve 
plaka resmi 

Posta telgraf ve telefon genel dl· 
rektörlüğü halkın postalarının vakit 
ve zamanında yerine varmaaınr temin 
için muhtelif yerlerde kullanmakta 
olduğu motosiklet ve bisikletlerden 
belediyece alman plaka resimlerinin 
alınmaması hususunun teminini ig: 
bakanlıktan istemiştir. Bu istek ig 
bakanlıkça tetkik olunmaktadır. 

• 
lskenderun müftüsü şehrimizde 

B. Hayyat Büyük Önderden ve 
Ankaradan hayranlıkla bahsediyor 
İskenderun ve havalisi Eti - Alevi 

türklerinin müftüsü, B. Abdülhamid 
Elhayyat yanında mahdumu Selim Sa
bit Elhayyat ve damadı Şekib bulundu

ğu halde Antalya mebusu B. Tayfurun 
refakatinde iki gün eve! İstanbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

B. Elhayyat, Ankara ziyaretinin se
beb ve intibalarını bir arkadaşımıza 
§Öylece anlatmıştır: 

"- Bilyük Atamızın ve cumhuriyet 
hükümetimizin yüksek müzaharetleri
lc teessüs eden Hatay varlığından duy· 
duğum minnet ve §Ükranları Büyük 
Öndere ve devlet ricaline arzetmek i
çin geldim. Başşehrimiz Ankarayı çok 
muhteşem buldum. Barajı, Orman 

çiftliğini, Çankayayı ve daha bir çok 
yerleri gezdim. Bir tek kelime ile, An
karanın hayranı olarak ayrılıyorum.,, 
Hatayın bugünkü ve yarınki vazi· 

yeti hakkında ne düşündüğünü sor
duk. Şeyh Elhayyat: 
"- Aleviliği sıksık kullanan entri• 

kacılar Eti türklerile hataylı kardeşle
rimizin arasını açmağa çalıştılarsa da 
menfaat düşkünü, bir iki kişiden baş
ka kimseyi birleştmekten vaz geçire
mediler. 

Hataym istikbaline gelince: O da a
navatan gibi refah ve saadet kaynağı o
lacaktır.,, 

B. Elhayyat, dün akşam Mersin yolu 
ile Hataya hareket etmiştir . ., 

Holanda 
1nıiltere 

170 
5.449 

83.877 
292.591 

14.849 
1.734.421 

33.146 
27 .608 

58.388 
522.981 

142.265 
815.572 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
ler vardı ki ben de oldukluı gibi 
bıraktım. 

Romanyayı satacağımız 

pamııklar İıpanya 
İsveç. 
lıviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç. 
Lehistan 
Yuıoılavya 
Yunanistan 
Ruıya 
İrlanda 

409.966 
66.635 

6.051 
11.269 

54 
144.113 

14.722 
254.593 
233.297 
254.522 
147.733 
93.734 

6.402 
4.883 

33.169 
14.470 

227 

29.571 
1.989.014 

267.143 
282.130 
557.699 
160.369 
12.453 
16.152 
33.223 

158.583 
227 

Y ukuıdaki 2 nwnualı cedvelde 
yazılı kredili ithalatın vadelerine 
göre vaziyetleri : 

Altı aya kadar vadeli 

Memleket Resi mi daireler Hususi ıahıslar 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

1.268.692 
385.534 

T.L. 

5.110.664 
1.428.240 

Daha uzun veya ba!5ka vadeli 

Memleket Rcıimi daireler Hususi şahıslar 

Almanya 
D. M. 

T.L. 

10.876.702 
3.012.738 

Cetvel: 3 

T.L. 

3.775.033 
1.025.355 

Mumtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kllring 
hew.blımnclaki alac&k!arımız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanyada (A ve B hesapları) 17.615.400 
Eıtonyada 23.600 
Lehi standa 180.800 

"Kendi kendini okuma!,, 
lstanbul'da çıkan arkadaş

larımızdan birinin 17 ,ubat ta
rihli nüsha•ının birinci sayfa· 
sında ve iki kalın çizgi altında 
şu başlık vardı : 

Madrid el~iliğimize tecavüz 

miiedildi? 

Ve " hususi,, kayıdlı, yani 
radyo ile Berlinden alınmıf bir 
telgraf, geçen gün Ro.ma rad
yosunun verdiği yalan havadisi 
aynen tekrar etmekte idi. Ar
kadaşımız telgrafın altında, va
kit geç olduğu için haberin 
doğru olup olmadığını tahkik 
edemedik, diyordu. 

Halbuki aynı gazetenin 8 
şubat tarihli nüshasının ırene 
birinci sayfasında şu başlık o
kunuyordu : 

Madrid elçiliğimize tecavüz 

haberleri 

Ve altında Anadolu ajansı
nın resmi tebliği, böyle bir te
cavüzün vuku bulmamış oldu
ğunu ve şayianın esası ne oldu
ğunu bildiriyordu. 

Dalgınlık, ne denir ?. 

Dağıtıl.an toprak ! 

Dünkü Ulus'da italik 36 punto 
ile çift sütun üzerine dizilmiı üç 
N.tır bir baılık vardı : 

"Yedi senede topraksız çiftçiye 
4,623,965 liralık toprak dağıtıl
dı.,, 
Osmanlı imparatorluğu da top

rak dağıtırdı ve hazan yedi senede 
dağıttığı toprağın değeri yukarki 
rakamın on mislini, yüz mislini, 
bin mislini de bulurdu. Fakat ken
di sınırlan içinde topr&kaız kal
mıf 9iftçiye değil, dııardan hudud
larını yabancılara 1 

Okumadan yazmak! 

Bir dergi idarehanesinde konu
ıuyorlardı : 

- Bu kitabı yazan gençle gö
rüıtüm. Bana dedi ki: "Bu kitabı 
yazmad&n önce uzun boylu dü
tündüm; mevzularımı kafamda i
yice develope ettikten sonra kale-

mi elime aldım. Yalnız bu kadar 
da değil. O slubumda ve düıüncele
rimde ıunun bunun tesiri altında 
kalmamak i!(İn belki on senedir, 
hiç bir kitab da okumadım . ., 
~ Ver ıu kitabı d& bir göz ırez

direyim. 
Kitabdan bir kaç pasaj okuyan 

bu adam, sonradan bu yeni eseri 
kapayıp masanın üzerine attı ve : 

- Sahiden müellifi, uzun zaman• 
dan beri kitab okumamı§. Eğer o
kumu§ olsaydı, böyle bir eser vü
cuda getirmeğe utanırdı! dedi. 

Fransızca cümleler! 

Bayramda çıkan "Kızıli.y,, ga .. 
zetesi için Oscar Wilde'den türk
çeye çevirdiğim "Model milyo
ner,, hikiyesinde: 

- A chacun aon metiir 1 
- Que voulez - vom? La lan-

taisie d'un millonnaire I 
- Son allaire c'eıt l'argent des 

autreı I 
Gibi bir takım franaızc:a cümle-

Bu hikaye gazetede çıktıktan 
ıonr& düıündüm: 

- f,yıi ki bu hikaye ilk defa çık· 
tığı z&man, bu gÜnkÜ lıtanbul mu
harrrlerinin, mizahçılarmın elleri 
kalem tutmuyordu; dedim, tut
ıadyı, o zaman, muhakkak, Ya
kub Kadrinin "Bir Sürgün,, roma
nında çıkan fransızca cümlelere 
k&rıı kopardıkları kızıle& kıya
meti koparırlardı ! 

Y ahud da böyle ıeylerin A vru
panın büyük muharrirleri tara
fından da yapıldığını öğrenir, 
''Bir Sürgün" ün fransızca cümle
Jerinden fıkra, ma.ka)e ve nükte 
çıkarmağa yeltenmezlerdi 1 

Modern Ferhad 1 

latanbu'·1 ~n teıefonla bildirilen 
bir haber : 

"Geçen temmuzda Y eniköyde 
&yrı yatadığı Saliha &dmdaki bir 
kadını öldüren Ferhad on sekiz 
sene hapse mahküm oldu.,, 

Bu cin&yeti ilk defa haber ve
ren gaze-telerin "bir aık faciası,, 
na benzer bir batlık koyduklarını 
hatrrl~orum. Yani bir "Ferhad,, 
ile ''Saliha,, adlı ''Şirin,, ars.smda 
geçen bir facia. 

Fakat modem Ferh&d, eskisi 
gibi, &fk yüzünden dağlan değil 

de ,sevgilisinin göğsünü del mitti 1 

Romanyaya satılacak pamukları-

mız için Bükreşte Romanya hükümetl 
ile delegelerimiz arasında yapılmak
ta olan temasların bugünlerde bir ne
ticeye varacağı haber verilmektedir. 

Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava açık ve hafif 

rüzgarlı geçmiş, ısı gece sıfırın altın
da5, gündüz sıfırın üstünde 9 derece o
larak kaydedilmiştir. 

Yurdun şark mıntakalarında hava 
kapah ve yeryer hafif karlı, Kararleniz 
sahillerinde kapalı, diğer yerlerde bu
lutlu geçmiştir. Dünkü yağışların ka
remetreye bıraktıkları su mikdaıları 
Rizede 23, Orduda 8, Trabzon ve Gire• 
sunda birer kilogramdır. Rüzgarlar ce
nubu şarkide sakin kalmış, şarkta ce
nuptan saniyede 4, diğer mıntakalarda 
umumiyetle şimalden en çok 11 metre 
hızla esmiştir. Dün en dü~ük ısı sıfırın 
altında Sıvasta 5, Çorumda 6, Kayseri
de 7, Erzurumda 10, Karsta 14 derece
dir. En yüksek ısı da sıfırın üstünde 
Eskişehirde 8, İzmirde 12, Bodrumda 
16, Antalyada 17, Adanada 18 derece
dir. 
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DIŞ iCMAL .................................................... 
İngiltere - İtalya 

İngiltere - ltalyan münasebetle-
1ine bir düzen vermek için bir müd
dettenberi Londrada yapılan görüt· 
tneler etrafındaki esrar perdesi bir 
türlü açılamıyor. Ve görüımele
:rin yapıldığı her iki tarafça da in
kar edilmiyor. Fakat görütülen 
lneaelelerin mahiyeti maliim olına
tnakla beraber, bu müzakerelere 
airiıınek teklifinin hangi taraftan 
geldiği de iyice bilinmiyor. İngiliz 
gazeteleri ltalyanm talih olduğunu 
ileri ıürüyorlar. Regime Fauciıta ga
zetesi ise, anlatmak teklifinin. ln
ailtereden geldiğini iddia edıyor. 
Ve garibdir ki her iki tarafta kartı 
tarafı anl&§mak teşebbüsünde bu
lunınaya sevkeden sebebi izah eder
ken Almanyaya işaret ediyor. 

Regime Fasscista Almanya' da. m~
t~illerle müfritler arasındakı mu· 
c:adelede ikincilerin kazandığını ve 
Ronıa-Berlin mihverinin banisi olan 
Ribbentrop'un iktidara geçtiğini gö
ren lngilterenin, artık ltalyaya yak· 
latnıaktan batka çaresi kalmadığını 
iddia edi:for. Bütün lngiliz gaz.~te
leı-i de Almanyanm Avusturya u~e-
1"İndeki emellerinden artık end~e 
etnıeğe baıla.yan ve son darb~nin 
aeleceğinden de koku alan İtalya run, 
lngittere ile anlatmaya yanaştığını 
)azıyorlar. Fakat müzakere kendi
liğinden baılamıt gibi görünüyor. 
llk temas Frankoya aid bir denizal
tı gemisi tarafından bir İngiliz ge
tniıine yapılan tecavüze kartı ted
bir aranırken yapılmıttll'. Bu teca
"Üziin f ngilterede uyandırdığı heye
can hatırlardadır. İngiltere, karıı
lrıazlrk komisyonuna ve hatta Nyon 
devletlerine sormadan tiddetli ted
bir almaya karar vermit ve bu ka
t-arını diğer alakadar devletlere bil
dirnıiıti. İtalya asla itiraz etmeden 
lngilterenin teklifini kabul etti ve 
derhal denizaltı gemilerine kartı 
alınacak tedbirJerin tatbikine batla
dı. Bir buçuk aenedenberi İspanya
Ya aid her meselede olduğu gibi, 
İtalyanın, bir takım itirazlar ve ih
tirazi k~ıdlar ileri sürmesi bekle
llirken, bu derece uysallık ıöater
blesi Jngilterede iyi tesir bırakmıı 
._,e diğer meseleler üzerinde gÖrii§

bıeler ba§lamı§tır. 
Hakikat ıudur ki İtalya siyasi, 

İktisadi ve mali bakımdan büyük 
i-;._ :-a.!--L : 9 ;_.J--1:.. V ... Ual>-s ~o.ı-

bine giriıtiği gündenberi devam e
dib giden anormal vaziyete nihayet 
~ennek istiyor. İtalya Habetiatanı 
feth ve istila etmittir. Fakat bu 
lneınleketin tabii servetini iatiamar 
edecek parası yoktur. Oıtelik Ha
b9fistanda asayiıin temini için bir 
Çenek milyon aaker bulundurm~ 
mecburiyetindedir. lsp8:ny~dakı 
harb için bugüne kaclar ".'~ bet 
nıilyon İngiliz lirası sarfetttğı halde 
huııun aonu yakm görünmüyor. Ak· 
deniz ve Afrika teıebbüsleri~le 
ıneıgul olabilmek için Almanya ıle 
beraber yürümeğe çalıtırken Orta 
Avrupadaki vaziyeti sarsıldı. . 

ltalya devleti, kurulutundanben 
iki ıiyuet arasmda sallanıp ~':"'-

b. · Avrupa ıçın· 
ınuıtur: Bunların ırı, 
deki menfaatleridir ki F~~n~ bve 
İngiltere ile beraberdir. ~u~ku u-

.. . lt lya ıçın Fran· 
~ pancermenızm a . d' 
&adan daha büyük bir tehlıke ır. 
İkincisi de Avrupa dıımdaki men~a
atleridir ki bu noktada Almanya ıle 
beraber olduğuna tüphe yol kt

1
ur. 

. B•' .. ta ya 1870 aenesindenberı ulun 
hiikfunetleri kah bir, kah diğer ta· 

·k· - menfa-:tafa meyilederek ı ı zumre . 
at arasında bir muvazene ternın et· 
ineğe çahımıılardır. Fakat M~aso
lini, aon aeneler içinde, belki ~e 
Fransa tarafından aldatılmıı, l~g?l
tere tarafından istihfaf ve h~tta ıs
tihkar edilmit olmanın acısıyle, İ-
talya harici politikasınm b~ m~va~ 
:t ı· "d" .. bozdu. Netıceaı t ene ı gı ıpnı .. t m bir 
olnıuıtur ki ltalya bugun I a 'it 
aiyaai yalnızlık içindedir.F ngı e~el. 

lin 
'

tll' ransa ı e 
Ye kal'§ı cebhe a 1 

• d k" Ort Avrupa a ı 
araıı açıktır. . a. Roma-Ber 
doatlarmı kaybetmııtır. ·ıen 
ı . f nda çevrı 
ın mihverinin etra 1 1 1-d ·u da an atı 
fırıldakların ne ol ug. Alman - 1-
dı. Avrupa iılerinde bırd olabi-
l l budu u ne 
a Ya ortakhğmın .. l)es ittifaka 
leceği, İtalyanın muse . 'nde gö
dahil bulunduğu seneler ıdç~ bilir. 
riil .. .. B Almanya . . 

nıuıtur. unu Mussolını 

İngiltere de, Fransa d~ nımın bil
gibi realist bir devlet 8:. a? 
lnenıeai nasıl münıkiindur I unak 

• ile an ar--
Bu defa lngıltere b anlayışın 

İçin yapılan teıebbüsde u 
)eni bir ifadesi aeziliyo~· de ltalya 
• Her halde lngil~~~":Uıüyor. lki 
ile anlatmak istedıgı g danberi sÜ· 
leneye yakm bir :zaınan1 ilterenin 
~p giden mücadele A n.g dağı bÜ· 
~~restijini hayli_ sarstı. k~:ni:z yolu 
tun çarelere ragınen. A .-yıtaınaz. 
emniyet altına atınınıt b'l"r? iki 
A 1 . . ola ı ı n aıma zemım ne \'%ulan 
devlet arasındaki ihtilaf 1111~ Jıpan-__ ,. d be . t ınese etı. 

... ._.\iDi ur: Ha 111 an s· gazide-
Ya lbeaeleai, Trabluıgarb ve ın 

ULUS 

DÜNYA HABERLERi 

Japonya Çine yeni 
kıtalar gönderdi 

SUR İYEDE 

Nümayişler 

ve tevkifler General Matsuinin geri 
Şam, 18 (A.A.) - Muhalefetin, müf

rit cenah ileri gelenlerinin tevkifile ne
ticelenen mitingine mukabele olmak ü
zercı nasyonalist bloku ıefleri dün ak -
şam bir toplantı yapnuşlardır. Birkaç 
bin kişinin ittirik ettiği bu toplantıda 
söz alan Suriye baıvekili, hükümet po -
litikasımn Fransa ile İngiltere, Irak a
rasındaki gibi bir muahede akdine ma -
tuf olduğun bu muahedenin Şam 
parlamentosunda fileni müzakereye ko
nulacağını bildirmiştir. 

çağırıldığı haber veriliyor 
Londra, 18 (A.A.) - Tokyodan bil

diriliyor: Bugün imparatorlu~ umun:ıi 
karargahı tarafından neşredılen bır 
tebliğde yeni vaziyete karşı koymak 
üzere Çine yeni japon kıtaları sevke· 
dilmiş olduğu bildirilmektedir: . 

Bu kıtalar, diğer kıtalar yerme ıka· 
me edilecek kuvvetlerden ibaret olup 
takvive kıtaları değildir, ve gidecekle
ri ye;den bahsedilmemektedir. 

Hatırlardadır ki general Matsui, 
geçenlerde japon milnakal!t hatlarının 
uzunluğu sebobile munz~m k~vvet . o: 
larak dört fırka asker gonderılmesını 
istemişti. 

Kabinenin akdetmiş olduğu fevkala-
de bir toplantıda milli seferberlik ka
nunu layihası bazı tadilat ile kabul e
dilmiş olup yarın diyete arzedilecek-

tir. 

General ıllatsui geri alınacak 
Şanghaydan bildiriliyor: Güvenilir 

bir kaynaktan bildirildiğine göre, ge· 
neral Matsui, Tokyo'ya çağrılmıştır. 

Geçen seneye kadr Kore ordusu baş
kumandanı olan 58 ya~ndaki gener~l 
Hata'nın Matsui'nin yerine geçmek u
zere bugün hava yolu ile Tokyodan ge
leceği söylenmektedir. 

Değişikliğin sebebi 
Bu değişiklik için sebeb olarak şu 

husus iler isürülmektedir: 
General Hata, Matsuiden daha ziya-

de diplomattır. 
Zannolunduğuna göre, japon kabi

nesi, Yantze bölgesindeki yabancı 
menfaatleri, gümrükler ve Şanghay 
meseleleri hakkında daha itilafcuyane 
hareket etmek tasavvurundadır. 

Henüz teeyyüd etmemi~ olan bir ha· 
bere nazaran, Matsui, bilahare Nankin
de merkezi Çin hükümetinin teessüsü 
takdirinde mezkur hükümet nezdinde 
bUyüt.. ol~i olcıralc'g6nderilecektir. 

llankov'da bir hava 
mulıarebesi 

Hankovdan bildiriliyor: Şehir üze
rinde bir cevelan yapmağa teşebbüs et
miş ölen beş japon tayyaresi, otuz Çin 
avcı tayyareıi ile bir muharebeye gi
ri"11i§tir. Haaar yoktur. 

Japon muva/lakiyeıi 
Domei ajansının bildirdiğine göre, 

bir japon kolu dün akşam Sarı nehrin 
şimalindeki Çin hatlarını yarmaya ve 
Sinsianga girmeye muvaffak olmuttur. 
Bu şehrin cenubunda diğer bir kol Pe
kin . Hankov demiryolunu kesmittir. 

Romanyada 
• o sayış 

tedbirler 
Bükref, 18 (A.A.) - Asayifin ida

mesi hakkındaki kanuni kayıdlar, 
dün neşredilen bir emirname ile tak-

viye edilmiştir. . . .. 
Bu emirname hük~?11~rı~e gore, 

gizli mahiyette her turlü uyaai ku-

l r memnudur. Sokaklarda aske· rum a . 
1 

. 1 ri nizamla geçid resıme rı yapı mı· 
acaktır. Siyasi toplantılara sahne 

y k t ller lokantalar, kahveler 
olaca o e • · b 
ve buna benzer umumi yerler ıç a-

ğ tas iyle kapatılacaktır. 
kanlı ı vası - k 
Memurların siyasetle ugra~ası a-

. dur aksi takdırde he-
tıyen memnu • . 
men azledileceklerdır. 

