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MiJJI küme maçlarına dün lstanbul ve 
lzmirde devam edilmiştir. lstınbulda 
Muhafız gücü, Fenerle O-o berabere 
kalmıştır. lzmirde de Beıikta., Alsan
cağı 0-J yenmiştir. 
Bu maçlara aid tafsillt ve diğer spor 
haberlerimiz 8 inci sayfadadır. Atölye l064 

Halkevlerinin 6 ıncı yıl dönümü 
Fevkalôde kararlar beklenebilir! 

Bugün Hitlerin nutuk söylediği 

saaHe ingiliz kabinesi de 

fevkalade toplantı yapıyor 
lngiliz kabinesinin dünkü ve bugünkü 
toplantısına büyük ehemmiyet veriliyor 
,, 11em o, 1 lngiltere ve Fransa Avusturya 
rı~ hôdisesini protesto mu edecek ? 

hem bu , Londra, 19 (Huıuıi) - Kabine bu-
• , , gün cumartesi tatili olmasına rağmen 

Yazan: M. R. ve 9imdiye kadar olan ananeler hilafı· 
w A L a'd 1ı· meaken na saat 13 te fevkalade bir toplantı 

Aldıgımı:ıı ve n1ıar a ı 
l · d · ek esaslı mülaha- yapmı§t~. 

mese e~ıne. a;r P b. ktubu aynen Toplantı saat 18 de nihayet bulmuş-
aaları avı . o an ır m~. oru:ıı • tur. Müzakereler 3 saat 20 dakika ıür-
" mM~r::_nunıyebtle neuhıre ıyd'. · müştür. Kral sekizinci Edvard'ın isti-

.. 1&0tereın atm arT ' • • k b" 
u25 aonkanmı tarihli "Ulus'' da faımdan berı bundan uzun bır a ı.ne 

DM11ru!rlar için huıuai ve mülk evler toplan~Ill yapılmamııtı. 
· k t ı b"" ··k part---lar Kabıne yarın puar olmasına rağ-nu ,yo aa op u uyu a .. ___. 

nu in edilmek dojTu olduğunu ao • men, öğleden aonra aaat. 13 te tek~~ 
ta U un mu·· ddet memur toplanacaktır. Şuruına ı,aret edıh-

ruyoraunuz. z . . .1• k b. · H'tl •· 
•a da tarımla yakından temaa e- yor kı, ıngı ız a ıneaı, ~am ı er ın 
d ~d·w'· ha at ve kazanç imkan- Rayttagda nutuk verdifı aaatte fev· 

ege ıgun, ! b"ld'Vim ve bun- kallde toplantı yapmaktadır. 
larmm ne oldugunu ı :: b • Görilnü,e göre kabine bu gün daha 
dan batka harbaonraa~ an .~1 r•: ziyade Avusturya. Almanya itillfı 
bancı mernlek~~lerdekı tecl ~b~ ende hakkı~da dün daha mufaaaal malfunat 
&-'-'b •v• ıçın bu meae eyı ır k 
oı.a&1 ettigım . k . f aldığı için bu huıuıta Franaanın no -
kendi görütümle tahlıl etme 

11 ıyo- tai nazarını öğrendiği ve diin Çember-

~İ - Devrimizde herkes ~İr yuva 

h 'b' 1 k haareti içindedır. Bun · 
la ı ı o ma . .. hükümet 
dan batka, ileriyı goren. 
•eya İf adamları da, kenhid'ıb~kemlmaur :: 

1 .. ev aa ı ı .. 
müatahdem ennı h'b' lmak 
çalıımaktadırlar. Y~v~ :ın:a~oarzu
haareti ile, yuva ıahıbıı· ; unsuru 

layn ile Eden, Avusturya meaeleıi ile 
diğer bazı meseleler hakkında Grandi 
ile görüımek fırsatını elde ettikleri i · 
çin toplanmaktadır. Binaenaleyh Fran 
ıayı süratle tenvir edebilmek v~ pa· 
zarteıi günU avam kamaraaında ıate · Bugün Rayiftag'da mühim bir 

au dıtmda bir de ~ dıte I~ ve bele-
d A pa•dakı ev •ar ır. vru ··ık sahibi ol-

diye memurlarmm mu ka 
1 m ne • mak hususundaki arzu arrn v 

•. 1 b'I ·.. oldugunu dar yerine getırı e ı ms,.. 1 
• . 'ki d nhyoruz: Bun arın 
ıatatıstı er en a 'd bÜ· 