• • 
Efes gemısı 

denize indi 
B 1. 118 (A.A.) - İzmir limanı 

er ın, . d·ı 
işletmesi için Almanyada ınşa e ı en 

•1 de" Efeı gemisi 17 şubatta 
gcmı er •• d . . 
Bremende muvaffakiyetle enıze ın· 
dirilmiştir. 

ki aıkerler meseleıi. Propqanda meae
leıi. Akdeniz meselesi. Daha birçok me
seleler sayılabilir. Fakat bunlar ha
k'katte ayn ayn meaeleler deiildir. 

Akdenizde 
bir gemiye 
hücum 

Marsilya, 18 (A.A.) - Marsilya 
Mendirek telsiz istasyonu Elmansur 
vapurundan aşağıdaki haberi almıştır: 

"Saat 12,18 de 52 derece 11 dakika 
arzı şimalide ve üç derece 35 dakika tu
lü şimalide bulunuyoruz. Bir obüs ge -
minin sancak tarafının ilerisine doğru 
l 50 metrelik bir mesafeye düşmüştür." 

V endres limanından hareket etmiş 
olan vapur, fransız limanlarına tahsis 
edilen mahfuz yolu takib etmektedir. 
Vapurun civarına düşen obüsün muha
rebeye girişen iki İspanyol gemisinden 
birisine ait olacağı tahmin edilmekte -
dir. 

Elmansur vapuru fbilaara Cezayir 
istikametinde yoluna devam ettiğini te 
telsizle bildirmiştir. 

Uiğer taraftan alinan haberlere gö -
re, nizamı bozan yirmi kadar kimse 
tevkif ve hapsedilmiştir. 

Rir bnrut deposunda yangın 
P:ris, 18 (A.A.) - Beyruttan bil -

dirildiğine göre, bu şehirdeki askeri de
polar evvelki gece bir yangın neticesin
de harab olmuştur. 

Fran!Ca ile yapılan miizakerP.ler 
Şam, 18 (A.A.) - Başvekil B. Cemil 

Mardam, şu beyanatta bulunmu§tur: 

"- Ekalliyetlerin şahsı ahkimı hak

kında prensip itibariyle bir anlaşma ya
pılmıştır. Fransız memurlarının daimi 

kadrosuna müteallik görüşmeler hemen 
hemen tamamlanmıştır." 

Tayyareci Vlosov, sovyet 
kutup istasyonuna 

nasıl indiğini anlahyor 
Moskova, 18 (A. 

A. ) - Tas ajansı
nın tasrih eylediği
ne göre, telsiz tel -
gra.fla.rda vultua ge 
len bir bati yüzün
den Papanin kam
pına tayya~ci Çer
viçi'nin inmit ol
duğu haberi yayıl
mıştır. Halbuki ha
kikatte, Papanin 
kampını .r:iyaret e
den Çerviçni de
ğil, faklt tayyareci 
Vlaaov'dur. 

Vluov intıba -
Iarını ıöyle anlatı

yor : 
"-Buz ile kap

lı arazi üzerinde u

çarken, Papanin in 

radyo ile daha ön -

ce bildirmit oldu -
ğu tafsilata tama
mile benziyen ai
yah noktalar gör
düm. Bunun üzeri-
ne apğıya indik 
ve 50 metrede kamp 
üzerinde aelim ver 
mek için iki daire 

Sovyet ilim heyetinin üzerinde bulunJuiu 
Bankizin ilerleyq i•tikametini ııöıteren harta 

çizdik. Kampı daha gözükür bir hale 
getirmek için Papanin grupu dışarıya 
elbiaeler aermiıler ve ateıler yalcmıt
lardı. 

Papanin kampı büyük buz parçaları 
terakümünden mürekkeb dağbk orta
sında küçük bir bankiz üatilndedir. 

Dıvarla çevrilmiı bir avlu gibi •• 
Bu bankiz, etrafı duvarlarla çevril -

miş bir avluya benzemektedir. Kamp
daki arkadatlar bizi ellerile ıelimla

makta ve heyecanlı bir surette bir ıey
ler söylemekte idi. Papanin elinde bir 
sinema makinesile uçuıumuzu filme a
lıyordu. Papanin tayyarenin inebilece· 
ği yeri elile istikamet tayin etmek su
retile gösterdikten sonra o tarafa doğ
ru koşmağa başladı. 

"Sevinçten ağlıyor ve nefes 
alamıyordum." 

Yere indik. Ben derhal Papanin'c: 
doğru koşmağa başladım. Büyük bir 
sevinç nefes almama mani oluyor ve 

pu ilim adamlarına, akrabalarından 
gelen mcktublarmı ve Taymir buzkı
ranı mürettebatının hediyeai olan 
.Moskova biralariyle bir çok portakal 
verdik. Papanin heyecanla bize teşek
kür etti ve heyetimize aelarnlar yolla
dı. 

Bu esnada kar yağmaya batlamıştı. 
Bunun üzerine hemen derhal havalan
mak mecburiyetinde kaldık. 

Yugoslavya münakalat naun . . 
llalyaya giHi 

Belgrad, 18 (A.A.) - Münakalat 
nazırı Mehmed Spaha, iki hafta kal
mak üzere ltalyaya gitmiştir. 

. Nazır İtalyada münakalat işini ve 
bılh,assa motörlettirilme itlerini tet
kik edecek ve icabında vagon ve oto
motris mübayaaaı için müzalcerelerde 
bulunacaktır. 

gözlerim heyecandan yaşlarla dolu- Troçki'nin oğlunun ölümü 
yordu. Bu buluşma esnasında hissetti- b kk 
ğim şeyleri tarif edemem. Papanin ile a ında tahkikat yapılıyor 
bir çok defa sarıldrk ve öpüştük. Pa- Pariı, 18 (A.A.) - Troçkinin ev-
panin'in yüzü arktik rüzgSrlarının te- v~lki ~ece Paris hastanelerinden bi
sirile yanmış ve yağızlaşmıştır. Çenesi rınde. o~en oğlu Leon Sedofun ölümü 
ufak bir sakalla örtülüdür. , sebebını araştırmak için adli tahkikat 

1 
Her biri, ltalya-İngiltere müna

sebebleri adı verilen konflekı'in bi
rer cüzidir. Veya hepai üzerin~e 
anlatmak lizımdır; yahud da hiç 
biri halledilemez. Bu derece dallı 
budaklı itlerin halli için yapılan Mektublar, hc'diyeler 
müzakerel«, mü.bet netice verse Papanin'le beraber tayyarenin yanı-

açılmıştır. Otopsi, Peritonit alamet
leri göstermektedir. Ailenin arzuıu 
üzerine, hastanın iç azaBI alınmıt ve 
zehirlenme emareleri arattırmak üze
re muareneye &önderilmlftir. 

cle venneee de yavaf yiiriir. na gittik. Orada Papanin pilotum Do-
A. ~. ESMER rof eev ile de kucaklaıtr. PaP.BOin ını-

Mısırda kanlı 

bir nümayiş 

Kavgalarda 40 kişi 

kadar yaralandı 
lskenderiye, 18 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: Yeşil gömleklilerin üç sa
at kadar süren bir toplantıları che
miyetli kavgalara sebeb olmuş ve 40 

kişi yaralanmıştır. Bunların arasın

da bir kaç kadın ve bir kaç da avru
palı vardır. 300 den fazla kimse Na
has paşa lehinde bağırarak toplantı

nın yapıldığı yeri işğale teşebbüs 
etmiştir. Kuvvetli polis müfrezeleri 
tezahürcüleri sopa ile dağıtmaya mu
vaffak olabilmiştir. Bir çok s'bkak 
feneri, tramvay, otobüs ve vitrin ha
sara uğramıştır. 

B. Grandi ingiliz 
devlet adamlariyle 

temaslarda bulundu 
Londra, 18 (A.A.) - B. Grandi, B. 

Çemberlayn ile görüşmek üzere bu sa
bah başvekalet dairesine gitmiştir. Mu
maileyhten bir kaç dakika önce B. Eden 
de başvekillik dairesine gitmiş bulunu
yordu. 

Müzakerelere öğleden sonra fasıla 
verilmiş ve saat 3 de tekrar devam edil
miştir. 

Bu milzakerelere başbakan Çember
layn'in İtalyan büyük elçisine vaki da -
veti üzerine girişilmiştir. Çemberlayn 
daha evvel Fransa büyük elçisi.ne haber 
göndererek ltalya'nın Stresa anlaşması 
hususundaki hattı hareketini öğrenmek 
üzere İtalyan büyük elçisiyle görüşece
ğini bildirmişti. 

Re.~mi tebliğ 

Görüşmelerden sonra dış bakanlı -
ğmdan aşağıdaki tebliğ verilmiştir: 

" Kont Grandi bugün saat 10 da 
dış bakanlığına gelerek başbakan ve dı§ 
bakanı ile enternasyonal vaziyet ve iki 
memleket arasındaki münasebetler hak
kında müzakerede bulunmuştur.,, 

Aynca bildirildiğine göre, bu ko
nuşmalar, İtalyanın Berchtesgaden an
laşmasını ve onun neticelerin~ nasıl te -
lakki ettiği hakkında ingiliz bakanları
nın tavzihler elde etmelerine imkan 
vermi§tir. 

B. Hitler otomobil 

salonunu törenle açtı 
Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitler, bu 

sabah otomobil salonunun açılma res
mini yapmıştır. 

Bu münasebetle irad etmiş olduğu 
nutukta, bilhassa şöyle demiştir : 

"- İşsizlik meselesi kalmamıştır. 
Şimdi Almanyada, elde olunan iş kuv
vetlerini rasyonel bir tarzda harekete 
getirmekle meıgul olmalıdır . ., 

B. Hitler, halk otomobilleri imali 
için muazzam bir fabrika inşa edilece
ğini bildirmiştir. B. Hitler, sanayi er
babmdan otomobillerin tiplerini tev
hid etmelerini istemiştir. 

Bir it<ılyan vapuru kaybol<lıı 
Roma, 18 (A.A.) - Rotterdamdan 

Cenovaya giderken 11 şubatta batı 
Akdenden tehlike işaretleri gönder
miş olan italyan Gianicolo vapurunu 
bulmak için havadan ve denizden ya
pılan araştırmalar şimdiye kadar hiç 
bir netive vermemiştir . 

Cağaloğlunda büyük 

bir ev yandı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bu sa

bah Cağaloğlundaa doktqr Nafiz paşa 
veresesine aid 18 odalı büyük bir ev 
yandı. Ev pansiyon olarak kullanıl
makta idi. Bina ve içindeki, eşya si
gortalt değildi. Yangına, Cevad ve 
Kemal isminde iki arkadaşın beraber 
oturdukları odadaki gaz ocağının par
laması sebeb olmuştur. Bina tamamen 
yanmıştır. Pansiyonu işleten kiracı 

Fatma yangın esnasında gayri tabii 
haller gösterdiğinden tedavi altına 
alınmıştır. 

Konyada alaylara 

sancak verme töreni 
Konya, 18 (A.A.) - Bu gün Cum

huriyet alanında orgeneral İzzettin 
Çalışlar Atatürk adına topçu alayı
mıza sancak verdi. 

Halk, mektebliler, memurlar mey
danı hincahınç doldurmuştu. Bu he
yecanlı tören Uiyik olduğu alakayı 
gördü. 
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Bir milli servet 

kaynağlmız 
KURUN'da Asım Us, Ekonomi Ba· 

kanı B. Şakir Kcscbir'in Ege bölgesin• 
deki tetkikleri esnasında zeytin iıtih • 
salini arttınnak meselesi üzerinde de 
durmuş olmasını mevzuubahsederek, 
zeytinciliğin, hükümetin ehemiyet ver• 
diği belli batlı mevzulardan biri oldu • 
ğunu, bu ziraat ıubesinin inkiıafı için 
şimdiye kadar çok gayret sarfedildiği
ni, bu hususta bir kanun projesinin de 
Kamulaya verilmiı olduğunu &Öylüyor 
ve diyor ki: 

" Bugün memleketimizde 100 mil• 
yon zeytin ağacı vardır. Fakat bu ağaç• 
ların ancak 18 - 20 milyonundan istifa. 
de edilebilmektedir. Bu on ıekiz, yirmi 
milyon ağaçtan aenede alınan varidat 
7,751,900 liradır. Senede yapılan iıtib• 
sal masrafı da 4,941,000 liradan ibaret
tir. Şu halde müıtahsilleri için 2 mil• 
yon 610 bin 700 lira kir kalıyor demelm
tir. Şu malümat elde olunca memlekeo 
timizde bulunan 80 milyon delicenia 
üzerinde çabımakla elde olunabilecek 
menfaat kolayca hesab olunabilir; y .. 
ni mikdarı 80 milyonu bulan delicenin 
atılanmaması yüzünden memleketin 
her sene 12 milyon lira kaybettiii anla
ııhr. 

Her sene milli servet kaynaklan• 
mızdan 12 milyon lira fazla varidat al
mak kabil iken niçin bugüne kadar ba 
teıebbüs ihmal edilıhiıtir? 

Bugün artık bu ıuale cevab aramak 
zamanı değildir. Yapılacak it hükümet 
tarafından hazırlanan kanun projesini 
mümkün olduğu kadar süratle mecliı • 
ten çıkararak delicelerin atdanması iti• 
ne başlamaktır. 

Bununla beraber hükümet zeytind• 
liğin yalnız ziraatine defil, aynı za. 
manda sanayiine de ehemiyet vererek 
yüksek asitli yağlann memleket dahi• 
linde rafine edilmesi makıadiyle bir ra
finöri tesisini de dü~ünmüıtür. Bu su
retle harice ıevkedilecek yükıek kalite
li zeytinyağların getireceği servet 
memleektin iktısadi muvazenesinde 
mühim bir rol oynıyacaktır.'' 
SICORTACILIK KANUN PROJESİ 

ETRAFINDA 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, Feo 

niks dö Viyen meselesinden sonra bü • 
kümetin sigortalıların himayesini temin 
için faaliyete geçtiğini ve bunun için bir 
kanun projesi hazırlıyacağım ilan etti. 
ğini, bugün bu vaadin yerine getirilmit 
olduğunu hatırlatarak diyor ki: 

" Burada iki mühim gaye vardıra 
Birincisi sigorta hakkında azami emaİ• 
yeti kuracak bir tedbiri almak, ikincisi 
ele 111emlekette aisortalılan çoialtarak 
hem ihtiyat aedlerini çoiaftmak, hem 
de riskleri ve umumi masrafı daha çok 
mikdarlara dağıtarak primleri indirme
ğe imkan hazırlamak. 

Hükümetin bu iıi ehemiyetle ele af· 
ması memnuniyetle karıılanac:ak bir 
harekettir. Bir kanun projesinin mecli• 
se sevkinden evvel olgunlqma11m te
min makaadiyle halka bildirilmeıi çok 
güzel bir çığırdır. Bütün mühim ve e • 
aash kanunlar hakkında böyle bir yol 
tutulması memlekete pek çok ıeyler ka
zandırır ve masa bqında yapılan ka • 
nunlar yüzünden baş gösteren iıtikrar
sızhğın ve devamsızlığın bu sayede (). 
nüne geçilmit olur. Hükümetin açtıiı 

bu yeni çığıra vatandaılar da canh bir 
alaka ile mukabele etmeli ve bildikleri· 
ni düşündüklerini ortaya koymalıdır

lar. Böylece hem yeni çığır kuvvetlen• 
miş, hem de memlekette demokrasi 
prensipleri bir kat daha kökleımiı olur. 

Hükümetin yeni kanun projesi hu• 
susi sigortacılığın emniyetine ve inkita• 
fına aiddir. it kanuniyle İçtimai ıiyuet 
sahasına giren hükümetimizin içtimai 
sigortalara aid imkinlan da yakm bir 
istikbalde tetkike baılamak ihtiyacnu 
duyacağına şüphe etmiyoruz.'' 

AVUSTURYA MESELESİ 
CUMHURIYET'te Nadir Nadi A· 

vusturyadaki son değiıiklikten bahae • 
derek ıunlan yazıyor: "Almanyanm 
Avusturya içine doğru bir adım daha 
ilerlemesi haklı olarak bütün Avrupa• 
yı duıündürüyor. Anschluu meseleıiy
le birinci derecede alakadar olması icab 
eden l talyanın, Hitlerin bu hareketleri 
karşısında ses çıkarmaması antikomin• 
tern paktı devletlerinin aralannda, ile • 
risi için sürpriz dolu, gizli ve ıümullü 
kararlar almıı olduktan fÜphesini u• 
yandınyor. 

Günün birinde herkesin korktuğu 
bu anschluss hadisesi tahakkuk etmek 
mevkiine girecek olursa büyük demok
rasiler ne yapacaklar? lngiltere mani 
olmağa çalııacak nu? Yoksa Berlin • 
Roma mihverini kırmak ümidiyle bu 
işe göz mü yumacak? Küçük itilaf naaıl 
bir cephe alacak? Orta ve ıarki Avn.ı
pa'nın statüko'su ile yakından alakalı 
bulunan Fransa yalnız kaldığı takdirde 
kime sözünü geçirebilecek? 

işte bir sual ki cevabları Üzerinde 
tahminler yürütebilmek için çok taze 
olan hadiselerin inkiıahm beklemek 
zaruridir/' 
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Yazan: 
Yüzbcqı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Bu kolabohğın içinde her çeşit 
kabildi rostlomok • 

ınsano 

Titriyerek yanan alevlerin önüne 1 Sonra elime bir fırça, bir de kola 
düşen askerlerin ve hayvanların kos- çanağı alarak bir afiı yapıftırıcıaı gi
kocaman gölgeleri turada burada bi bunları kapıların üzerine yapıftır
hareket ediyordu. Muharebeye gi- mağa batladım. Bunlardan göateri
ritmek ateş ve heycanı ile yandıkla- len kapılara yirmiden fazla yapı§trr
rı halde bütün askerler, sükutu boz- dım. Bu binalann üzerinde de hasta
madklarından bu civarda sessizlik ne bayraktan sallanıyordu. 
hüküm sürüyordu. içinde ölüm dereceainde haatalar-

Sigorta konunu etrafında 

olôkodorlor ne düşünüyor? 

Bir anket açtık 
Bu kanun sigorta işlerimizi bir 
emniyet ve inzibata alacaktır 

Sigorta tirketlerinin tefti§ ve muraka.besi hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değittiren ve bu kanuna bazı hükümler ilave eden ka
nun münaaebetile Bathakanonız B. Celal Bayar'm yaptığı beyanatı, 
kanunu, ve bu kanunun mucib aebebler li.yihaaını netretmittik • 
Hükümet sigortaclığı tam bir garanti altına alan bu kanun projesi
nin müteha&sıslar arasında bir anket mevzuu tetkil etmsini istemit· 
ti. Bu müna.sebetle bir anket açtık. Şimdi yeni aigorta kanunu hak
kmda ne düıündüklerini mütehassıılara soruyoruz. Gelen cevabla
n aırasile neşredeceğiz. Dr. Vedad Nedim Tör bize bu mevzu etra
fında §U cevabı vermittir : 

Yeni hazırlanan sigorta kanunu pro
jesini okudum. 

Bir sigorta teknisiyeni olmadığım 
için, ben sadece bu kanunun milli eko
nomimiz bakımından ehemmiyetine te-
mas edeceğim. .• 

Osmanlı devleti, ekonomi ve finans 
sahasında sadece bir tescil bürosu ro
lünü oynardı. Memleket içinde ve dı
şında geçen ekonomi ve finans hadise· 
!erine karşı kayıdsız ve anlayışsıroı. 
Bu itibarla memleketin bütün ekono
mi ve finans işlerinde tam bir başı boş
luk hüküm sürerdi. 

Memleketimizde bir takım banka-
lar açılır, sigorta şirketleri çalışır, ma
denler işletilir, demiryolları kurulur; 
fakat bunların nasıl işledikleri, neler 
yaptıkları osmanlı devleti için dalına 
bir karanlık ve acaib bir muamma ola
rak kalmıştır. Saltanat devrinin devlet 
telil.kkisi, bu sahalarda doğrudan doğ
ruya yapıcı, işletici, kurucu olarak ha
rekete geçmek şöyle dursun, onlarla 
meşgul olanları yüksek memleket men
faatleri namına kontrol etmek için bi
le lazım gelen organları yaratmamıştı. 
Kısaca, osmanlr devleti, "ackonomik" 
bir devletti. Cumhu~yet devleti ise, 
müstakil ve ileri millet iktisadiyatının 

yaratıcısı ve murakibi olmak vasfına 
tamamen ,sadık kalarak, bütün ekono
mi ve finans sahalarında, ya doğrudan 
doğruya "müteşebbis", yahud da "mu
rakib" rolünü gittikçe bütünleştirmek
tedir. İşte bu son kanun da, devlet te
lakkimizdeki inkılabın en son yemişi· 
dir. 

Bu kanun, sigorta işlerimizi bir in
zibat ve emniyet altına alacak, ve nasıl 
ki, 0mcvduatı koruma kanunu", mem
lekette bankalara olan itimadı kuvvet
lendirdiyse, o da halk arasında sigor
ta itiyad ve ahlakının yayılmasına ya
rayacak ve sigorta müesseselerinin i
tibarını yükseltecektir. 

Burada, bir sigorta teknisiyeni ol
madığnnı tekrarlamakla beraber, bir 
küçük düşüncemi mütehassısların ten
kidine arzetmeme müsaadenizi rica C· 

deceğim: Yeni sigorta kanuniyle ayrı
lacak olan kefalet ve ihtiyat akçaları
nın istimali için ileri sürülen ,;.uhtelif 

ıı:ckillcr yerine, bunların yani kefalet 

ve ihtiyat akçalarının, memleketimiz-

de ergeç teessüsüne mecbur olduğu

muz ''sosyal sigortalar" için, devlet ga

rantisi altında, bir sermaye olarak iş

letilmesi acaba mümkün değil midir? 

Çekoslovakya 
memleketimizden 

pamuk alacak 
Çekoslovakya ile hükümetimiz 

arasında son yapılan ticaret ve klirinog 
anlaşmasının tatbikatı olarak bazı 

mühim çekoslovak firmalarının yur
dumuzdan ehemiyetli miktarda pa
muk alacakları anl~ılmaktadır. A
lınan bu pamuklar karşılığında Çe· 
koalovakyadan pamuk ipliği ve pa
muklu dokuma idhal olunacaktır. 

lstanbul belediyesine 
yardım 

lstanbulda et fiatlarının ucuzlatıl
masınr temin maksadiyle alınan karar
lara göre İstanbul belediyesinin de 
almakta olduğu mezbha resmini kilo 
ba~ına dokuz kuruştan beş kuruşa 

indirmesi kararlaşmıştı. İstanbul bele
diyesinin bu ucuzlama dolayısiyle 
büdcesinde husule gelecek açığın ka
patılması için hükümet tedbirler al
mıştır. Buna göre Haseki ve Cerrah
paşa hastahaneleri masrafları sağlık ve 
sosyal yardım bakanlığınca temin olu
nacak, İstanbul belediye zabıtasmda 
çalışan ve maaşları İstanbul belediyesi 
tarafından verilen polis memurlarının 
maaşları da hame tarafından ödene
cektir. Keyfiyet alil.kalı makamlara bu 
yolda bildirilmiştir. 

Radyo ruhsatiyeleri 
hakkında bir karar 

Ruhsatnamesi alınmış bir radyonun 
satış mağazalarına satıldığı radyo sa
hibi tarafından bir beyanname ile ida

reye bildirildiği ve bu satış keyfiyeti, 

mağaza sahibi tarafından beyanname

nin arkasında gösterilip imza edildiği 

takdirde radyonun artık satış emtiası 

halini almış sayılması kararlaşmıştır. 
Bu takdirde ruhsatname geri alına-

rak iptal edilecek, fakat alınan ücre-

tin o mali senenin müteakip müddetine 

aid mikdarı radyo sahibine geri veril

miyecektir. 

Perişan bir kıt manzarası içinde, dan ve yaralılardan, bir de 4000 mea 
iki üç mil murabbaı kadar uzun bir ud aile yerine açlıktan titriyen 400 
aahada toplanan arabalar ve hay- bulgar ailesinden hatka kimsecikler 
vanlar mah§eri, hayatı yahud ölümü, kalmıyan kasabanın bu karanlık ve 
zaferi yahud mağlubiyeti, hürriyeti ıssız halinden daha acıklı bir durum 
yahud esareti kararlattıracak ertesi tasavvur edilemezdi. Temmu:ııdagör
günün diitüncesile birlikte üzerimde düğüm güzel Plevnenin 9 - 10 ilk ki.
karanlrk ve zevksiz bir intiba bırakı- nun gecesindeki bu hali, gençliğinin 
yordu. Kendimde kablelvuku his ol- en taravetli bir çağında ölerek çü
madığı halde tuhaf bir his duyuyor- rümeğe batlayan genç ve gÜzel bir 
dum Büyük bir fırtına kopmadan kızın cesedini andırıyordu. Hele haa
önce mideyi karıştıran ve hazmı bo- tahanelerden gelen iniltiler, üze
zan bir hale benzer bir tesir altm- rimde uzun zamanlar bile hazin ve 
daydım. Bu konak yerinin arkasın- korkunç tesirini muhafaza. etmiıti. 
da da Plevne türklerinin araba ve Sokaklar bombottu, arada sıra.da bir 
hayvanları bulunuyordu. Bu kalaba- tiki.r kokusu alarak seğirten bir kaç 
lık içinde çetid çeşid insanlar vardı. hayvandan ve kaba bir örtüye aarı
İçlerinde titman, zengin tüccarlarla larak geçen sefil bir kadından batka 
iyi giyinmiş karılarından tutun da bir tey görülmüyordu. Şurada, bura
avurdu çökmüş rencberlerle peritan da ya büsbütün yahud kısmen yıkıl
kılıklı karılarına, zihni mefgul ve ai- mıı evler duruyordu. Üzerimizde 
ması düşünceli kimselerle peçesinin mürekkeb renginde aim.siya.h bir gök 
altında hıçkıra hıçkıra ağlayan ka- yüzü, etrafımızda gene gecenin Ör· 
dmlara, arabaların ve yanan ate§le- düğü zifiri duvarlar vardı. Şurada 
rin etrafında saklambaç oyunu oy- bul'ada soluk bir takım ışıklar yanı
nayan çocuklara kadar her çetidden yor, benim elimdeki fenel'in aarı ııı
insanlar vardı. Bütün mallarmı, ğı karanlığı dağıtmağa uğra§ıyordu. 

mülklerini ,evlerini, yurdlarını terk iki defa karanlıkta uzanıp ya.tan ce
etmek mecburiyetinde kalan bu ayaz sedlere ayağım takıldı; az kaldı, dü
altmda tiril tiril titriyen zavallılar fÜyordum. Bu sessizlik, ısaaızlık için· 
karşısında çok acı merhamet hisleri de yakalarımı yapıftırdıktan sonra 
duydum. Küçük kız ahbabımı bun- bir silkindim ve gördüğüm ıeylerin 
\arın arasında botu botuna aradım korkunç bir rüya olup olmadığını an
ve bulamayınca henüz babasının a - lamak için etimi çiındikledim. Ça
ra.bası gelmediğine hükmettim. Da - na.ktaki zamktan hile bir inhizam 
ha ben ora.da iken bir çok istikamet- kokusu geliyor, ben de kendimi, aon-
lerden bir çok taburlar ve batarya - auz bir mezarlığın içinde ııaymz me- _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ 
lar oraya geldi. Bunlar sessizlik ve zar tatlarına birer birer kitabe ya· : No: 4 : 

Yalnız aynı şahıs diğer bir radyo al
dığı takdirde, yeniden ruhsatname ve

rilecektir. Fakat o mali ıene nihayeti-intizam içinde konaklamaları için zan bir tek diri adama benzetiyor- : Yazan: Alexiı Tolıtoi 
t•sbit edilmiş olan yerlere gidiyor- dum. • ..,..,,.,...,...,,,,.....,.,= n~ Jc;ıdar.lci miiAd•t i~in a.yrıca bir üc-
!ardı. Vadilerin dütman gözcüleri Zaman küçüklü büyüklü o kadar _ 
tarafından görülm_iyen kuytu yerle- hi.diaelerle dolu idi ki bu yaftaları 
rinde ateıler yakılmıştı. Dü~man ta- yapıştırmak için geçirdiğim. kıaa bir -
rafından görülen açık yerlerinde de müddet içinde iki macel'a geçirdim. : 
havanın rutubeti yüzünden İyi yan- Bunlar normal tartlar içinde yata- _ 
mı;yan fenerler, karanlığı dağıtama- yan bir insanı haftalarca dehıet -
dığı için bir takım kazalar oluyordu. içinde bırakacak derecede korkunç : 

-

Son mücadeleyi yapmak için her §eylerdi. Fakat ben burada bunlara 
türlü fedakarlığı göstermek ittiyakı- aldırı§ bile etmedim. içerisinden gü · : 
nı besliyen bu binlerce insan, muaz • rültüler gelen bir hastahaneye soluk : 
zam bir manzara arzediyordu. Bun- br ı§ığın yordamile bakton. içerideki ~ 
lar, zifiri bir karanlığın içinden çıkı- hastalar, bir dolabın bi'iı köteıinde 
yorlar, yanan ateşlerin önünde göze kalını§, kokmu§, çürümüıbir yiyecek : 
görünüyor, sonra yeniden karanlığın maddesini ele geçirmek için birbirle- : 
derinliğine gömülüp gidiyorlardı. rile döğüş ediyorlardı. Bacaksız ve 

KaM.baya varır varmaz konağa ayaksız insanlar, kolları ve elleri ke- : 
gittim. Bir zabit, benden muayyen silmiş insanlar, korkunç hastalıklar- : 
bir &0kakta bulunan hastahane bina- la kemirilmi§ insanlar, bir insana de
larmın kapısına asılmak üzere lev- ğil, bir kediye, bir köpeğe bile veril- : 
balar yazmamı istedi. Sönük bir ae tahkir sayacakları bir parça yiye- : 
mum ıfığmda: cek için saç saça, ba.t başa. döğütÜ· 

= "il n'ya a que des blesses dans cette yor, birbirlerini tırmalıyor, tekmeli-
mai&on.,, (Bu evde yaralıladan ba§ka yorlardı. Ben aralarına girip ortalığı : 
kimse yoktur). yatıttırdım ve bu ma.hud yiyecek : 

Tarzında bir çok levhalar yazdrm parçasmı müsavi kıamılara bölüp 
ve üzerlerine de birer haç resmi çiz- aralarında dağıttım. 

d. • (Sonu var) 
ım. 

= = = ~~~~~~~--~~~~~~~~~~•: 

: ret alınmıyacak, yalnız radyonun de-
ğiftirildiği iş_.aret edilecektir. 

Ruhsatnamesini radyonun bulundu
: 

ğu yerlerin dışındaki posta telgraf 
;ı;&"'-'~LJLJLL.!.L::!l.""".l!ll: merkezinden almış olanların radyolar 

- için satış mağazalarına satışta ve de
: ğiştirmede, yukarıda söylediğimiz mu
: amelelere radyo sahibinin bulunduğu 

merkez tavassut edecek ve ruhsatname 
: yi veren merkez yapacaktır. -
~ Ekmeklerin (eınisini teshil i(in 
: Ekmeklerin çişnısını tesbit için 
: buğdaylar üzerinde yapılan tahlille

rin ertesi seneye de teşmili fenni ba
kımdan uygun görülmemiş ve bu hu

: susta kararlar almak üzere ziraat, e-
§ konomi ve sağlık ve sosyal yardım 
: bakanlıkları delegelerinden mürekkeb 

bir komisyon teşkil olunmuştur. Ko
~ misyon yurdun muhtelif mıntakala-

rında yetişen buğdaylardan elde olu
: nacak unların vasıflarını tesbit ede
: cek ve bu hususta lüzumlu tedbirlerin 
; 1 alınması için kararlar verecektir. 

1 
RADYO _ ___,,,, 

Ankara: 

Öğle neşriyatı: 12.30 Muhtelif P~ 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi 
halk ,arkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve~ 
rici haberler -15.30 dan itibaren müzi~-~ 
retmcn mektebinden naklen cumhur ba$P 
hiı filarmonik orkeıtrası heyetinin kont' 
ri Şef Praetorius. 

Akşam neşriyatıı 18.30 Plik ııd 
riyatı - 18.35 Çocuklara karacöz (Küç 
Ali) - 19.10 Türk musikisi ve halk prkıU 
rı (Halfik Recai ve arkadaıları) - 19.35 ~ 
at ayarı ve arabça. neşriyat - 19.50 TW 
musikisi ve halk şarkıları (Hikme$ R 
Scsgör ve arkadaşları) - 20.15 Hukuki ki'! 
nuşma: hukuk ilmini yayma kurumu taf1 
fından - 20.30 Türk musikisi ve halk fi' 
kıları (Salihaddin ve arkadaşları) - 21.0: 
Ajans haberleri - 21.15 Stüdyo salon el 
kcstraıı: l - Grosıo: Pcricon. 2 .. C. Mo1'' 
na: Quintcsscnzcn, patpourri. 3 - Nurdu al 
tein m~lodie. 4 - J. Fucik: WintcrıtürD' 
Walzer. 5 - Cbopuis: KC - Sa - Ko -21.~ 
- 22.00 Yarınki proıram ve lıtiklll martı. 

İstanbul: 

Oğle neşriyatıı 12.30 Plakla tti~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 PliklJ 
türk musikisi - 13.30 - 14 M uhtclif pli> 
ncıriyau. 

Akşam neşriyatı: ıs.30 Plakla daOI 
musiki• - 19.00 Vedia Rıza ve arkadatlt." 
tarafından türk musikisi ve halk şarkılar~~ 
19.30 Konferans: Selim Sırrı Tarcan (ıpv. 
pedaııojisi) - 19.55 Borsa haberleri -20. 
Sadi Hoıses ve arkadaşları tarafından tur 
musikisi ve halk ıarkıları - 20.30 Hava r• 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından arab)' 
söylev - 20.45 Semahat Özdenses ve ark• 
daşları tarafından türk musikisi ve halk tat" 
kıları (Saat ayarı) - 21.15 Klasik turk ın\Y 
sikiıi: okuyan Nuri Halil, keman Re;tad, k" 
mençe Kemal Niyazi; tanbur Dürrü TuraO. 
Ney Tevfik, kanun Vecihe, ut Sedad, ta& 
bur Refik, kemençe Fahire, ut Cevdet K~ 
zan, Nısfiye Selihaddin Candan - 21.S 
ORKESTRA: 1 • Herold: Zampa, ouveı:" 
ture. 2 - Strausı: Zi&eunerbaron, patpourrı. 
3 • Hans May: Serenadc. 4 - Eilenberg: L' 
moulin de la forCt. 5 - Delibea: Valse de 11 
poup~e. 6 - Smct: Promenade en mer .,,. 
22.45 Ajanı haberleri - 23.00 Plikla solO' 
lar, opera ve operet parçaları - 23.20 - 23,30 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 
O!'J>>ıA VE OPERETLER: 19.25 Viy•' 

na - 20 Berlin - 21 Roma - 21.45 Pariı • 
P.T.T. 

ORKESTRA KONSERLER.! VE SEl'I• 
FON!K KONSERELR: 16 Milano- ı8.IO 
Budapeşte - 19.1.S Stutt&art - 20.45 Sot• 
tenı - 21.30 Strazburg - 21.40 London • 
Regional - 22.15 Lilkscmburg - 22.20 KO" 
penhag. 

ODA MUSiKiSİ: 18.30 Münih - 20.30 
London • Reıional. 

SOLO KONSERLERi: 9.30 Kolonya -
14 Stuttgart - 15.45 London • Reıional ~ 
18.10 Kolonya - 18.15 Königsberg - 18.20 
Breslav - 19.10 Bertin - 20.50 Kopcnha&'"· 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. ı.): ıo.30 

Hamburg - 12 Keza - 18.25 Keza - 19.10 
Frankfurt . 

ORr. KONSERLERt VR 'KOROLAR' 
15.ZO Hambur& - 23 Droitwich. 
HAFİF MÜ ZIK: 8.30 Köniıısberg ve di• 

ğer alman istasyonları 10.30 Frankfurt ,.,,,,. 
12 Königsberı - 14.15 Kolonya - 18 Ber .. 
lin - 18.30 Laypziıı: - 20 Frankfurt - 21 
ve 22.30 Tuluz. 

HALK MUSiKiSi: 11.30 Stuttgart - 20 
Varşova- 22.45 Budapeşte (Siıan müziii)o 

DANS MÜZlöt: 21 Varıova - 22.20 
Münib ve diğer alman istasyonları - 22.30 
Bertin ve diğer alman istasyonları, Prai -
22.40 Viyana - 22.45 Laypziı - 23 KatO"' 
viç, Krakovi, Milano - 23.S Poste • Pari
ıien - 23.15 Budapeşte - 23.30 London • 
Reıional - 23.55 Droitwich - 24 Lükıeaı
burı, Milano, Paris, Roma. 

Yunanistanla ticaret 

görüşmeleri başlıyor 
Yunanistan ile aramızda mevcud 

ticaret anlaşmasının tatbikatında gö• 
rülen bazı eksikliklerin tamamlanması 
için yakın bir zamanda yeni görüşme· 
lere başlanacağı haber verilmekte• 
dir. Yapılacak olan bu görüşmelerin 
her iki memleketin ticari sahadaki 
münasebetlerinde büyük gelişme im• 
kanı temin edeceği söylenmektedir. 

-
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Hülôsa 
[İvan Artcmiç isminde bir zavallı mu

jik, erazısindc çahştıgı asilzadeden a1dı.:;ı 
emir ti.zerine, atını kıza~ına koşup, bu~un 
izbasına ıiderken yolda bir ba~ka .muJıgc 
tesadüf ediyor. Ve bundan Çarın Olum ha
linde olduğunu haber alıyor. İki köylu, ta· 
hammül olunmaz ıstrraplarından bahsede 
ede boyarın izbasına varıyorlar. Asilzade
nin adı Vasili Volk(..v'dur ve o gün bir mi
safiri vardır. Bunlar da hallerinden şikayet
çidirler. Vaziyetlerinden ve Rusy.ının umu
mi vaziyetinden bahsederken Moskovada 
saray mensuplarının nasıl yaşadıklarını, na
sıl bol bol para sarfettiklerini, sonra bazı 
boyarların da nasıl soygunculuk etmekte ol
duklarını - biribirinden korkarak - anlatı
yorlar. Ertesi gün Moskovaya hareket ede
ceklerdir.] 

Kalktı. Parmaklarını birbirine vu
rarak şaklattı. Gerindi. Bir çamcağa 
bir mikdar Kvas(8) koydu, yan gözle 
Vasili'ye bakarak obur gibi içti. 

- Stiyepka Vorotinskinin kı
lıçlı ve tüfekli yirmi beş uşağı var ... 
ipten sapdan kopmuş herifler. Onlara 
bütün yıl bir şey vermiyor, kendilerine 
lazım olanı kervan yolları üzerinde bu
lup almalarına müsaade ediyor ... halis 
muhlis kurdlar. 

Mihayila yattı. Üstüne bir battani
ye örttü, kolunu başının altına koydu. 
Gözleri parlıyordu. Sordu : 

- Anlattıklarımı ihbar edecek mi
sin ? 

(8) .>ıyah ekn1ek veya muhtelif yemiş
lerin tahammür ettirilmesi ile elde edilen 
boza gibi bi riçki 

Vasili tesbih.i çiviye astı. Çam ko· : 
kan divara döndü. Uzun bir müddet : 
sonra cevab verdi: = 

- Hayır. İhbar etmiyeceğim. 

-5- --
Kale divarlarının ötesinde yol, çit- : 

lerin, kütüklerden yapılma izbele
rin, su birikintilerinin aralarından ge- : 
çerek dar, inişli çıkışlı, dolambaçlı : 
sokaklar haline geliyordu. Sokakların 
ortasında, kül yığınları, çanak çöm· : 
lek kırıkları, paçavralar sürünüyordu. : 
Alyoşka, dizginler elinde, kızağın : 

yanında yürüyordu. Kızağın içinde, 
kaskatı ve kaba kaftanlar giyinmiş, : 

= çücük, içinde ancak on kişi durabile· 

= : cek kadar küçük kliseler. Dışardan . 
mumların sıcak ışıkları görünüyor. 

: Diz çökmüş, uyuklayan ihtiyar kadın
: lar. Saçları başları karma karı§ık, küs

tah, yırtık pırtık rubalarını göstererek 

= : gelip geçenleri eteklerinden yakala-
yan, hım hım konuşan, kirli ve yaralı 

: vücudlarına acındırarak yalvaran di
: lençiler. Haydud bakışlı, yüzsüz, ve 
: önüne gelene, "haydi gel, düa edelim. 
: Ben senin için okurum. Yoksa vay 
: haline" diye tehdidlcr savuran papas-

lar. Kliselerin damları üzerinde, kara 
: bulut halinde kargalar. 

başları külahlı üç uşak vardı. Bunlar 
Vasili Volkov'un milisleri idi. Vasi

Suvarilerin toplanma yeri olan Lu
biyankaya pek güçlükle vardılar. U-

\ zaktan, Nikolski kapısına doğru, bo
ka, taky~sin_i ~ay~tti _İyi ki canını yarların zerduva postundan yapılmış, 
kurtarabılmıştı. Mıyasnızkaya soka- yuvarlak ve uzun kalpakları, diyak
ğına girebildiler. Alyoşka yüzünden, tarın papakları, askerlik hizmeti işle
gözünden akan kanları silerken, bir ri için seçilen hür vatandaşların ko
taraftan da etrafın~ alık alık bakıyor- yu renk kaftanları görünüyordu. U
du. Burada ne harıkutade şeyler var· zun boylu, zayıf, seyrok sakallı bir 
dı. adam elindeki kağıttan isimler oku· 

$ellerden F edko 
linin zırh almak için parası olmadı- mı getirdin ? 