.. led' v • öre Abnanya a eoy ıgıne g •• d ıo u, 
tün memurların yalnız ~z e .. d 

"k 'da ıae yuz e lngiltere ile Amen a 
30 - 40 bir ailelik evlerde otur· 

ı 1 ·ı ve maktadır. Almanya, ngı tere. . 
A "k 'dan üç defa daha fakırdır. 
D mer~ ~ ikamet tekli, hakikatte, 

~ııneı· et -•abetlerine bağlı kalan 
mı ı aerv ... 
bir davadır. la 

''Ödeme kabiliyetinde olan nn e"! 
sahibi olmalarını kolaylatt~k, dı-
i 

le . . pek ucuz oturabilecek· 

leri
er nnel ıaeikametgahlar vermek! 

topu 

lzah edelim : .... k binalara yerleıti-
.. Bir defa buy~ bir ailelik ev-

rflen her ikametgahk, Arsa, bod-
d d h ucuza çı ar. 
en a a ek "k tesisatı ve aa· 

nam, çatı, yol, el tn raflar, aparlı-
• • • alan maı 
ıre ıçm yap . meskenlerin mec· 
anan aiıtenunde, • ohmmakt•dır. 
ınuuna birden tevedzı ıi bunlarcla İs· 
Ancak onda kir• b e '.-. ----- -·· ük ve.,..-,._... 
ki.n edilecek kuç .. t nasib olabi-
larnı k.azançlariYI~ ?1u e 
lir. Meıken meıeleıı~ : 

"Ya hep, ya hiç 
1'0egwil • 

• b ' ••-Hem o, h~b" u kaideye göre 
"c·b· amelı ,.. 1 1 ~olur· 

halletmek daha doa· - eekenMr biç 
'"Bu tarzda toplu '!41. ~ ifade et· 

d • ıerı ••· bir zaman me eıu tazam ya • 
anez. Bilakiı, planlar ~: kalorifer 
pıldığı vakit, ıner~~zı --kezi bir 

• b• c;a.a IUı .o-• L - L ve merkezı ır il uk DA''çe-
Ç&mAfırlık te.iaa!1 ile;.ua kiiçiİk 
leri, her jkametgah• art..-nlar• yer
bir bahçe ile, bu •P busuai evlerde 
l91tirilecek mem~~· /adı).. 

(Soou 8. HJCl sıt. 

(Sonu 3 ancü sayfada) nutuk verecek olan B. Hitler 

Seiss lnquartln Bertin 
seyahati ne netice verdi? 
V. 19 (AA ) - Dahilive Nazırı Seisa - lnquart, bu sabah 
ıyana, · · 

Berlinden buraya dönmüıtür. 

Anıturya Dahiliye Nazın 
Sm• lnquart -

Türk hava kurumu 
yar baıkanhlı 

TUrk Hava kuru.mu yarbaıkanlıiı· 
na uhdeıi.nde piyango mildUrlüiU de 
uİmak üzere B. Fikri tayin edilmit· 
tir. B. Feridun Dirimtekin piyango 
rniidilrlilğilndeki nkl vuiftaiylı met· 
pi olaçaktn'. 

Berlin mülakatının 
neticeleri 

Londra, 19 (A.A.) - Times gaze
tesinin Bertin muhabiri bildiriyor: 

Berlindeki umumi kanaat, B. Hit
lerin yarın söyliyeceği nutukta Berh
teıgaden anlatmalarının tatbiki aaha
ıında Avusturyanın aldığı tedbirlere 
kartıhk olmak üzere Almanyanın A
vuıturyaya dini sahada bazı fedaklr
hklarda bulunacağını bildireceği mer 
kezindedir. Bu ıuretle B. Seias lnqu
art'ın son Berlin seyahati, Avuttur
ya hUkUmeti için tamamiyle menfi 
tecelli eylememittir. 

Avullturya ne gibi teminat 
verdi 

Avuıturyanın yaptığı pazarlıklar

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dr. Araı martta 
Mısıra gidiyor 
Kahire, 19 (A.A.) - Dıf Bakan· 

hfı mart ayında Kahireye gelmeıi 
beklenen Türkiye Dıt Bakanı doktor 
Tevfik Ril§tU Araıın bu ziyareti hu
auıundaki programı hazırlanmıştır. 
Halen Kahirede bulunan Mıurın An
kara elçiliği sekreteri, bu programı 
Tilrkiyeye götürecek doktor Aru'a 
bilcliroccktlr. 