ğından milisleri böyle giydirmişti ve Kahkahalar, sesler ve gürültü ... Ne 
teftiş olurken : ''Nizamlara riayet et- utanılacak şey ı Kahrolsun yoksulluk 1 
miyorsun. Sen hırsızın birisin l" diye Yavaza şehrini geçtiler. Yalçın sa-
paylanmaktan korkuyordu. hilde, yüzlerce küçük yeldeğirmcni-

Vasili ile Mihayila, Çingenenin kı- nin kanadları dönüyordu. Mazgalla
zağına binmişlerdi. Atlarını, iki u- rından bir sürü top görünen, dört 
şak, yedekte çekiyordu. Vaailinin köşe kaleleri ile, beyaz ve yer yer 
atının takımları zengindi. Bir acem çatlamış kale duvarları boyunca iler
eğeri vardı. Mihayilanın !ağar atının Jediler, Miyasnizki kapısına geldiler. 
takımları kötü idi. Herkes daha önce geçmek istiyoıdu. 

Mihayila, suratını asmış, susuyor- Feryatlar, küfürler duyuluyor, kavga
du. Birçok asiller ve asılzadeler, et- !ar oluyor, yumruklar inip kalkıyor, 

raflarında yaygara koparan uşakları külahlar uçuyor, kazaklar çatışıyor, 
ile gelip, yanlarından geçiyorlardı. beygirler şaha kalkıyordu. Kapının 
Herkes onun ihtiyar atiyle alay edi- üzerinde isden kararını§ Meryemana 
yordu: tasvirinin önüne asılı bir kandil ya· 

- Ne o, bunu kargöl mczcrlığından rur.ordu, Dövülen, kam~ılan~ Alyoı· 

Pis ve dar sokakta halk itişiyordu: yordu. Her ismin okunuşunda, zen
Koca karılar, esnaf, papaslar uzun gin veya fakir. bir asil veya asilzade, 
bıyıklı ,karayağız, acayip kılıklı in- sıradan çıkıyor, tek başına yahud et
sanlar... dükkancılar, salaşlarından rafında hizmetkarları olduğu halde 
fırlayıy gelip geçenleri eteklerinden masaya yaklaşıyordu. Atından iniyor, 
tutup çekiyorlar, külahlarını kaparak, boyarların ve diyakların önünde yer
mallarını medhediyorlar. Yüksek çit- !ere kadar eğilioyııdu. Sonra hayvanı 
ter a~kasında, kırmızı damlı, kalaylı ve silahları muayene ediliyor, defter· 
kubbeli, taş izbalar ve sonra, her ta- tere bakılarak ne kadar arazisi bulun
rafta kliseler; yüzlerce ve binlerce duğu tetkik olunuyor, münakaşalar 

büyük, bt:i k11b))cli1 ıi\hııd 1'iı- P,rlitüliiY:oulı.ı. Aatl )'..eminle~ ~diy9ı:. 

yumruğiyle göğsünü döverek sızlanı• 
yordu: "Toprak bir şey vermiyor, so
ğuktan ve açlıktan geberiyoruz." 

İlkbahar talimlerinden önce, Çarın 
hizmetk3.rları, .. Asiller Milisi" nio 
yoklaması işte böyle yapılıyordu. 

Vasili ile Mil:ı,ayila atlarına bindi· 
ler. Öteki atlar çözüldü. Çıplak ola• 
rak Üzerlerine iki uşak bindirildi. U· 
çüncü uşak, atının yolda ayağı zede• 
lendiğini söyliyecekti. Kızaklar ol· 
dukları yerde bırakıldı. Fakat Çinge• 
ne, atın üzengisine sarıldı: 

- Eefendimiz, atımı nereye götü• 
rüyorsunuz. Merhamet ediniz. 

Vasili elini kamçısına götürdü: 

- Hele bir kelime daha söyle, gö
rürsün ! 

Bir hayli uzaklaştıktan sonra, Çin· 
gene ağır bir küfür savurdu. İğri aga<:ı 
hamutu kızağın içine fırlatıp kin ve 
hiddetten titreyerek, kendisini de sa• 
manların arasına attı. 

Alyoşkayı unutmuşlardı. Çocuk ba• 
şı açık, koşumları düzeltti, ince go• 
cuğunun içinde soğuktan titreyerek 
bir kenara otuıdu. Ne olacak? Muji• 
kin nasibi iztirap çekmek değil mi? 
Fakat birdenbire, burnuna güzel bit 
koku geldi. Ne güzel bir koku idi bu 1 
Şiş yüzlü, küçücük gözlü bir satıcı, 
tablası göbeğinde, geçiyordu. Tabla· 
nın üzerinde, insanın iştihasını kabar• 
tan dumanı üzerinde, pirohiler vardL 

(Sonu var,A 
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C. H. Partisinin güzel bir teşebbüsü 

Ankara ve İstanbul 
halkevlerinde ilmt 

konferanslar verilecek 
Halkevlerinde muhtelif mevzular üzerinde ko~f eranılar veril· 

· b l k kemiyet ve gerek keyfıyet bakımından 
ınesı ve un arın gere d .... · l d b. ·d' 
rt l C H Partisinin çok önem ver ıgı ıt er en ın ır. 

a tın ması • · ·ı · · akk'I · · 
Bu arada' ve bilhassa, ilmi mevzuları ve ıhmılkn yebn~lt~r •• ı .elrı~ı 

h ık 1 b·1 ~· bı·r "ekilde yaymak, a ın ı gısını ı mın 
a ın anıya ı ecegı :s- k, · · "d 

h .. kü. ·ı J yı· "ı·yle beslemek ve olgunlattırma partınm gu • 
er gun ı er e :s- d b .. d. 

~ k rmı·" oldugu~ esaslar an ırı ır. 
nıege arar ve :s-

C H Partisi bu yoldaki çaht· si hukuku dloç?enVti, ~ür~di~:~ı2~ 
• • h k üze nasıl kazam ır e Y 

malara yeni bir 1~. verme : leri nelerdir? 
re üniversite muhıtmde, genç ı- Orhan Arsal, Devletler umumi huku
lim adamlarının yardımı~ ardş· ku doçenti, Hukukta diyalaktik hare
brmıştır. Halka ~u yol~a. ay a- ket. 
lı olmak istiyen bır ço kılım un- Yavuz Abadan, Hukuk başlangıcı ve 
surlarımızın bu işe ta~ih olduk- tarihi ve felsefesi doçenti, İnkılap ve in· 

larmı sevinçle öğrendık: kılapçılık. 
Aşağıya listesini koydugur:-1~ ve Haldun N. Terem, Sınai kimya do-

önümüzdeki mart ayından . ıtıbaren çenti Günün düşüncelerinden: Ulusal 
Ankara ve İstanbul halkevlerınde ve· yaka~ak ve sentetik petrol. 
rilecek konferans~~rı~ mevzuları, bu - N t Kürkçüoğlu, Fizik doçenti, 

·· ı b · delıhdır usre 
nun gu~e ır bir ba l~gıcı ifade et- 1) Enfraruj şualarla fotoğrafya ve tat-

Bktu dl~steK, nferan! mevzuları ileride bikatı. 2) Zaman mefhumu ve Ayn~
me e ır. o · 1 • 
arttırılacak ve yalmz İstanbul ve An - tayn nazarıye en. 
kara halkevlerine münhasır bıra~ulı:n~- Orhan H. Alisbah, Matematik do· 
yarak diğer halkevlerine de teşmıl edı- çenti, 1) Ulusal endüstri~eşmede ı:ıate· 
lecektir. matiğin yeri, 2) Matematık ve terbıye. 

· · · bu konferansları C. H. Partısının . d b t Saffet Rxza Alpar Sınai kimya do-
. kitab halın as ır· ' bır araya toplayı.~. . .. ~ d'k B çenti, Sular, içme, kullanma ve artık 
mağa karar verdıgını de ogren ı • u 1 .. bb" d memleket ilim kü- su ar. . 
guzel teşe us e b' kaz olacak- Ahmet Can Okay, Mir.eralojı doçen. 
tübhanesi için ayrı ır anç ti, Kömür ve teşekkülü hakkında.. 

tırAnkara halkevinde konferans vere· A. Caferoğlu, Türk dili ve tarihi do-
cek zatların isimlerile vazifelerini ve centi 11 inci asır ilk türk dilcisi Kaş
konferansların mevzulaım aşağrya ya- garlı' Mahmud, devri ve eseri. 

zıyoruz : . . ~. 
Fahri Arel, Birinci hariciye .klını~ı 

doçenti, Sokak kazalarının t~hl~k~l~.rı. 
Kazım İsmail Gürkan, lkıncı şıru.~

ji kıliniği doçenti, (1) Kanserle mu· 

cadle, (2) Güneş tedavisi. . 
Nabi Kastarlak, Farmakodin~ı ve 

tedavi kıliniği doçenti, Veremın ~o
dern tedavisi ve bundan elde edılen 
neticeler. . 

Zeki .Ragıb Yalım, Hıfzısıha enstı-
tüsü doçenti, İklim, sıhat ve kültür. 

Zeki, Zeren, Anatomi doçenti, Ke
miklerimiz vazifeleri, hastalıkları. ' . 

Suad İsmail Gürkan, Diş tababetı 
mektebi doçentlerinden, Çocuk dişle· 
rinin ehemiyeti. 

Hıfzı Veldet, Medeni hukuk doçen
ti Türk me.deni hukukunda boşanma. 

'Muhlis Ete, İktisad doçenti, (1) 
Sermaye terakümü ve .':fü~kiyed: &e.r
maye terakümü, (2) Turkıyede ı~ pı -
yasa ve inkişaf imkanları. 

O h Arsal, Devletler umumi bu-
r an . T 

kuku doçenti, Devletın tarı ı. . 
Refii Şükrü Suvla, 1ktısad ~e malı~e 

d 
. T"rkiyede beynelmılel tedı-

oçentı, u 

ye meselelerid. Hukuk başlangıcı ve 
Yavuz Aba an, . Hukuk u 

tarihi ve felsefesi doçentı, ç 
. . il "k ve halkçılık. 

gözü ile mıllıyetç 1 
. d enti (1) 

Ratib Beker, Rfyazıy~ 0~ ' 

t . .k (2) Aerodınamık. 
drodınamı , ' 'k d rentı" i fızı O:ı: ' 
Sara Şerif, Umu~ el bir ba

Son fizik problemlerıne gen 

kış. . 1 erhi doçn-
Nihat Tarlan, Metın er ş 

· ç · d İ n şiiri tı, g aş ra · 1 .. e Biophy· 
A. T. Berkmen, Radyo o3ı v dir 

) R .. tken şuaları ne 
sik doçenti, 1 on evkii ne• 
D . ~ b"'t"' şualar arasında m . 
ıger u un . ) Umurnı • 

dir? Hayattaki rolü nedır? d: ? Bunlar 
yetle urlar· kanserler ne ır b'lgi-

. · · · cabeden ana ı 
karşısında bılinmesı 1 

ler nedir?. w burun 
Ekrem Tezel, Kulak, bogaz, 

klı ~ sebeb-
kıliniği doçenti, Ses kısı gı ve 

leri. R 't Tuksavul, Sinir hastalık· 
Esat. -~~ı enti, 1) Sinirler neden 

lan kılınıgı do.ç . ozuklukları nasıl 
bozulur? 2) sınır b 

gözükür?. Üroloji kıliniği 
Lütfi Orhan Som~~· nda idrar taşları. 

doçenti, Anadol
1
u ~al ı Birinci dahiliye 

Nurettin K. r e p, 
'--ı· . w, d nti çarpıntı. . 
ıu ını~ı oçe • 1 fizyoloji doçentı. 

Sadı Irmak, ?ene. 2) Türk yörükle-
1) İrsiyetin tesırlerı. 
rinin biolojisi. 1 II. ci hariciye do-

Şinasi Hakkı Ere ' ah 
ısında cerr · 

çenti, Iztırap karş b' oloJ·i ve salgın-
. Ö Mikro ıy 

Zıya ktem, . ikropların hayatı. 
lar bil~si doçentı, :M Hıfzıssıhha Enst. 

Zel.."'t Ragıp Yalım, kültür. 
d . hhat ve b • ocentı, Spor, sı Dı'ş taba eti 

• ~ uner 
Feyzullah Do~ d ' 1) :Modern diş 

mektebi doçentlerı~ enk, dan tetkiki. 
. . aı ba un • 

tababetinin ıçtım b tinin ınahiyetı 
2) Profilaktik diş taba e 

ve faydaları. . et hukuku do-
G 1' Giiltekin, Tıcar . sanat a ıp .. k tecım ve 

renti Orta rağda tur 
~ ' :ı: k"l~ tI 
hayatı. esnaf teş 1 a :·h kuk doçenti, 

ld t :Medenı u . 
Hıfzı Ve e , . d '"niversıte ve 

Eski ve yeni Türkıye e u 

yüksek tahsil. . .,e sosyal ta-
Ekonomı • 

Ömer Barkan, ~ • aratorluğun • 
n'h doçenti, Osrnanlı ımP -etodları. 
. . asyonu• 
da iskan ve kolonız 1 tıer busu· • Deve 

Kemalettin Bırsen, 

H. V. Eralp, Felsefe doçenti, 1) Rö-
nesansı hazırlayan sebebler, 2) Röne -
sansta fikir cereyanları. 

Sabri Esat, Psikoloji doçenti, !)Ço
cukta dil, 2) Çocuk ve mantık, 3) Folk 
loa dayanan kütle ruhiyatı. 

Ziyaeddin Fahri, İçtimaiyat doçen
ti, 1) Türkiyede felsefe ve içtima~ya~ 
tedrisatmdan beklenen gaye, 2) Bızde 
iktisadi ve harsi devletçilik. 

Enver Ziya K.aral, Tarih doçenti, 
1) Genel savaşta Çanakkalenin .zorlan
ması, 2) Halet efendinin Pari~ elçiliği. 

8. Cemal Hüsnü Taray 

lstanbulda 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Yeni 

Brüksel elçimiz B. Cemal Hüsnü Ta
ray İstanbula geldi. Elçi b_ir iki gün 
burada kaldıktan sonra i:tinin ba'ına 
hareket edecektir. 

Veteriner fakültesi 
talebesi lstanbulda 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Birkaç 

gün önce lstanbul'a gelen Ankara Ve

teriner fakültesinden 68 talebe bugün 
balıkhaneyi, sebze halini, mezbahayı, 
belediye tahlil laboratuvarım: ha_r.van 
hastahanesini, Pendik bakterıyolo3ı ha
nesini tahlilat ve gıda laboratuvariyle 
kudu; müessesesini gezmişlerdir. Ta -
lebeler pazartesi günü Ankaraya döne

ceklerdir. 

İstanbul 

teşkilôtı 

maarif 
genişliyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) .- .. Y~ni 
1 b··dcesiyle İstanbul maarıf mudur· 

yı u . 1 ·1 . k 
1 
.. v •• teşkilatının genış etı mesı a-
uglu tır Bu hususta tetkikler ya· 

rar aşmış . . d k' 
dmaktadır. Hususi ıdareler ~ ı g~-

p . t' dolayısiyle mualhınlerın lir vazıye ı 

ta rı zamanında alamadık-
kıdem zam • b' 

dl'kkate alınarak yenı ır 
ları nazarı 

k·ı nmagwa başlanmıştır. Dere-
şe ı ara 

k dem sırasına göre açılacak 
ce ve ı 'k f' .. hal nishetinde otomatı ter ı u-
mun . ı· d baı.-sulünün kabulli ihtıma ın en {16e-

dilmektedir. 

İstanbul ıehir 

meclisinin toplantısı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Şehir 
meclisi bugünkü toplantnımda beledi
ye zabıtası talimatnamesinin müzake· 
resine devam etti. Otobüslerin dar
laştırılması hakkındaki teklif geçen 
celsede itirazlarla karşılandığı için 
fen müdürü bugün izahat vermiş, ka
rarın halen işleyen otobüslere değil, 
yeni getirilecek arabalara şamil oldu
ğunu söylemiştir. 

Et komisyonu şehrin muhtelif yer· 
lerinde muhtelif fiatlarla et ııatışmm 
önüne geçilmesine, ekmek gibi etin de 
şehrin her tarafında azamt bir fiat 
esasına aatılmaıına karJ.r vcrmiftir. 

ULUS 

Ceza 
ve 
terbiYe 

(Başı 1. inci sayfada ) 

miyordu. Hayatın her safhasında dini 
kıymetlerin esa.s olduğu bir devirde, 
mektep kadar ailede de cismant ceza -
lar dersin ve terbiyenin ayrılmaz bir 
parçası idi. 

Netekim bu devrin mektep disip
lininde sopalar o kadar çok kullanılmış
tır ki "sırtı, dayaktan koruma çarele
ri" adlı kitaplar, elden ele dolaşmış, ve 
bir dersanede muallim değiştiği zaman, 
sınıfı yeni alan öğretmene muhteşem 

ve süslli demir baş sopalan merasimle 
devir ve teslim etmek adet olmuştu Cis
mani cezalan, daha sonra, zillet sırala
n ve boğaza asılı teşhir levhalarıyla 
yanyana jezvit mekteplerinde görürüz. 

Dayak 1 7 inci asır içinde yeni öğre
tim metodlan bulununca, tedris saha -
smdan hariç bırakıldı. Bir müddet da
ha terbiye, kelimesile tehdit edilen ha
reketlere münhasır kaldı. 18 inci asır. 
da Ruso ile, başlıyan çocuk hürriyeti 
ve hakkı devrin siyasi cereyanlariyle 
de kuvvet buldu. Ve nihayet 19 uncu 
asnn sonlarına doğru cismani cezala • 
nn, mektep harici sayılmasının her ta
rafta kanunlaştığını görürüz. Cismani 
cezalar cemiyetin taşıdığı kıymetlere 
uymadığı için bir çok acı tecrübelerden 
sonra mekteplerden kaldmlmıştxr. 

Bize gelince; Meşrutiyete kadar o
lan tedris ve terbiye durumunu, "Ver -
balizim" ve "Barbarizim'' tabirlerile 
karakterize edebiliriz. Noktasına varın
caya kadar kitabın ve muallimin dediği
ni ezberlemek, çocuğu tabii hakkı olan 
oyundan, hareketten, şahsi ve müşte • 
rek teşebbüslerden iş ve irade unsurun
dan mahrum etmek kaskatı bir terbiye 
sistemi içinde sonuna kadar bir uşak gi
bi sevketmek ve böyle bir hayatı sağla
yan inzibati müeyyide olarak da daya
ğa ve sopaya ve türlü cismani cezalara 
başvurmak .•. İşte "Verbalizim ve Bar
barizim" tabiriyle karakterize ettiği • 
miz meşrutiyet öncesi mekteplerimizin 
manzarası. Bu şiddete rağmen netice ne 
olmuştur? 

Öğrettiklerimizin kaçta kaçım, ço
cuğa onun kafasına ve hayatına mal e
debilmişizdir? Bir tarafta tokat, tekme 
ve sopa sesleri dersanelerden işitilirken 
cebinde sakladığı rakı şişesinden ders 
esnasında kamışla rakı içen, kama ve 
roververlerle mektebe gelen, hocasının 
ve arkadaşlarının yolunu kesen, soka • 
ğın ortasında hocasının yüzüne çürük 
yumurta atan talebeler görülmemiş mi
dir?. 

Cismanf ceza usulilne dönünce, tür& 
lü aksi tesirinden başka, muallimlerin 
bizzat aynı cinsten reaksiyonlarla kar
şılaşmıyacaklarını kim temin edebilir? 

Meşrutiyet devrinin pedagoklan, 
muhakkak ki bize, çocuk dünyası, ço
cuk alakaları ve bunlarla birlikte yeni 
öğretim ve yetiştirme yollan, çocuğa 
insanca mua~lede bulunmanın usul -
leri üzerinde yeni fikirler getirmiştir. 
Öğretmenin ve terbiyenin kendisine 
mahsus bir takım kaideleri, tarzları ve 
tekniği olduğu telakkisinin bu zaman
dan itibaren İstanbul muallim mektebi
nin mezunları ve ne:triyatı ile memle -
ketin dört bucağına yaydmağa başla -
dığmı ve bir pedagoji havasının bizde 
de müsaid bir muhit bulmağa koyuldu
ğunu görürüz. Tedrisat mecmuasından 
başka, bugjin için bazıları noksan dahi 
sayılsa ilk defa olarak dilimize çevrilen 
fenni terbiye ve terbiye dersleri, "ilmi 
terbiyei etfal'' ve "terbiye tarihi" gibi 
pedagoji kitaplarr "talim terbiyede in· 
kılap" gibi hareket yapan eserler bu 
müşahedemizin canlı vesikalarıdır. 
cu.~~uriye~ senelerine gelince, peda
goJı lıteratürü ve tatbikatı, bu zamanda 
yeni bir devre sayılacak kadar hızlan • 
mış ve şuur kazanmıştır. 

Çocuk ruhu, umumi ve hususi tedris 
usull~~i, p~dagoji ve pedagojiye tatbi
kat.ı ~tı~a~ıyle içtimaiyat ve pedagoji 
tarıhı gıbı ona ders kitablarmdan baş
ka ders ve terbiye meselelerini incele
yen yüzlerce tercüme ve telif eserleri 
b~ arada neşredilmiş bulunuyor. İnkı
labın ~açlarına ve memleketin ihtiya
cın.a gore program ve talimat birleşme
ler~ ve bunların pedagojik birer realite 
halıne gelmesi için tedbirler alınması 
~ . ' cu urıyet senelerinin içinde biribiri 

arkası gelen mesut hareketler ve ham
leler~!r: İçinde bu memlekete göre pe
dagoJı ıle uğraşanların da emeği olan 
bu çalışmalardan, meslek ve memleket 
ar_ıcak faide görmüştür. Ve yeni Tür
kıye bu yüzden kendi kendine olduğu 
kadar dünyaya karşı da sadece iftihar 
e?.ebilir. Bunu, memleketimizi gelip 
goren pedagoji üstadları söylüyorlar. 
Benzerlerine başka memleketlerde de 
rast i~linen birkaç vahşet vakasmı ve 
daha zıyade pedagojinin temennileri
ne kulak asılmadığı için vuku bulan 
mevzii inzibatsızlıkları, cezaya gel
meden evel bir çok firenleri olan bir 
terbiye sistemi aleyhine kullanmağa 
ve onu hafı bof bir Anar9i membaı &ibi 

8. Litvinofun 
beyanatı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Romanya bükü.metine bildirmesini ri
ca etmiştir: 
"- Butenkonun mektubunun Ro

manya dış bakanlığı tarafından tlın
masmdan önce, daha ilk dakikalardan 
itibaren Romanya gazeteleri ve faşist 
memleketler basını tdl;'afrndan Buten
ko'nı:n kendi ihtiyariyle hareket etmiş 
oldugu hususunda çıkarılan şayialara 
inanmıyoruz. Butenko'nun Romanya 
dış bakanlığına yazdığı mektup sahte 
değil, de bizzat Butenko tarafından 

yazılmış dahi olsa biz, bu dakikaya ka
dar Butenkonun kendisini kaçıranla

rın elinde bulunduğundan, bunların 
tehdid ve hatta işkence ile kendisine 
bu mektubu yazdırmış olduğundan ve 
mektubun da sonradan caniler tarafın
dan Budapeşteye ve oradan da Bükre
şe gönderildiğinden şüphe etmiyoruz. 
Bir İtalyan gazetesinin sözde Buten
ko'nun bazı beyanatını ve bir makale
sini neşrettiği, hatta Butenkonun Ro
mada bulunduğu ve herhangi bir beya
natta bulunmak üzere yabancı memle
ketler gazetecilerini davet eylediği ha
ber veriliyor. Eğer bu doğru ise, gene 
katiyen §ıiiphemiz yoktur ki Butenko, 
bu beyanat ile bu makaleleri yazmağa 
mecbur edilmiş, Butenko'nun evrakı, 
kendisini kaçıranlar tarafından her
hangi bir beyaz Rusa verilmiş ve bu be· 
yaz rus da kendisini Romada'da Bu
tenko olarak tanıtmıştır. Bu beyaz rus, 
bittabi faşist makamlarının kendisini 
ele vermiyeceğinden emindir. Buten
ko hür bir memlekette kendisini gös· 
termedikçe ve kendisini şahsan tanı

yanların karşısına çıkmadıkça, kendi
sinin eğer öldürülmemiş ise, hala kaçı
ranların elinde ve Romanyada bulun
makta olduğu hakkındaki kanaatimizi 
hiçbir şey değiştiremez. Sovyet hükü
meti, bu sebebten dolayı, Bükreş elçi
liğinin 10 şubat tarihli notasındaki bü
tün taleplerini tam olarak muhafaza 
etmekte ve bu taleblerin tam olarak is
afı üzerinde ısrar eylemektedir.,, 

B. Litvinof, aynı zamanda hadis 'olan 
vaziyetin ciddi mahiyeti sebebiyle, 
Sovyetler birliğinin Prağ büyük elçisi 
Aleksandrovski'nin, tahkikatı takib 
eylemek ve lüzumu takdirinde bu me
sele etrafında Romanya hükümeti ile 
görüşmelerde bulunmak üzere Biik
reşe gönderilmiş olduğundan Roman
ya hükümetini haberdar eylemesini de 
B. Popescu'dan rica .etmiştir. 

Butenko'nun yeni beyanatı 
Roma, 18 (A.A.) - Sovyetlerin esk i 

Bükreş maslahatgüzarı Butenko dün 
Völkicher Beobahterin Roma muhabi
rini kabul ederek evelki beyanatmt te& 
yid etmiştir. 

Buıenko gene bir tarafa gitmi§ ! 
Roma, 18 (A.A.) - ltalyaya iltica 

etmi§ olan Sovyetterin eski Bükre9 
maslahatgüzarı Butenko, Romaya ge· 
lelidenberi oturmakta olduğu oteli bu 
sabah terketmiştir. Nereye gittiği bi
linmiyor. 

Kaya 
bir 

B. Şükrü 

mühim 
nutuk verecek 

(Başı 1 inci sayfada) 

bir konuşma yapacaktır. Hususi bire& 
hemiyet ta~ıyan bu değerli konuşma, 
memlekete 42 halkevi daha kazandrra
caktır. Böylelikle yurddaki halkcvi 
sayısı 209 gibi, hiç de azımsanmıyacak 
bir rakama yükselmiş oluyor. 

Bugün okurlarımız, Ulus ile beraber 
verdiğimiz halkevleri ilavesinde, evle
rimizin bir senelik faaliyetine aid j. 
zahları bulacaklardır. Bu neticeden 
hududsuz bir sevinç duymamaya im
kan yoktur. Çünkü halkevlerinin iş bi
lançosu, sosyal hayat seviyemizin ba
rometresi gibidir. 

Bütün vatandaşlara, halkevlerinin 
son bir yılmı anlatan bu ilaveyi, dik
katle okumalarını tavsiye ederiz. Ha
yat ve hareketin, müsbet işin her saha
sında vazife alan halkevinin, günlük 
yaşayışımıza ginneğe başladığını an
latan bu yazılar, yarınki bayramı, gö
nülden ve özden kutlamaya ne kadar 
hak kazandığımızı anlatan bir vesika 
değerini de taşımaktadır. 

tavsif etmeğe hakkımız var mıdır? Da
ha sonra bizim gibi inkılab geçiren bir 
cemiyette diğer müesseselerimizin ye
nileşmesini uygun buluyoruz da mek
teb inzıbatmm Cilkisi gibi olmasını na
sıl teklif edebiUyoruz? 

Esasında içten gelen kuvvetlere ve 
iş birliğine dayanmasını istediğimiz 
mekteb inzibatını, pedagoji hocaları
mız ve pedagoji müntesiplerimiz bize 
ballandıra ballandıra anlattıkları için 
değil, doğrudan doğruya cumhuriyetin 
ruhuna, kıymetlerine ve hayatına teal
Iak ettiği için, "milli ahlakımızın me& 
deni ve hür esaslarla takviye edilmesi
nin" zaruri olduğunu cumhuriyet adı
na Atatürk söylediği için benimsiyo-
ruz. 

Ytııaa~ Hıfzurahman Raşid 
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Bn. Sabiha Gökçen yeni 
bir teıkilat teklif etti 

Dün, Türk hava kurumunda, kurum 
başkan vekili Erzurwn saylavı Şükrü 
Koçak ile ba~ğretmen Sabiha Gökçen 
ve kurum direktörleri arasında bir top
lantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda Tilrkkuşu'nun daha 
randımanlı ve daha ileri bir şekilde ça
lışması için müzakereler yapılmış ve 
kurum başkanının direktifleri üzerine 
teşkilat mevzuunu incelemiş bulunan 
Bn. Sabiha Gökçen Türkkuşu'na veril
mesi icab eden en makfil şekli izah e
derek yeni bir teşkilat teklifinde bu
lunmuştur. Teşkilat projesi en küçük 
teferruatına kadar mükemmeldir. 

Atatürk kızı, askeri havacılığımızda 
gösterdiği yüksek fedakarlığı bu defa 

Almanya - Avusturya 

birliğine doğru 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

ca, halen işçiye ihtiyacı olan alman zi· 
raat ve endilstrisinae ço .. mühim mik· 
tarda avusturyalı işsi zıer kul.anılacak· 
tır. 

Fedakôrlıklar mulwbilinde 
yeni menfaatler 

Berlinde söylendiğine göre, bu ted· 
birler Almanya için çok ağır fedakr
hkları mucib olacaktır. Fakat bu feda
karlıklar, dış politikada mühim avan
tajlar ile tevazün edecektir. Avusturya 
kendi siyasetini, antikominter.n pakt 
ile milletler cemiyeti hususlarında Al
.manyanın siyasetine uyduracaktır. 

Naziler Avıuturyada her işi 
ellerine alacaklar 

lç politikada, Avusturya kabinesi i
le vatansever cebhede, yakın bir istik
balde, yeni bir değişiklik yapılacaktır. 
Mühim nezaretlere, Nasyonal - sosya
listler getirilecektir. Vatansever cebhe 
genel sekreteri albay Adam, bu vazi
feden çıkarılacak ve naziler bu cebhe
ye alınarak kumanda mevkilerinden 
bir kısmı kendilerine verilecektir. 

B. Şuşnig bütün bunları 
kabul etmiş 

Berlinde temin olunduğuna göre, bu 
şartlar, Berhtesgaden görüşpıelerinde 
B. Şuşnig'e bildirilmiş ve Avusturya 
başbakanı tarafından kabul olunmuş

tur. Berlin hükümeti mahfilleri, Al· 
manya - Avusturya münasebetlerinin 
ilerideki inkişafı hakkında büyük bir 
emniyet beslemektedir. Sarih surette 
telmih edildiğine göre, tam bir anşlus 
aramamakla beraber, Almanya, Avus
turya ile Almanya arasında, şekil iti
bariyle serbest bir devlet olarak kalan 
Danzig serbest şehri ile Almanya ara
sında mevcud münasebetlerin aynı 
tarzda münasebetler .kurulacağını il
mid eylemektedir. 

Milletler Cemiyeti ve 
Avusturya 

Viyana, 18 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: İyi malUmat al
makta olan mahfiller, Avusturyanın 
milletle emiyetini terketmesi mese
lesinin berlin ile Viyana arasında bir 
görüşme mevzuu teşkil etmi§ olduğu 
haberini tekzib etmektedir. Bu mah
filler, iki memleket arasında askeri bir 
a~laşma akdedilmiş ve bir ~ümrük it
tıhadı yapılmış olduğuna dair olan 
haberleri tekzib etmektedir. 

B. Sei3s lnkuart'ın Berlindeki 
temasları 

Berlin, 18 (A .A.) - Seis İnkuart, 
Almanya iç işler bakanı Dr. Vilhelm 
Frik ile de görüşerek, alman toprakla
rında bulunan Avusturya nazi teşkila
tı olan Avusturya lejyonundan ve son 
umumi af neticesinde Avusturyayı ter
keden avusturyalt nazi liderlerinin fa· 
aliyetinden bahsetmiştir. 

Seiss İnlruart, bakanlık kançdarı 
Keppler nezdinde misafirdir. 

Emin bir kaynaktan öğrenıld' ğine 

göre Seis İnkuart Bt.rıini dahilı}c. na
zın sıfatiyle değil, yeni ''Barı~ ofisi" 
şefi sıfatiyle ziyaret etmektedir. Ba
kan iki vazife ile gelmiştir: 

1. - Umumi af ilanı neticeısınde ser
best bırakılan Avusturya nazi liderle· 
rinin akibeti hakkında görüşmelerde 
bulunmak. Avusturya hükümeti bunla
rın Avusturyada oturmalarını iste
mektedir. Fakat Hitler söylendiğine 
göre bunların Almanyada oturmaları
na müsaade edeceğini vadetmiştir. 

2. - Hitlerin pazar günü Rayştagda 

söyliyeceği nutuk Almanyanın Berch
tesgaden itilafları mucibince avustur
yah nazilere müzaharet etmiyeceğini 

söylemesinin Avusturya hükümetince 
şiddetle arzu edildiğini bildirmektir. 

Hitlerin pazar günü söyliyeceği nu
tuk bütün Avusturya radyoları tara
fından da neşrolunacaktır. 

Sei.ıts lnkıwrı Berlinden ayrıldı 
Bedin, 18 (A.A.) - Avusturya da· 

biliye nazırı B. Seiss İnkuart, hava ba
kanının hususi tayyaresiyle saat 15.15 
de Berlinden aynlmıştu. 

lU ühim tedbirler 
Berlin, 18 (A.A.) - Lokal Ansayger 

gazetesi, bir yazıda diyor ki: 
"Kuv:vetle tahmi nedildiği,ne &öre 

fikir sahasında da Türkkuşu teşkilatı• 
nın alacağı faydalı şekli temin suretile 
tamamlamı9 ve böylece Türk havacıh· 
ğına yeni bir hizmet daha yapmış olu· 
yor. 

Bu teşkilitta Türkkuşu, Hava kuru• 
mu başkanına bağlı müstakil bir ida• 

re vaziyetine geçecek ve bir umum mil• 

dür tarafından idare edilecektir. 'Gök· 
çen tezini izah ederken müstakbel te'· 
kilatın mesaisi üzerinde durmuş, b\I 
teşkilatın talim terbiyede takip edeco
ği usulleri etraflıca izah etmiştir. Gök• 
çen'in izahatı ve tezinin esasları ken· 
disini dinliyenler tarafından taınameıı 
tasvib ve takdir edilmiştir. 

İstanbul elektrik 
şirketi 

(Başı 1. inci sayfada) 
davasını kabul ettirmiş, müzakerelere 
yol ve imkan hazırlanmıştır. 

Tesisata aid esmlar 
Tesisata teallük eden mektubda 9ir

ketin kabul ettiği mühim esaslar ıun
lardır: 

1 - İsviçre frangı sermayesini türk 
parasına tebdil etmek. 

2 - İmtiyazı her an satın alma hak· 
kını vekalete vermek. 

3 - İmtiyazın sonunu birinci kanun 
1960 olarak kabul etmek. 
Tesisatın mukaveleye uygun bir ha· 

le getirilmesi için şu sıra teklif edil· 
mektedir: 

ı - Vekaletin istediği tadil ve tah
sis işleriyle tevettür farklarına aid o
lanlar. 

2 - Saatte 40 ila 50 tonluk buharlı 
ve yüksek tazyikli iki kazan tesisi. 

3 - Alçak motörlü muvakkat havat 
hatların tedricen yeraltı kablolarına 
çevrilmesi. 

4 - Yüksek tevettürlü havai hatla· 
rın bazı kısımlarının tedricen yeraltı 
kablolarına çevrilmesi. 

5 - Yüksek tazyikli üçüncü bir ka
zan için takriben 25 bin kilovat amper 
takatinde yeni bir jeneratör grupu ku· 
rulınası. 

Füzulı alırwn paraların 

iadesi işi 
Fuzuli alınan paraların iadesine aid 

ikinci mektup da prensipi kabul tt• 
mekte, teferrüatm tetkik ve tesbitinı 
lüzum göstermektedir. Nafıa vekale
tinin 9 şubat tarihli cevabında, t~lebl~· 
rin mukaveleye müstenid ve ahıdlerın 
haricinde olduğuna dair sarf edilen sö.ı 
reddedilmekte ve vekaletin 9irketten 
mukavelelerin ve teknik kaidelerin 
tahmil ettiği teahhüdlerin yerine geti· 
rilmesinden başka bir tey istemediği 
anlatılmaktadır. 

Talebler :;;abıınamelere 

istinad ediyor 
Bütün talebler Ş;irketin meeul me

murlariyle beraber imza edilen zabıt• 
namelere istinad etmektedir. 

926 ek mukavelesi bir tarafa bırakı• 
tarak bazı prensiplerin şirketçe kabulü. 
vekalet tarafından memnuniyetle te
lakki edilmektedir. Hakiki sermaye vı 
ilk tesisat masrafı çok tabii olarak tet-
kik yoluyle tesbit edilecektir. Tesisa· 
tın ıslahı için şirketin gösterdiği alu 
senelik müddeti vekalet uzun bulmak· 
ta, müddet ve halin programı meııele• 
terinin müzakere ile tayini teklif edil• 
mektedir. 

Kati teminat istenecek 
Nafıa vekaleti tesisatın ıslahrna sar

fedilecek paralar için de tayin oluna
cak asgari müddete göre kati teminat 
verilmesini zaruri görmektedir. Şirke· 
tin halktan alman fazla paralara dair 
verdiği cevab vekaleti •tatmin etmiş ol
mamakla beraber, mikdar ve tediye 
tarzı hakkında müzakere yoluyle bir 
neticeye varılması mümkün görülmek
tedir. 
Nafıa vekaleti şirketle muallakta 

kalan bütün meseleleri görüşmek üze
re salhaiyetli murahhasların gönderil· 
mesine lüzum göstermektedir. 

Avusturya federal parlamentosunun 
24 şubatta toplanmasından evel, Berh· 
tesgaden mülakatı neticeleri olarak 
birçok mühim tedbirler daha alınacak· 
tır.,, 

Dr. Salıt J' iyana büyük 
elçisi oluyor 

Paris, 18 (A.A.) - Övr diyor ki: 
"Viyana büyük elçiliğine Doktor Şaht 
gidecektir. Sabık alman iktısad nazırı· 
nm vazifesi, mümkün olduğu kadar kı • 
sa bir zaman içinde Almanya ile Avus
turya arasındaki ekonomik münasebet• 
leri tesis etmektir. 

Umumiyet itibariyle görülüyor ki, 
vaziyet vahimdir. Almanyayı girdiği 
bu yolda itidale sevkedecek her hangi 
bir hadise çıkmaz ise, Almanya, başta 
Çekoslovakya olmak üzere, bütün orta 
Avrupa devletleri için bir tehlike ola• 
cakttt. 
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1 SPOR 1 

Şild maçlan 
Gençlerbirliği- Harbiye 

yann karıılaııyorlar 
C. H. Partisinin 1938 snesi şild birinciliği için iki hafta evvel 

yenitemyen Gençler Birliği ile Harbiye idman Yurdunu önümüz. 
deki pazar günü saat 15 de Şehir Stadında tekrar kartı karııya 
göreceğiz. 

iki tarafça da çok mühim telakki edilen bu maçın neticesi hak. 
kında bir tey söylemek her halde kolay değildir. Muhakkak olan 
tarafı şudur ki, bu oyun senenin en güzel oyunu olacaktır. Çünkü 
Harbiye idman Yurdu bugün Ankara şampiyonu unvanını t&fl· 
maktadır. Mağlubiyeti yurdun her tarafında çok aksi tesir hıra· 
kacaktır. Bu vaziyeti göz önünde tutan harbiyeliler sıkı bir disip
lin altında çalıttırılmaktadırlar. 

Beri taraftan Gençler Birli ğ i An
karanın en eski ve en tutuklu kulübü 
olarak her yerde tanınmıştır. Bu se
ne lik maçlarının bidayetinde işi ha
fiften alması yüz.ünden puvanca aşa
iı dii§müş ve bir daha kendisini to
parlayamamıştı. Lakin son zamanlar
da Gençler Birliğinin eski azaları bir 
araya gelerek bir kalkınma yapmışlar 
ve bu teşebbüslerinde de muvaffak ol
mu,lardır. Bu muvaffakiyetlerini iki 
hafta evvel Harbiye İdman Yurduna 
karıı yaptıkları oyunla ve Iik maçları
nın sonuncu haftasında da Ankara 
Sporu iyi bir farkla yenmiş olmakla 
göstermişlerdir. 

Pazar günkü neticeye gelince : 
Yukarıda söylediğimiz gibi, yek

ten, ıu §öyledir, denilemez. Zira fud
bolun daima ümid edilmedik neticeler 
verdiğini hepimiz görmüşüzdür. Her 
iki takım arasında bir mukayese ya
pacak ve o günkü gayretlerini de na
san dikkate alacak olursak vaziyet 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Gençler Birliği : 
Gençler Birliğinin kalesiyle for-

~ert hattı zayıftır. Buna mukabil mü
C!afaa ve bilhassa muavin hattı çok 
kuvvetlidir. Gençler Birliğinin bu 
hafta şöyle bir takımla çrkacağını öğ
rendik : 

Rahim - Nuri, İhsan - Yusuf, Ha
san, Keşfi - SaHihaddin, Münir, Ra
ıim, Ali, Mustafa. 

Kaleci Rahim son zamanlarda ge
çirmiş olduğu rahatsızlıklar dolayı
aiyle daha kendisini toplayama
mıştır. Binaenaleyh sıkışık zamanlar
da kendisine itimad edilemez. Bekle
rin her ikisi de iyidir. İhsan tecrübe
ıi, Nuri de enerjiiyle kalelerini mü
dafaa edebilirler. Haf hattı gençlerin 
en sağlam tarafıdır. Yusuf son gün
lerde gösterdiği ince oyunlariyle te
mayüz etmektedir. Hasan için bir şey 
aöyliyemiyeceğiz. Zira onun ıçın 

§imdiye kadar çok yazdık. Keşfinin 
günü gününe uymıyor. Bazan çok gü
zel oyunlar, hazan da fena oyunlar 
çıkarıyor. Gününün ve şansının tut
masınr beklemek lizımdır. 

Forvet h,ath gençlerin en zayıf ta
rafıdır. Ferd itibariyle yüksek görü
nen bu oyuncular yanyana ggelince 
bir şey yapamıyorlar. Biz bu hatta en 
becerikli olarak Münir ile Mustafayı 
görüyoruz. Rasim ile Salahaddinin 
oynayacakları doğru çıkarsa tecrübe
lerinden istifade edilebilir. Yalnız 
antremanları nefesleri bilmem yerin
demidir? Ali iyi bir oyuncu olmasına 
rağmen, son günlerde çok bozuktur, 
kale önünde topu ezmeğe devam eder
ıe galibiyet ihtimali azalır. 

raftır. Eğer muhterem kendisini top
ladıyse, Ankarada Hasana rakib olabi
lecek bir santrhaf demektir. Sağ hafta 
Zekinin çok çahşması lazımdır. For
vet hattı Harbiyenin en kuvvetli tara
fıdır. Yalnız Mücahid, Şerif ve Ab
durrahmanın daha seri ve enerjik oy
namaları lazımdır. İzzet ile Celal ar
tık tanmmxş forvetler meyanına dahil 
olmuştur. 

Her iki tarafı şöylece bir mukayese 
ettikten sonra ibrenin Harbiyeye mü
teveccih olduğunu görüyoruz. Lakin 
'Gençler birliği ilk anlarda hakimiyeti 
kırar ve bir de sayı çıkarıraa harbiye
lilerin kmlarak işi gevşeteceklerini 
de unutmamalıyız. 

HuHisa, takımlar arasmda fazla bir 
fark yoktur. Hangisi daha çok çalıtır· 
sa o kazanacaktır. Her ikisine de mu
vaffakiyetler dilemekten başka elimiz· 
den bir §ey gelmez. Beklediğimiz fa
vulsüz temiz bir oyundan baıka bir fey 
değildir. 

Yarınki maç 
Bölge Futbol Ajanlığından ı 

1 - 20 - 2 - 938 pazar günü saat 15 
de Şehir stadında Gençler Birliği -
Harbiye İdman Yurdu birinci takım
ları arasında şild maçı yapılacaktrr. 

2 - Bu maçlar için her iki kulübün 
hakem seçmeleri ve bu yüzden maçın 
keçikmesine meydan vermemeleri her 
iki kulüb başkanlığından rica olunur-

Demir -Çankıyı loplanllsı 
Çankaya - Demirapor k ulübü lcla 

re Heyetinden : 

Muhtelif spor şubelerimizin rapor
larını ve senelik hesap vaziyetini tet
kik ve yeniden heyeti idare intihabı i
çin 20.2.938 tarihine müsadif pazar gü
nü saat 10 da senelik kongrenin toplan
ması tekarrür etmiştir. Kulübümüzde 
müseccel azanın mezkOr saatte silo ci
varında Rükneddin apartımanındaki 

kulüp binasına teşrifleri rica olunur. 

i~K;·JOt•l•Dlii 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar · İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Sah Ankara ,. 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Halk ve Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeni&ehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi (Ünlerinden baıka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.lS 

Film değiame ıünleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 

ucus 

Krem Balsamin 
~um~al, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhbt krem· 

lerdır. Cıldi besler. Çil, Leke ve sivilceleri k~milen izale eder. Yarım 
asırdan beri kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi° güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
596 

Bize kalrrsa bu hafta eldeki oyuncu
lara göre şöyle bir forvet hattı yapsa 
belki daha iyi olur: Ali, Salahaddin, 
Münür, Rasim, Mustafa. Ali ve Musta
fa kıvrak ve seri oyunculardır. Açrk
larla oynamağı temin edebilirler. Mü
nir uzun boyludur. Santrforda ilerisi 
için de iyi olur. Zira topu kontrolü ve 
görti~leri itibariyle bu hattın en kuv
vetli olanıdır. Rasim fırsatçıdrr, kale ö
nündeki kargaşalıklardan falan istifade 
etmesini bilir. 

şehir: 1023- 102~-Şehk~rarau:2341· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2342. - Elektrik ve Havaıaıı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesaj eri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 

Şu vaziyete göre Gençlerin müdafa
ası kuvvetli, hücum hattı zayıftır. E
ğer hücum hattı tutunabilir ve oynar
sa galibiyet ümidi vardır. Yok eğer 
forvet hattı ileride gol çıkaramazsa 
müdafa hattı ne yapsa para etmez. 

Harbiye idman }'urdu : 

Kaleci Fethi rakib kaleciden üstün
dür. Bekler nefesli ve sağlamdır. H af 
hattmın şimdilik en iyi tarafı sol ta-

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

• 

Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196, -
Samanpa;;arı civarı: 2806, 3259. - Yeni· 
şehir, •avuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: Güven taksi: 3848; Birlik 
taksi: 2333 - Çankm caddesi, Ulus tak
si: 1291. 

OTOBÜSLERİN 1 1 k ve S o n 

SEFERLERİ 
Sabah Akıam 
1lk Son 

ıefer ıef er 

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

Ulus M. dan ÇanJı:aya'ya 7.2S 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 

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

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

Ulus M . dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus 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 As. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Y ,.,, işehir'den Ulut M. na 7.10 
s ızar'ndan Akköprii'7.0 6.IQ 7.l_j 

Akköprü'den S. pazarı'na 9.45 
Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 

Ulus M. dan Yenişehir'e 7.00 
her sa.atı beş gece muntazam seferler 
birer saat sonra başlar. 

Akıamlan Ulus meydanından Yeni
ıehlr'e ve Yeniıehir'den Ulus meydanına 
ıidecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağılış saatlerine tlbidir. 

POSTA SAATLERİ 

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

TREN SAATLERİ 

Haydarpaşaya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve l!l.45 
de (salı, penıembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.40 
Zonguldak hattı : ,, 15.00 
Kmkkaleye rayotobüı: ,. 16.05 

GÜND E L iK 
Hicrt- 1356 
Zilhicce: 18 

S. D. 
Oiia.ot: o 49 

Rumt - 1353 
Şubat: 6 

S. D . 
Akp.pıj l7. ~ 

Ankara Dördüncü İcra Memurlu
ğund'an: - Bankalar caddesinde Eti 
Palas altında Burla biraderlerin tahli· 
ye ettiği dükkan bir sene müddetle ki
raya verileceğinden taliplerin % 7 S pey 
akçesiyle birlikte 21-2-938 günü saat 

14 de dairemizde yapılacak açık arttır
maya iştirak etmeleri ve ıartnameyi 

görmek üzere de 937 - 8526 numaralı 
dosyaya müracaatları ilan olunur. 

(408) 886 

Krrıehir icra Hakimliğinden - A

şıkpaşa mahallesinden Cinği oğlu Mu

harrem Demirbileğin "300" lira borçlu 

Bağbaşı mahallesinden Saralı oğlu İb
rahim, Fatma ve Mehmet haklarında 

yapılan duruşma ve tetkikatta İbrahi -
me tebliğat yapılmadrğmdan duruşma 

günü olan 26-2-938 gününe müaadif cu 

martesi saat dokuzda Kırıehir icra tet

kik merciinde hazır bulunması aksi tak

dirde tetkikatın gıyaben yapılacafı ilin 
olunuı:. ~n 

Kapah binada 
tayyare uçuşu 

Yukardan pervaneli (otojir) tayya

relerin dar yerlerden uçma ve gene 
böyle yerlere inme kabiliyetinin pek 
fazla olduğunu bilirsiniz. 1936 sonteş -
rininde, Paris tayyare sergisi esnasın -
da Lepreux isimli fransız plotu, bir oto
jirle, Grand - Palais binasının önüne 
inerek makinesinin ne kadar kullanış -
lr olduğunu göstermişti. Fakat şimdiye 
kadar bu neviden makinelerin kapalı 
bina içinde uçtuktan görülmüş değildi. 

Fransrz gazetele~inde okuduğumu
za göre, alman sivil tayyareciliğnde yüz 
başı rutbeaini haiz olan ve planör uçuş· 
lariyle kendisini tanıtmış olan maruf 
alman kadın tayyarecisi Anna Reitsch 
ilk defa olarak, kapalı bina içinde bir 
uçuş tecrübesi yapmıştır. 

Deutschland holde tecrübede Foche 
- Wulf sistemi 190 beygirlik, iki ufki 
bir takuli pervaneye sahib bir belicop
tere kullanılmıştır. Anna Reitsch, sa -
lonun ortasından ufki şekilde havalan
mış, inmiş, tayyaresini zeminden elli 
santim mesafede hareketsizleştirmi,, 

sonra salonun bir ucuna kadar giderek 
geri dönmÜJ ve kalktığı yere konmuş • 
tur. Az sonra mühendis - pilot Bode ay
nı tecrübeyi tekrarlamıştır, 

Nevyork enternasyonal 

sergisine hazı rlık 
Nevyork şehrinin kuruluşunun 150 

inci yıldönümünil kutlamak maksa
diyle 1939 yılı nisanının 30 uncu gü
nü açılacak enternasyonal Nevyork 
sergısıne iştirakimiz hükümetçe ka
rarlaştmlmıştı. Bakanlar heyeti, bu 
sergiye iştirakimizin şekil ve esasla
rını teebit etmek üzere muhtelif ba
kanlık delegelerinden mürekkeb ol
mak Ü.zere bir komisyon teşkilini ka
bul etmiştir. Komisyon önümüzdeki 
günlerde ekonomi bakanhğında Türk
ofiate toplanacaktır. Bütün bakanlık
lar delegelerini timdideıı acçmi~ 

19. 2. 1938 

Jandarma umum 

kumandanı lzmirde 
İzmir, (Hususi) - Jandarma Umum 

Kumandanı Tuğgeneral Naci, teftişler· 
d.e bulunmak üzere"ıehrimize gelmit
tır. 

lstanbul borsası 
18-2 -1938 
PARALAR 

ALIŞ SATJ8 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 77.- 82.-
Liret 98.- 06.-
Belç. franil 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İs. frangı 570,- 182.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.SO 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- S2.-

ÇEK•.ER 
Açılış F. Kapanı, F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Bruksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrıd 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Betırad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630.-
0.797 

24.195 
15.1746 
4.6912 

86.746 
3.43 

63.492 
1.4234 

22.6775 
4.2063 

12.381 
1.9694 
4.215 
3.9968 

106.19 
34.285 
2.7268 

23.63 
3.08 

630.-
0.797 

24.18 
15.1857 
4.6916 

86.746 
3.43 

63.492 
1.4234 

22.6775 
4.2063 

12.381 
1.969 
4.215 
3.9968 

106.19 
34.285 
2.i268 

23.63 
3.08 

ESHAM VE TAHVİLAT 
• AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu I 19.025 19.
(Vıdeli) 

19.025 19.025 
(Vadeli) 

.. ., .. II 
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19. 2 - 1938 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Yazhk elbise 
yaptırılacak 

Cümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı İstanbul Satın Alına KOIDİ• • 
)'onundan: 

ı - Gümrük Muhafaza Eratı için 
3409 takrm yazlık elbisenin 7-3-938 
Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 
50 kuruş ve ilk teminatı 1407 liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyonda-
dır görülebilir. . 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme 
ıaatmdan ı saat evveline kadar 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesi hük
tnüne göre hazırhyacaklarx teklif 
IX'lektuplarını Galata eski ithalat güm
rüğü binasındaki komisyona verme-
leri. (785/ 405) 868 

Tamirat mü na kasası 
Ankara inhisarlar Ba§Müdürlü

iünden : 

1 - Keçeç tuzlasında Pançarhk ve 
Barak kulübelerinin tamirine aid 209 
liralık ve Burka binasının tamirine a
id 198 lira 55 kuruşluk ve katırcı bo
&azında iki eski kulübeden birisinin 
Yıkılarak enkaziyle diğerinin tamiri
ne aid 167 lira 20 kuruşluk üç kıta 
keşif varakasında yazılI işlerin tamiri 

2 - Keçeç tuzlasında Karedeğin 
kısmında 6 no.lu anbarm önüne sun
durma yapılması 249 lira 15 kuruşluk 
ke:?if varakasına göre. 

Aleni pazarlığa konulmuştur. 
3 - Pazarlık ve ihale 21.2.938 tari

hinde saat ıs de baş müdürlük bina
sında müteşekkil komisyonda icra e
dilecektir. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek talih
lerin bir nu. yazdı tamiratın keşif va
rakalarına göre muhammen bedelinin 
ınecmu tutarının % 7 .5 olan 43 lira 50 
kuruş ve kezalik iki nu. da yazılı in
faatin keşif varakasına göre o/o 7 .5 o
lan 18 lira 75 kuruşu inhisarlar vezne
ıine yatıracaklardır. 

5 - Keşif varakalarını ve ,armame
lerini görmek istiyenlerin ~şimdiden 
tuz fen şubesine müracaatları ilan o-
lunur. (309) 68! 

Bayınd1rhk Bakanh{lı 

Kalorifer tesisatı 
Nafıa Vekaletinden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş : An1ca
ra yüksek ziraat enstitüsü kalorifer 
tesisatı ve su tesisatının hariç şebeke
ye bağlanması işleri. 

Keşif bedeli : 28185 lira 77 kuruş-
tur. 

2 - Eksiltme 28. 2. ı938 pazartesi 
günü saat ıs de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
rnüteferri evrak Hı kuruş bedel mu· 
kabilinde yapı işleri umum müdürlil

ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 2114 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve 15.000 liralık bir 
kalorifer işini yaptığına dair müte
ahhidlik vesikası göstermesi lazım
dır. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri la-

&undır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (377) 833 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

riyarbakır - Irak ve İran hatların~ 
Diyarbakırdan itibaren 8 +~lO, 35 

' 
455, 51 + 845 inci kilometrel:rınde 2X 
60, 4X 60 3X 60 metre açıklıgında ~ap
tırılacak' üç adet demir köprünün ın~a 
ve montajlarr kaplaı zarf usulü ile mu· 

nakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 14.3.938 tarihine te· 

Badüf eden pazartesi günü saat b~şte 
'7ekfiletimiz demiryollar inşaat daıre
sindeki miinaka.a :Comisyonu odasın· 
da vı>oılacaktır. 

2. ~ Bu üç köprünün rnuba.ınmen be
delleri mecmuu bet yilz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminat ceınan 23750 

liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, ray inbisat tertibatı, devlet 
demiryolları ray tipi, nafıa işleri genel 
şartnaıneai ve üç adet 9emadan mürek
kep bir takım münakasa evrakı (25) li
ra bedel mukabilinde demiryollar in
,aat dairesinden tedarik olunabilir. 

uı.:u s 

Hava kurumu ! 
.................................................. .. 
............ ' ........ """""' """ """ """' .l 

Plônör inşaatı için 

malzeme alınacak 
Türk Hava Kurumundan : 

1. - Planör inşaatı için muhtelif 
cins ve mikdarda civata ve somun • 
yuvarlak çelik, demir saç, demir boru, 
pim, düz pul (rondela), soğuk tutkal, 
muhtelif boyalar, kumanda kablosu, 
bakır boru, yuvarlak tel, çelik boru 
satın alınacaktır. 

Polis · 
Polis stajyeri alınac ak 

en: 
ünce 

Emniyet Umum Müdürlüğünd 
Emniyet Umum Müdürlüğ 

kadro münhallerine polis staJ 
kayıt ve kabul edileceğinden, a 
da yazılı vasıf ve şartları haiz 
taliplerin bulundukları en yakın 
layete pullu bir istida ile mür 

'iyeri 
şağı-

olan 
vi-

acaat 
etmeleri lazımdır. 

ŞARTLAR 

ker-
C-

-
kısa 

-r-T-

Çünkü ASPİRf N senelerdenberf 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ila~ 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

5 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve vesikaları, 
938 senesi için muteber olarak vekale
timizden verilmiş müteahhidlik vesi
kasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkOr kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak 14.3.938 tarihinde saat on 
dörde kadar demiryollar inşaat daire
sindeki komisyona makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

2. - Listesi ve şartnamesi her 
gün Kurum Levazım Müdürlüğünde 

görtilebilir. 
aye 

A - Türk olmak. B - Fiil as 
tik hizmetini yapmış bulunmak. 
30 yaşından yukarı olmamak. D 
Boy 1 metre 64 santimetreden 
bulunmamak. E - Örnekleri vil 
emniyet müdür ve amirliklerinde 
cut gedikli erbaş ve diğer asked o 
lara girecek talebenin bedeni ka 
yetleri hakkındaki hükümlere uy 
derecede sağlam bulunmak. F -
hoşluk veya kumarbazlık gibi k 
hallerle tanınmamış olmak. G -
li işlerde bulunmamış olmak. H -
ğır hapis veya altı aydan fazla h 
cezasiyle veya namus ve haysi 
bozan bir suçla mahkumiyeti bul 
mamak. İ - Ecnebi kız ve kad 
evli olmamak veyahut yaşar bulu 

t . 
AS P 1 R 1 N ill'tesirinden emin 

lütfen $ markasına dikkat ediniz. 

olmak için, 
me V 1• 

6 - Bu münakasaya gireceklerin la
akal 50 metrelik bir demir köprü imal 
ve montajını yapmış olmak şartı arana-

caktır. (ı46) ı-448 

M. M. bakanlığı 

Kereste alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonwıdan : 

1 - 20 metre mikaıbı çıralı çam tah
tası ile 10 metre mikibı dilme 2490 sa
yılı kanunun 43 üncü maddesi.ne tevfi· 
kan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 2ı şubat 938 pazartesi günü sa
at 11 de pazarlığı yapılacağından ta
lib olanların M. M. V. satın alma ko
misyonuna müraacatları ilan olunur. 

(434) 922 

Demi ryol la rı 
Vagon akümülôtörü 

aallnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan ı 

Muhaırunen bedeli 11920 lira olan 25 
gurup çelik vagon akümülatörü 4.4.938 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 894 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vcıi.kaları ve nafıa mütcah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı &iln 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri Hizımdxr. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da teselliim ve sevk şefliğinden dağı-
t1lmaktadır. (401) 915 

Tenzilôtlı tarife 

3. - Bu işin muhammen bedeli 
sif İstanbul 1600 lira, ilk teminatı 
ı20 liradır. 

4. - İhalesi 23.2.ı938 çarşamba 
günü saat 15 de Kurum Levazım Mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

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

Mahkemelerde~ 
Ankara asliye birinci hukuk mahke

mesinden: Bursanm şehre küstü ma
hallesinde Taksim . çıkmazında 30 nu
maralI evde mukim iken bilahare A.n
karanın Yenice mahallesinde Bezgin 
sokak 17 numaralı evde oturduğu ve 
halen nerede bulunduğu bilinmediği 

anlaşılan Hasan . 

Karınız Ankaranın Mururi mahalle
sinde Alak sokak 7 numarada Sadul-

lah kızı ve Utiye vekili Ankara avu
katlarından A. Ferruh ağan tarafından 

açılan davada, davacı karınız Utiye ile 
ötedenberi geçimsizlik devam ettiğini 
ve buna sebebiyet vermiş olduğunuz

dan ve nihayet evini ve kendisiyle ço
cuklarını kimsesiz bırakarak terketmiş 

olduğunuzdan mukaddema aleyhiniz
de hanei zevciyete riayet etmeniz hak-

kında ihtar davası a~ılmış olduğundan 
mahkemece de bir ay zarfında karını-

kul-
bili· 
gun 
Sar-
ötü 

Süf-
A-

apis 
yeti 
un-
ınla 

n-
mamak. 

VASIFUAR 
me-
ilk 
ay-

e-
len 
ek-
-
un 

an-
cü-
iha 
rda 
da 
ve 

be-
er-

J - Lise veya muadili okul 
zunlarx ile orta okul mezunlarr, 
okul mezunu olupta erbaşlıktan 
rılmış olanlar, orta tahsilini bi tirm 
miş olduğu halde yabancı dil bi 
ilk okul mezunları imtihan edilm 
sizin tercihan kabul edilirler. K 
Yabancı dil bilmeyen ilk okul mez 
ları ile ilk tahsilini bitirmemiş ol 
lar vilayetlerde polis intihap en 
menleri önünde (yazılı, sözlü) imt 
na tabi tutulurlar, bu imtihanla 
muvaffak olanlar arasında; ordu 
motörlü vasıtalarla fen, muhabere 
atlı kısımlarda çalışmış olanlar, 
kar bulunanlar, sanat ve meslek 
babı olanlar tercih olunurlar. 

(407) 870 

Açık eksiltme ilônı 
e-zın evine dönmenizin ihtarına karar Niğde Vilayeti Daimi Encüm 

verilmiış ve bu bir ay zarfında da karı- ninden : 

nızm yanına gelmediğinizden aleyhi
nizde boşanma davası açılmış olduğun

dan bu babtaki arzuhal sureti gerek 
Bursadaki ikametgahınıza ve gerekse 
Ankaradaki adresinize gönderilmiş ve 

-
173 

Bor • Aksaray yolunun 50x000 
53x000 kilometreleri arasında 3 
lira bedeli keşifli sandık açma blük 
kırma taş fer9i 15-2.,938 tarihind 
itibaren 20 gün müddetle açık eksi 
meye konulmuştur. Taliplerin % 

aj 
en 
Jt-
7,5 

yapılan araştırmada bulunamadığınız- teminatla ihale günü olan 7-3-938 p a-
dan davacı vekilinin talebiyle arzuhal zartesi saat 15 e kadar vilayet daim ı 

suretinin ilanen tebli~ine ve muhake
keme günü olarak da 2.3.938 çarşamba 
saat 14 de icrasına karar verilmiştir. 

Mezkur gün ve saatte Ankaranın adli
ye sarayının üst katında asliye birinci 

encümenine müracaatları. 
-

o 
e 

en 
it-

D. D. Yolları Umum Müdürlü- hukuk mahkemesinde bulunmanız ve 
yahud musaddak bir vekil gönderme-

,5 
a-

Bor - Aksaray yolunun 28x000 
36x000 kilometreleri arasında 438 
lira bedeli ketifli yapılacak toaey 
moloz taş ihzarı 15-2-938 tarih.ind 
itibaren 20 gün müddetle açık eksi 
meye konulmuttur. Taliplerin %7 
teminatla ihale günü olan 7.3.938 p 
zartesi saat ıs te kadar vilayet daim ğünden : ı 

niz lüzumu arzuhal suretinin bu suret
le tebliği ve davetiye makamına kaim 
olmak üzere H. U. M. K. 142 inci mad-
desi mucibince ilan olunur. 923 

encümenine müracaatları. 

-
62 

Aksaray - Bor yolunun 4x500 
9x500 kilometreleri arasında 15 
metre mikalı ham taşın nakli ve istif 
kırılması 1438 metre mikab §Osede me 

i, 
v-
b 
k 

.,,11111111111111111111111111111111111111L. cut taşın kmlması 600 metre mika 
: kum nakli ve istifi, 5 kilometre sandı 
: açılması 6000 metre mikab silindir = yapılması keşif bedeli 8287 liradan 

15.2.938 tarihinden itibaren, Kı
rıkkale - Polatlı mıntakasında bulu
nan istasyonlardan Ankaraya gidiş -
dönüş şartile seyahat edecek yolcu
lara umumi tarife üzerinden % 50 
tenzilat yapılacaktır. Dönüş biletle
rinin meriyet müddeti, azimet tarihi- : 
ne 7 gün ilavesiyle bulunacak tarihin 
gece yarısına kadar o.lmak üz_er.e ye
di gündür. Biletler azımet tarıhınden 
bir gün evvel de al~nabi!ir. Bu t~k~ir

UÇ SlLAHŞÖRLER --- Türkçe sözlü tarihi bir eser -- -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

aj 
i-
n 
t-

baret olup bu işler 15-2-938 tarihinde 
itibaren 20 gün müddetle açık eksil 
me~e kon~lmuştur. Taliplerin % 7 
temın~tla ıhale günü olan 7-3-938 pa 
zar~~sı ~at ıs şe kadar vilayet daimı 

de biletin meriyetı, azımet tarıhı o-
lan ertesi gtinden başlar. 

Bu biletler; Toros, Anadolu sü -

t trenlerinde bu trenlere mahsus 
ra . al 
munzam ücret biletlerı ayrıca ın-

mak şartiyle bilumum umu~a mah
sus yolcu trenlerinde merı olacak-

tır. 

1 Mayıs 1934 tarihinden muteber 
% 50 tenzilli halk trenleri tarifesi ı5 
mart 1938 den itibaren mülgadır. 

(414) 888 

·' Bankalar -
hissedarlar umumi 
heyeti toplantısı 

Emlak ve Eytam Bankası idare 
Meclisinden : 

Esas nizamnamemizin seksen beşin
ci maddesine göre hissedarlar umumi 

heyeti alelade olarak yirmi bir mart 

938 pazartesi günil saat on birde Anka

rada Bankalar caddesindeki merkez 

binamızda toplanacağından hinedar

Iarımızm bu tarihte toplantıda bulun-

malarını dileriz. 920 

,5 
-. 

A. Levazım Amirliği encumenıne milracaatları. 

-
Sade yağ ahnacôk 

Aksaray - Bor yolunun 4x500 
5x500 kilometreleri arasında 4620 1 
ra bedeli keşifli yapılacak bülüka 

l· 

j 
Ankara Levazmı Amirliği Satın taş ihzarı ı5-2-938tarihinden itibare n 

. Alma Kom.isyonundan : 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. Taliplerin %7.S teminatı a 

ı - Kastamonu birlikleri sade yağı ihale günü olan 7-3-938 pazartesi saa t 
e şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle ıs şe kadar vilayet daimi encümenin 

yeniden 4000 kilo olarak açık eksiltme- müracaatları. 

o 
4 

si 7 mart 938 saat 11 de Sarıkışlada Niğde - Nevşehir yolunun 24xıo 
askeri satın alma komisyonunda yapı- - 30x000 kilometreleri arasında 995 
lacaktır. lira 48 kuruş bedeli keşifli toplam a 

-
2 - Beher kilosuna tahmin edilen taş ve kum ihzarı ı5-2-938 tarihinden 

fiat 103 kuruş ilk teminatı 309 liradır. itibaren 20 gün müddetle açık eksilt 
Şartnamesi komisyonda görülür. ts- me~e kon~lmuştur .• Taliplerin %7,S 

• • A temınatla ıhale günü olan 7-3-938 -teklılerın kanunı vesika ve teminatla- zartesi saat ı5 k d . pa i . . .. şe a ar vılSyet damı 
rıyle komısyona muracaatları (432) ı encümenine müracaatları. 932 

916 -

Un oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

Aşağıda yazılı un İ~lahi~e askeri s~t~~ .~lma ko~isyonunda eksiltmesi ya
pılacaktır. Şartnamesı komısyonda gorulur. İsteklılerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

Cinsi 
Un 

Miktarı Muhammen İlk Eksiltme 
kilo bedeli teminatı şekli 

305000 39497 2962, 31 Kapalı 

.(438) 

Eksiltme 
tarihi saati 

7.3.938 15 
929 

Yol inşaatı 
lzmir İli Daimi Encümeninden : 

çi 
si 

Gül bahçe - Karaburun yolu inşaatı i
n 17. şubat. 938 tarihinde yapılan ek
klltmede bazı teklif mektuplarında 
ksanlxk görüldüğünden aşağıda yano 

zıl l hususat dairesinde bu işe aid ek
tmenin yeniden yapılmasına karar 
rildiği ilan olunur: 

sil 
ve 

Ka 
Eksiltmeye konulan iş: 'Gülbahçe -
raburun yolunun 9 t 947 - 2 + 336 
8 + 025 - 26 + 986 kilometreleri a
mda yeni şose ile 46 menfez ve ıı 
100 kilometredeki 2 - 10 açıklığın
bulunan Balxkova köprüsünün ya
arı keşif bedeli 120055 lira 23 kuruş-

ve 
ras 
+ 
da 
pıl 

tur 

ya 
Eksiltme: 7 Mart 938 tarihine rastl:ı· 
n pazartesi günü saat 11 de İzmir 
daimi encümeninde kapalı zarf u
iyle yapılacaktır. 

ili 
sul 

t 
ka 

stekliler: Eksiltme şartnamesi, mu
vele projesi, bayındırlık işl eri genel 
tnamesi fenni ve hususi şarmame •ıe 

ojeleri İzmir, Ankara, İstanbul Na
müdürlüklerinde görüp inceliycbi

ler. 

şar 

pr 
fıa 

lir 

Jile 
Eksiltmeye girebilmek için: İstek
rin 7253 lira muvakkat teminat ver
si ve Nafıa vekaletinden alınmış 

teahhitlik vesikası ile Ticaret oda
me 
mil 
sı 

likt 
vesikasmı teklif mektuplariyle bir
e yukanda üçüncü maddede yazdı 
tten bir saat eveline kadar lzmir vi
eti daimi encümeni başkanlığın3 

im ederek makbuz almaları lazırn

saa 
liy 
tesl 
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-

1.mez. (433) di 

B uz fabrikası tesisatı 
Gaziantep Belediyesinden : 

G. Antep belediyesi buz fabrika
sına ilave edilecek tesisata talip çık

ığından bir ay müddetle tekrar 
ltmeye konmuştur. 

mad 
eksi 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 
17,05" liradır. "106 

2 
v~ s 

- İstekliler bu işe aid şartname 
ah evrakı G. anteb belediyesinden 
sız alabilirler. para 

3 - Eksiltme 25.2.938 tarihine rast
n cuma günü saat 15 de Gazianteb 
diyesinde yapılacaktır. 

laya 
bele 

4 - Muvakkat teminat "788,78" li-
radı r. 

5 
ka.da 

- Teklif mektublarmda şimdiye 
r bu işleri yaptığına dair 6.000 li

k lıir vesika ile işin başından ni
tine kadar çalıştıracağı bir fen 

rı:.lx 

ha ye 
ad anır ve vesikasını gösterecektir. 

6 - Teklif mektubları ihale günü 
14 de kadar ilmühaber mukabilin
eıediye reisliğine verilecektir. 

saat 
de b 

7 
ların 

- Posta ile gönderilecek mektub
iadeli teahhüdlü olması ve niha

u saate kadar riyasete gelmiş bu
ası lazımdır. 

yet b 
lunm 

8 
ı.-ıak 

- Bu i~ hakkında fazla izahat al-
1stiyenler Gazianteb belediyesi
üracaat etmeleri ilan olunur. nem 

( 608/ 307) 680 

Kiralık ev 
de 

Yenişehirde Dikmen caddesin
Ordu evi bahçesi karşısında ct

fı dıvarla tahdid edilmiş bahçe
ve yedi odalı No. 6 müstakil ev 
alıktır. Elektrik, havagazı, ve 
tesisatı vardır. İstiyenler bu e
yanında No. ıo da Kemale mü-

ra 
li 
kir 
su 
vin 

aat etmelidirler. 928 rac 

Ziraat ôleti ve öküz 

hayvanı alınacak 
Dinar Kazası Hükümet Tabibli

ğinden: 
1 - Kazadaki göçmenler için 30 -

40 çift öktiz hayvanı ve mecmu bede· 
li 325 lira olan ziraat aleti satın alı· 
nacaktır. 

2 - Mübayaa açık eksiltme usuli
ledir. Teminat akçesi '135 lira hayva. 
nat için 24 lira 40 kuruş ta ziraat t. 
Jetleri içindir. 

3 - Eksiltme 3. mart. 1938 perşem
be günü saat 10 da hükümet taıbabe
tinde münakit komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evrakı saire Di· 
nar hükümeti tababetinde Afyon, An
kara ve İzmir sıhat ve içtimai muave
net müdürliiklerinden aranılabilir. 

931 

İnşaat münakasası 
Iğdır Mal Müdürlüğünden ı 
1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü

met konağının 15000 ve 4000 liralık 

ki ceman 19000 liralık inşaatına ila· 
veten mezkur inşaatın bakiyesi olan 
li818 "Ol" liralık bir kısım inşaatı da 
lrnpalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 25.2.938 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 de Iğdır mal· 
müdüı!üğünde toplanacak eksiltme 
komisronunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı ı336.35 li
ra.dır. 

4 - Dosyasındaki evrak şunlardır. 
Plar., keşif, silsilei fiat, fenni, şart

ııame, eksiltme şartname, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel şart· 
.ı::ımesi. 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin
dt"n almış oldukları 938 yılı yapı ehli· 
yet vesikası, 938 ticaret odası vesikası 

ve teklif mektublarını mühür mumu 
ıJe k:ıpatılmış bir zarfa koyarak yu
l;arıda yazılı saatten bir saat eveline 
kcıdar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri. Ve ya
hut posta ile göndermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mektub
ları k.:.misyonca nazarı itibare alınmı· 
yacaktır. İlk talibine verilecektir. 

(6G4/ 305) 679 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder, 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı N 0 , ı 

3-6949 

"SİNGER" saatleri
nin ı938 kadın ve er
kek yeni modelleri 
gelmistir. 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 
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HASAN RUJ 
ve A L L 1 K L A R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir. Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen vezengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruttur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur, 

HASAN TIRNAK CiLASi 
Türkiyenin en mükemmel cilalandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 673 

Halkevinde 

Şehir Tiyatrosu 
20 Şubat Halkevlerinin açılma senei devriyesi dolayısiy

le bu cumartesi gündüz gece ve pazar günü gündüz temsil
leri yoktur. 

Bu haftanın 
\J 

programı 

20, 21, 22 Şubat pazar, pazartesi, salı günü 
akıamları umuma 

T 1 MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 

Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESl 

TESİS T AR1Ht 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

H İ N D İ S T.A N D A 
Tilrk mallarmm en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -- -
Türk Hava Kurumu ~ = ~ 

-----
- -
~BÜYÜK PiYANGOSU ~ - -~ Beşinci ke~ide 11mart1938 dedir ~ 

§ Büyük ikramiye 50.000 liradır § = Bundan ha.Jka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle§ 
: (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. := - -: Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden := 
= bu piyangoya ittirak ediniz... 1-590 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Küçük ilan 1artlar1 
Dört aatırhlı: lı:Uçillı: illnlardanı 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meıell 10 defa 
neıredilecelı: bir ilin için 140 lı:uruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıtes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır, 
Dört satırdan fazla her aaur için ay
nca 10 kuruı alınır. ................................ 

Kiralık: 

Kiralık mobil yeli oda - Yeni şehir 
lnkilab 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 747 

Bayanlara - Aile yanında kalori • 
ferli müstakil üst kat bir veya iki oda. 
Bakanlıklar Karakol yatu Olgunlar 
~ak Tan apartımam kapıcıya sorula. 
'l' 760 

Kiralık - Alman Sefareti arkasında 
manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 
Uç daire üç katlı olan bu apartrman u-
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

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

Kiralık - V ekatet binaları yakı
nındaki Yenişehir Konur sokak No. 

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

Kiralık - İki oda inutbak elektrik, 
su. Yeni hal arkasında Naci Kıcıman 
apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 933 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasında 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

İş veren1er: 

Süt anne aranıyor -Tam sıhatli, ço
cuğu 3 aylıktan küçük olacak ve yanı
na almıyacak. Yenitchir Tuna caddeai 
No. 2'4 müracaat. 935 

Hizmetçi - 4, 5 yaılannıda iki kız 

çocuğuna bakmak, ufak ev işleri gör

mek için küçük bir hizmetçi aranmakta
dır. Her gün 11- 12 arasında gazetemiz 
ilan memurluğuna müracaat. 921 

:AOMAT.iZMA 
1.UMBAGO· .,,; ,, 
S IY.ATllC;a BUTUti 

.tliDDİETLI AGllll.Alll 
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Bentler 
Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
karşısındaki sokakta açılmııtır. 

No: 5 1-538 

I~ 
ULUS - 19 uncu yıl - No. 5945 

İmtiyaz sahibi ve Batmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdilrü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara • • 

Hediyelik bi%den alın! 

Satılık: 

Sablık Otc:ımobil - Müsaid ıeraltle 
hususi bir ford otomobili satılıktır. 

Telefon: 2851 

Stılık araa - Su deposu civarında 
İt bankası köşkü kartı sırasında 3 daire
li 1 bina için in,aat ruhsatnamesi alın

mış 720 M2 arsa satılıktır. Komisyoncu 
Vahdi, Telf. 2487 858 

Satılık araa - Kavaklıderede İran se
farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılmış arsa
lar üzerindeki 1400 M2 lik hisseler aa -
tıhktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

Sablık ve kiralık arsa - İsmet Paıa 
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 müracaattan. Tel: 
1842 796 

Satılık araa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yU:r: 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 

Satılık Arıalar - Ayrı ayn veya 
toptan ucuz satılık arazi. Yenişehirde 
Bakanlıklara otomobille beııer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

Satılık Ana - Yeniıehir İzmir 
caddesinde 6 ve 12 numaralı binalar 
arasındaki 1100 m. o.rsarun yarısı satı· 
lıktır. Şerait için Bayan Münire Ye
nişehir yüksel caddesi No: 47, orta 
kata müracaat. 899 

iş arayan1ar: 

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

Bir alman profesör - Almanca, fran 
sızca ve ingilizce hususi dersler ver -
mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru-
muzuna yazı ile müracaat. 857 

Atçı ve mürebbiye - Muhtelif yer
lerde takdirle çalışmış her türlü alaf • 
ranga, alaturka yemek ve çocuk orta 
hizmeti yapan bir bayan it arıyor. la
tik1Al oteli mU.tecirine mUracaat. 880 

Dağınık: 

Y eniıehirde her türlü konforu havi 
üç odalı veya iki odalı bir hollU daire 
aranıyor. Telefon: 3011 896 

Zayiler 
Zyi Diploma -Ankara Necati oku

lundan aldığım diplomayı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. H. Tahsin Bczircioğlu 919 

Kayıp gümrük Makbuzu - İstanbul 

ithalat gümrüğünden aldığım 215846 
sayılı ve 1-2-938 tarihli gümrük mah
sup makbuzu Mahmutpa,ada Menge -
nedeki bakır fabrikasındaki vukubulan 

harikte umum evrak ve saire meyanın
da yanmııtır. Yeni sini alacağımdan es

ki makbuzun hükmü kalmadığı ilin o-
lunur. İsmail Hakkı Özbakır 

924 

Kayıp cümrük makbuzu - İstanbul 
ithalat gümrüğünden aldığımız 215939 
sayılı ve 1-2-938 tarihli gümrük mah -
sup makbuzu Mahmutpaıa Mengene • 
deki bakır fabrikamızdaki harikte u
mum eııya, evrak ve saire meyanında 
yanmıştır. Yenisini alacağımızdan eski 
makbuzun ·hükmü kalmadığı ilan olu • 
nur. 

İsmail Hakkı Özbakır 
ve türekası 

925 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

• ..,t• ..... n.iıı ıtte, 
i L tcı.n. Ll.w 1 

~ ) ALAN 1. ANAHTAR •• ~ 

eıektrlk lambası 

'En çok sOre,. 

yüksek 

elelltrlll plllerl 

En tok dayanır ve dehe 

,.. "''"".,"· 

EVEREADY 
'BDU'R'LA Si'AAtlE'Rl.'Ell 

ISTANBU&. ANKAR~ i Z M l R 
917 

f BUGÜN. KUMBARANIZA·ATACAGİijfZ. 5. KURUŞ 

YARIN· KURACAG 1 N iZ·· EVİN ·TEMELiDİR 
n f~U 

T.C. 
ZiRAAT IANKASI 

Kereste ahnacak 
l\nkara Bölıe Sanat Okulu Direlıtörlüiünden : 
Atağıda cinı, mikdar ve evsafile tutarları yazılı kereste ayrı, kontra

plak ayrı olmak üzere açık eksiltmeye konmuftur. 
lateklilerin tartnameleri görmek üzere her gün okul Direktörlüğüne, 

eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5niıbetindeki teminat akçelerile birlik 
te 21·2-938 tarihine rasthyan pazarteıi günü saat 15 te okullar sağıpwı· 
hğındaki alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı Tutarı % 7.5 teminat akçeıi 

Çam kereste (muhtelif) 37 M3 1776 Lira 
Kontraplak 520 adet 1260 .. 

Uyanıı · Servetifünun 
1891 

Bafyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

133.20 
94.50 

(327) 695 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada aatıt yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. Z6Ç 

SİNEMALAR HALK 
' BU GON BU GECE 

Orijinal bir çiıan muıikiıi - Defe • qk 
eğlence hepsini bir araya toplamıt 

hakiki bir f&heser 

ÇiNGENE PRENSES 
Tamamen Renkli 

......... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Franaız sinemacılığımn en son ve en 

muazzam ıaheaerlerinden 

A T E Ş 

Atk ile vazife arasında mücadele • 

Bilyiik atk sahneleri - macera • heyecan 
Bat Rollerde 

Bat Rollerde 
Tanınmıt fransız sanatklrlanndan 

Anna Bella - Henry Fonda 
Seanslar: 1-2.45-4.45-6.45 Gece 21 de 

Numaralı yerler aaat 2 den 
itibaren aablıyor 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -., ..... ,. Victor Francen • Edwiıe Feuillere 

Seanılar: 1-2,30-4,30-6,30. Gece 21 de 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankara Bankalar caddeai. Telefonı 2619 595 

r 
IO .... 



- 12. ULUS'1111 Hallievlerl ilive.r 

Kitapsaray ve yayın şubesi 

bulunmıyan bir 
Müze ve Sergi 

halkevi 
ş u B E L 

hemen hiç gibidir yok 
E R i i M z 

(Başı 9. uncu sayfada). 

Kitap sayısı ile beraber 
okuyucu sayısı da .arhyor 

Sergiler: 
Manisa Halkevinin hazırladığı 

inkilap sergisi · denemesi, BeŞiktaş 

Halkevinin Atatürk köşesi, Ankara 
Halkcvinin seyyar sergi hazırlığı, 

Zonguldak, Halkevinin madenler 
koleksiyonu ayrıca kayda değer;;;. 
lıklardır. 

Halkevlerinin en eaulı fubelerin
den biri olan kitapsaray ve yayın 
fUbeai buluıunayan Halkevi yok gi
bidir. Her Halkevinin bir kütüpha
aıeei büyük küçük bir okuma odası 
ft oldukça kalabalıık bir okuyucu 
kitlesi vardır. Çalışkan Halkevleri 
sade kitabları tasnif etmek ve oku
maya hazır tutmakla iktifa etmiye
yerek muhtelif tedbi~lerle halkı ve 
gençliği okumaya sevk ve teşvik et
mektedirler. Kütüphane11ini en iyi 
tanzim eden iyi ve elverişli bir oku
pla odası tertiplemek imkanını bu
larak muhitin bir çok gençleri için 
en iyi etüd yeri haline gelen Hal
kcvleri pek çoktur. Halkevlerinde
ki kita.b sayısı ile beraber ve ondan 
fazla okuyucu sayısının artışı haki
katen sevindicidir. Bolunun, Nik
urın, Muşun kitab okuyuşunu 
artırmak için baş vurdukları çareler 
takdirle anılmaya ıkğer. 

Dlaımayı letvik tedbirleri: 
Bu gibi evler tertip ettikleri ge

celerde yeni çıkmış kitablardan o
kumaya değer olanlar üzerinde fi
kirler yürütmekte mevzuunu ve 
tezini çizerek henüz haberi olma
yanları mutalaaya tcıvik etmekte
dirler. Eminönü Halkevi ayni mak
udla radyoda musahabeler yap
maktadır. Beyoğlu Halkevinin ter
tip ettiği kitab sergisi başlı başına 
bir muvaffakiyettir. Balıkesir 
Halkevinin seyyar kütüphanesi 
köyden köye elden ele dolaşmakta
dır. Ankara Halkevi de bu güzel 
.tetehbüsün örnek olabilecek bir ye
llİ9ini hazırlamaktadır. 

Ankara, İzmit ve Konya Halk
evlerinin çocuklar için ayrıca oku
ma odaları ayırdıkfan ve kitablar 
tedarik ettikleri anlaşılmaktadır. 

ıY ayın itleri: 
Bu ıubclerin yayın kolları gün 

geçti~e daha çalışkan ve verimli 
olmaktadır. 30 kadar Halkevi mec
muası intizamla çıkmakta muhiti
nin tarih tetkiklerinden sanat iati
dadlarına · kadar her varlığından 
bahsetmekte, evin çalıfmalarmı göz 
önüne koymaktadır. 

Ayrıca kitab ve büroıür netrin
de Zonguldak, Bursa, Balıkesir, 
Elhığ, Diyarbakır, Gazianteb, İz
mir, Kayseri Halkveleri başta gel
mektedir. Bu yıl içinde neşredilen 
altmıştan fazla kitabın listesi ayrıca 
tertib edilmiştir. 

Radyo Halkevi emrinde: 

termektedir. Bartmın (kronoloji 
tahtasile) günün haber ve hatıra

larını vermesi çok iyi bulunmuş
tur. 

Yerli mahsulleri teşhir eden ser
giler tertibinde Gazianteb başta gel-

Halkevleri kitab .•araylarından bir köfe 

HalkevlPrine m11ııaf/ak olmak mukadderdir. Çiinkii on
lar. Kemalist rejimin halk terbiyesi ve halkın kiiltiirel ve 
tUIS)'al yiik.JJelmesi bak·ımından en esa.dı kurumlarındandır. 
ııc inhıliipçı At.aıür/; çocuklarının ellerinde gelişmektedir. 

N. A. Kansu 

mektedir. Manisa, Denizli, Mersin 
de yerli mallar sergisi açmıŞlardır. 

Eşkişehir, Eminönü, Aydın, t~ 
mit, Maraş, Düzcce, Diyarbakır, el 
işleri serg~leri tertipleyenler ara
sındadır. 

Resim sergisi açanlar arasında 
Adana, Eminönü, Şehremini, S~ 
sun, Bursa, Zonguldak, Eskitchir, 
Adana, Bartın en çok alaka çeken"' 
!eridir. 

Tertip ettiği tarihi konferans• 
larla ve tarih kurumu ile birlikte 
yaptığı hafriyatla Ankara Halkevi 
müze şubesi bu yıl içind~ en verim· 
li olanlarından biridir. 

İzmir Halkevinin hazırladığı ar
keoloji rehberi de ayrıca kayda de
ğer. 

cıo 8J{Jla'iJ1JliAJIO O o Alll..%.V 1111 

Halkevleri tekemmül etıikre 
bir mektebin laboratuvarı s}
bi vaaıtalar toplayarak va
tandaşlara müsbet ilimleri
nin tnıbikatını ve memleke
tin varlığını göstermelidir· 
ler. Bilinmeyen şeyler insan
ların iradesi iizerinde ürkü
tecek te11irler yapar. Vatnn-
d~ların görgiilerİI bilgileri 
arttıkça cesaretleri, teşebbüs 
kuvvetleri ve içinde bulun
dukları şartlara ve i~tikbale 
emniyetleri artar. 

l. lnönii 
~ Wla7 JJIO!lt;.9!J!;j • 6 :..-

HaJkevJerinin bu şubeleri neş

riyat ve telkin işlerinde radyo ve 
hoparlörden çok faydalanmakta
dırlar. Konuşmalarını şehrin mü
nasib yerlerindeki .hoparlörlerle 
biltün halka duyurmıya çalışan A
dana, Artvin, Konya, Denizli, Bur
sa, Gazianteb, İzmit, EHiziğ; Bey
oğlu, Tire, bunların en başarılı o
lanlarıdır. Kahvelerde filimler ve 
konuımalarla telkin yapmakta An
bra Halkevi örnek bir gayret gös- Halkevleri kütüphanelerinden güzel ;,ir görünüt Her cumartesi ı;ıkar. Para ile ıııatılmaz 
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Halkevinde muvaffakiyet her şeyden evvel 
on, ıreragat, program ve metod meselesidir 

'."" .... l 

ELAZIC HALKEVININ DISARDAN ÇOZEL BlR.GôRONOSO 

Halk i(inde, halkla 
beraber, halk İ(İn 

Yeni yeni gelişen ve yüze çıkan 
halkevlerinin muhakkak büdcesi en 
kabarık, binası en mü.said evler ol
mayıp üyeleri arasında iyi bir iş bir
liği ve ülkü beraberliği kurulmuş 
olan, çalışma programlarını evelden 
hazırlamış ve adım adım tahakkuk 
ettirmeğe geçmiş bulunan evler ol
duğu bir daha tezahür etmiştir. 

Halkevinde muvaffakiyet her 
fcyden evci inan, feragat, program 
ve metod meselesidir. 

Evinin dar salonunda istediği ka
labalığı toplayamayan Halkevli i
sindeki halk sevgisi vazife aşkı ve 
ideal azmi sudan bir bahane ile sö
nüverecek cinsten değilse evden 
ta§ma.Sını, meydanlarda kalabalıkla
rı toplamasını köylerde bile kendine 
istediği muhiti yaratmasını çevre
nin en.kalabalık kahve salonlarım 
kendine konuşma yeri, film göster
me salonu yapmasını bilmiştir. 

Her hangi bir Halkevinin idare 
heyeti her hangi bir şube başkanı 
hatta her hangi bir faal aza muhiti
nin prtlarını etrafınd.aki çalışmaya 
hazır ülkülü elemanları elci-e 
mevcut vasıtaları gÖz önnüde tuta
rak her hafta bir iki saat Halkevi ı
ti üzerinde kafasını yormak değil 
sadece zihnini işletmekle muhakkak 
bir başarının yolunu bulmuş, bir a
meli verim çaresi keşfetmiş olacak
tır. 

de de gösterecek kimselerdir ki ev 
baıkanı ve üyesi olarak çalışmaya 

hak kazanmış ve vicdanlarını müs
terih tutmuş olabilirler. 

Türk milletinin en büyüğüne ina
nı, Partisine bağlılığı Cumhuriyete 
sevgisi meydanda dururken; Türk 
münevverini, yeni inanlarla beslen
meğe yeni ıdeallerle harekete geç
meğe ne kadar istekli olduğu bili
nirken, her hangi bir yerde barını
labilecek bir ev en zaruri masrafla-

(Sonu 11. inci sayfada) 

Yar1n halkevlerinin bayramt(cr 
· Y ann Halkevlerinin bayramulır. Ülkü yollarında heye

can ve feragatle çalı.fan yüz bine yakın arkculm;ın oe onla
nn bu çall.fmalardan layJa gören ve haz duyan altı mil
yon yurdd~n oe bütün Türkiyenİn bayramı. 

~ 

Geçen •ene Halkevlerinin açıllf yıl dönümünü kutlamak 
için Ankcua Halkeoinde toplananlara dağıtdan oe b.:;.4ün 
Halkevlerine birer mikJar gönderilen 1937 yddönümü bro
şürü (136) Halkevinin 1936 yJı içinde na.ıl çalı.-:.tıklarını 
belirtmeğe çallfmlfh. Bu •eler de Ulusun bu iliivesi o vazi-

feyi görecektir. O broşürde ileri sürülen görüşlerin oe tat
biki telkin edilen çalıtmalann biTçok Halkevle,.irce l(ÖZ. 

önünde tutulduğu ve bıı kadar ameli sade çarelerle çok 
iyi bafarılcu elde edilebileceği 1937 yılı çalıtma raporla· 
ri.11le aabit olmuttur. 

Bu delaki br~ür böyle bir ilôoe halinde veriln-c.':le, sa
dece Ulusun görüşü olmakla kalmayıp, ,gene l(eçerı yıllarda 
haT.1rl~nan broşürler gibi merkezin intibalarım. f;!Örii~lerini 
ve taosiyelerini nakledebilmek üzere kaleme alınmı.~tır. 

Fahri mesaiyi angarya saymaya
cak, taştan ekmek çıkarırcasına 

gündelik hayat ve maişet kazanma 
becerikliğini fahri Halkevi işlerin- fJALKEVLERINDE OKUMA FAALiYETi 

ULUS'un Halievlen ,iJ&veal 

Halk içinde, halkla 
beraber, halk iÇin 

(Baiı 2. inci sayfada) 

rı karşılayabilecek bir mikdarcık 
para ele geçince ideta yoktan bir 
Halkevi yaratmanın ve bunu yürüt
menin pek de mucize sayılamıyaca
ğı bilakis bunu meydana getircme
Jnenin hakikaten bir beceriksizlik 
ve bir tenbellik olacağı haklı olarak 
iddia edilebilir. 

1937 yılı içinde {167) Halkevin
den henüz yeni açıldığı için gelişe
memiş be~ onu, binasını yeni yaptır
dığı veya yaptırmakta olduğu için 
faaliyetini nisbeten tatil etmi~ on 
üç, on dördü, bütün muhit münev
verlerinin ve partililerinin el ele ve
rerek yürutmeleri artık bir inkılab 
vazifesi hatta bir haysiyet meselesi 
haline gelmiş on_beş yirmisi hariç, di
ğerleri muhitlerinde tanınan, sevi
len, dolup taşan birer kurum haline 
gelmişlerdir. 

Biraz kanaatkar olanların göğsü
nü kabartabilecek olan bu sonuç ve 
verimleri ancak Halkevlerinin mu
hakkak yaşaması ve yürümesi la
zımgelen müesseseler olduğunu 

meydana koymak; çalışmalarında 

gevşemiş Halkevleri varsa yeniden 
şevk ve ibret almalarına vesile ol
mak için kaydediyor ve müteakip 
listelerde rakamlarını veriyoruz. 
Yoksa Halkevlerinin bugünkü umu
mi manzarasından biraz ileride her 
şube için vereceğimiz müsbet izah
lara ve sıralayacağımız orijinal ted
birlere rağmen memnun olmak ka
na~ tkarlığını gösteremiyeceğiz. He
men şurasını açıklayalım ki bize bu 
kanaatsizliği telkin eden yine 
Halkevlerinin kendileridir. Bu -
lunduğu yurd köşesinde böyle fahri 
çaıışan elemanlarla bu bina içinde 
ve bu büdce ile eh ancak bu kadar 
bir başarı kaydedilebilir diye fa
a .. yetlerini beğenir gibi olduğu

muz Halkevleri bir de bakıyoruz 

ki yeni bir hamle ile birden bire 
çc.ue değiştirmiş madli bakımdan 
hiç bir değişiklik olmadığı halde 
çauşrnalarına katı§tırdığı bir iki 
yeni elemanla, bir kaç şubesi için 
çizdiği yeni programlarla birden 
hız almış halkevini halkevi edecek 
çalışmalara yönelmiş bulunuyor. 
Fevkalade hizmetleri maksadlı 
ça.ıışmaları programlı yürüyüşleriy

le bir Adana bır Ankara bir Artvin 
bir Lalıkesir bir Bartın bir Bursa 
bir .uiyarbakır bir Elazığ bir Emin
önü bir Denizli bir İzmir bir lne
gol bir Mersin bir Samsun bir U
şak bir Zonguldak ... Halkevini gör
dükten sonra bazı kollarında haki
katen göze çarpar faaliyetler kayde
dilen bir Konya b' · Eskişehir bir 
Muğla bir Çanakkaie bir Çankırı 

bir Edirne bir Erzincan bir Erzu
rum bir Kırklareli bir Sarıkamış ... 
Halkevini haklı olarak umduğumuz 
kadar lazmı olduğu mümkün oldu
ğu kadar çalışmamış telakki ediyo
ruz. 

Ve eski çalışmalarının hiç değil
se çallflD'l hazırlıklarının gittikçe 
inkişaf etmesi lazım iken sekteye 
uğradığını görerek yeni verimleri
ne rağmen bir Sivas bir Çorum bir 
Bilecik bir Mardin bir Isparta bir ı 
Kars bir Kastamonu bir Mudanya 
bir Kütahya bir Tire... Halkevini 
en çalışkanlar arasında sayamıyor 

ve buna üzülüyoruz. 
Her. hangi bir şehir veya kasaba

da parti teşkilatının durumuna ve 
verimine en güzel en açık ve en e
saslı delil Halkevinin durumu ve 
verimi o1mak liizımgelir. Partisinin 
güzel maksadları milletinin aziz 
menfaatleri ve kendi gayesinin en 
uygun tahakkuk imkinları için hal
kevi gibi bir fırsat ve vasıtadan fay
dalanmaya koŞ:acak partililer bula
mayan, onları bir arada kaynaştırıp 
harekete getiremiyen prti örgütleri 
her ne ıebeble olursa olsun netice
de vazifelerini hakkiyle başarami
yorlar demektir. 

Halkevlerinin her ayki çahflnala
rından göze çarpar olanlarına ve 
Halkevlerine çalıprak beliren de
ğerlere dair her ay ·Oıkü mecmua
sında neJriyat yapılmaktadır. Bu 
yazıları bir arada tekrar okumak ev
lerde çalışacaklar için türlü deneme 
ve, gidiılerden hangilerinin takdire 
değer görüldüğünü anlamak imka
nını verecektir. 

Şubelerin ayrı ayrı çalışmalarına 

temas etmeden evel Halkevleri yö
netim kurulları hakkında da muta
liiamızı kaydetmeliyiz: 

Halkevinde üyeleri seçilip de te
şekkül ~der etmez her şubenin dele
gesinin yö~tim kurulu toplantıla
rından birine bir çalışma programı 
.getirmiş bulunması bu programa 
bütün şubelerin düşüncelerinin uy
ması ve başarı birliğinin lahik ol
ması en belli başlı muvaffakiyet 
şartıdır. Her hangi bir şuhe eski 
faaliyetini gösteremiyor aksıyorsa 
derhal yönetim kurulu bunu göz ö
nünde tutmalı müzakereye koymalı 
bir hal çaresi bulmalıdır. Şubeler a
rasındaki daimi iştirak ve ahenk an
cak yönetim kurulunun idaresi ve 
tavassutu ile kabil olacaktır. 

Yönetim kurulları büdceleri ve 
programları tasdik etmek gibi sade
ce pasif bir iş gör~ekten öteye geç
meli; Halkevi faaliyetlerinin her 
zaman uyanık tetikte bir kollayıcısı 
olmalıdır. Ptogram yapamamış şu-

Halkevleri okuma ıalonlarıncla küçük çocuklarımız 
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Sosyal yardım şubeleri 

nasıl çahşıyorlar? 
(Ba§ı 4. üncü sayfada) 

ma, Eminönü, Bursa, Boyabat, Öde
mişğ Yalvaç, Alanya, Burdur, Üs
küdar, Ereğli, Şehremini, Urfa, Ma
nisa, Beyoğlu, Zonguldak, Aydın, 
Malatya, Siirt, Bolu, Hakari, Niğde, 
Maraş, İzmit, İskilip, Gazianteb, 
Beşiktaş, Konya, Afyon, Adapazarı, 

Dinar, Yozgat, Çorum bu hususta 
sevindirici yararlıklar göstermişler
dir. 

Muayene, tedavi,~ : 
Yoksul hastaları muayene etmek-

beye program yapmak, üyesi azal
mış şubeye verimli üye aramak hep 
onun vazifelerindendir. 

Her hangi bir Halkevinde dokuz 
şubeyi birden açmak ve ne pahasına 
olursa olsun onlarİn hepsini de faal 
göstermeğe çalışmak beyhude. bir 
gayret olur. Muhitte kuracak ve-

rimlendirecek eleman mevcutsa, kur
maya zaruret ve icab görülüyorsa o 
zaman o şubeyi teşkil ·etmek ve yü
rütmeğe çal]şmak aksi takdirde 
kuvveti boş y~re dağıtarak ister is
temez oyalanışa ve gösterişe sap
mamak daha doğru olur. 

Halkevinde dokuz şube var diye 
her şube bir baş çekecek ve biribi
rinden habersiz dokuz kol işi do
kuz tarafa götürecek bir sürü karı
şık işler yapıp senenin sonunu geti
recek demek değildir. Şu~ler ara
sında iş birliği esastır. Filan iş bu 
şubeye mi aiddir öbür şubeye mi 
diye münakaşa etmekte bir işi ille 
bir tek şubeye mal etmekte hiç bir 
lüzum ve mana yoktur. Anonim iş 
faydalı iş, feragatli iş: Halkevi de
mek bu demektir. 

te, hastahaneye yatırmakta, tedavi 

yapmakta ve ilılçlar.ını vermekte her 
halkevi elinden geleni yapmıştır. 

Eve bağlı veya ev içinde bakım ev
leri kuran ve bunlardan azami isti· 
fade için ülkülü ve hamiyetli dok

tor üyelerinin hizmet~erini temin 
edebilen halkevleri arasında Anka
ra, Adana, Trabzon, Sıvas, Bolu, 
İzmit, Denizli, Mersin, Harput baş
ta gelir. Evde bir sağlık müzesi ku

ran Elazığ sağlık tedbir ve tetkikle
rini eyice programlayan Mudanya, 

köy:Jerde birkaç dispanser açarak 
sistemli ve verimli bir aıhat müca
delesine girişmiş olan Eskitchir 
bilhassa kayda değer. 

Bütün şehrin içtimai durumunu 
tesbit etmek, muhtaç ve hastalarla 
tam zamanında meşgul olabilmek i
çin "üç teşkJlat" adiyle mahalle 
yardım kolları tesis eden Bursa sos
yal yardım şubesi ayrıca takdire 
hak kazanmıştır. 

Muayene, tedavi ve ilaç tevzii iş·. 
terinde yararlık gösteren diğer bir
çok halkevlerinden Balıkesir, Sam· 
sun, Bartın, Niğde, İzmit, Malatya, 
İnegöl, Aydın, Develi, Urfa, Geli
bolu, Ereğli, Silvan, Erbaa, Maden, 
Gönen, Yalvaç, Ürgüp, Boyabad ve 
Maraşı kayda değer buluruz. 

Muhtaç ailelere yardım işlerinde 
mahalli idareler ve hayır cemiyet
leriyle halkevlerinin daima el birli
ği yaptıkları memnuniyetle görül
mektedir. Böyle güzel ve müşterek 
verimlere bir misal olarak Mersin, 
"AfCVi" ni m~mnuniyetİe kaydede
biliriz. 