Ankara halkevinin gece görünilıü 

Bugün 
42 halkevi daha 

kuruyoruz 

Buaın yapda<ak 
törenin tafsllAtı 
Bu gün Ankara laalltevinde 

aaat 15,30 da Dahiliye Vekili ve 
Cumhuriyet Halit Partiai Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya'tlın ver•· 
ceii nutukla yeniden 42 halltevi 

• açılacak ve aayıları 209 u balan : 
halltevlerinin altıncı yılJönümü E 
kutlanacaktır. E 

Meraaim• iatiJclcil marfİle &GJ· : 
lanacalı, genel Hkreterin nut· : 

• Jcundcın ıonra, 4 perdelik tarihi : 
ve manzum T imar piyeai temail : 
edilecektir. : 

latanbul ve Anltara radyoları : • hu kutlama nruında beraber : . 
ral11aralı mar11. natlıu .,. tema- : 
li neıredecelılerdir. S 

• .............................................. 

Başbakan 
lstanbulda 

lıtanbul, 19 (Telefonla) - BaJba -
kan B. Celal Bayar Dıı İtler Bakanı 
Dr. Tevfik Rüttü Aru•ıa birlikte bu 
aabah aaat on biri 38 geçe geldi ve is · 
taıyonda Cumhur Reiai namına başya
ver Celll ve hu•uıl kalem müdürü 
Süreyya, Nafıa Vekili B. Ali Çetinka
ya, tehrimizde bulunan aaylavlar, İs
tanbul vali ve belediye reisi, Brüksel 
elçimiz B. Cemal HüsnU Taray, askeri 
erkan, emniyet müdürü B. Salih Kılıç 
ve ıümer bank umum müdUrü B. Nu -
rullah Eaad Sümer tarafından karıı
landı. 

B. Celll Bayar Acar motoru ile 
Dolmabahçeye giderek Cumhur Reisi· 
mize tazimlerini bildirdi. BB. Celal 
Bayar ve Tevfik Rütdü Aru bir müd
det aonra iıtirahat etmek üzere Pera
palaa oteline gitmitlerdir. 

Maliye Vekili B. Fuad Ağrah da 
aabah treni ile Ankaradan tchrimizc 
geldi. 

Büyük Petro 
filmi gösterildi 

lıtanbul, 19 (Telefonla) - Gazete
mizde çıkmağa ba9layan "Büyük .t'e~
ro·• tefrikuı dolayııiyle bugun ıs.an
bul Sovyet konM>loıluğunda Sov> etler 
birliğinde çevrilmit olan büyuıc ıılmin 
birinci kıamı gösterildi. Fılım.ı ı ~inci 
kıamı hazırlanmakta olup hı.;11...ı..: !>it
memi9tir. Toplantıda vah ve belediye 
reiıi B. Muhittin Oıtündağ'l-. vali ve 
belediye reiı muavinleri, .utanbulun 
üniversite, ticaret ve kültUr muhitle
rine menıup güzide bir davetli kalaba
lığı ve gazeteciler hazır bulunmuş.ur. 
Film göıterildikten ıonra bir danılı 
çay verildi ve geç vakte kadar devam 
etti. · 

ULUS: Meşhur sovyet edibi Ale:xis 
Tolstoi'un "Büyük Petro" adlı eserini 
okuyucularımız dördüncü sayfamızda 
bulacaklardır. Roman'ın çıkmı' kısım
larının hulasasını bergiJn koyduğumuz 
i'in, istiyenler bunu daima kolaylıkla 
tüib edebilirler. 

BUTENKO İSİ GİTTİKÇE GENİŞLİYOR 

Kaçak maslahatgüzar 
Roma radyosunda 

başına gelenleri anlahyor 
Sovyetlere göre Butenko rolünü 

bir beyaz muhafız oynıyor! 
Moskova, 19 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: Romadan bildi

rildiğine göre Butenko iti bir "f&§İıt,, komedisinden ibarettir. 
Butenko rolü bir beyaz muha.f ız tarafından oynanmaktadır. 

Ve netredilen fotoğraflar Butenkonun fotoğrafları değildir. 

Butenko ile Moakovada tahsil' 
elmit olan Romadaki aovyet el
çiliğinin katibi Butenkonun otur
dufu söylenen otele üç kere gir· 
meğe tetebbüs etmit iae de dip
lomat vesikasına rağmen otele 
aokulmamıttır. Katib bu vaziyet 
kartısında dünya matbuat mü
messillerine müracaat ederek 
kendilerinden Butenko'yu gör
melerini istemittir. Fakat faıist 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Manisa mebusu 
B. Sabri Toprak 

vefat etti 

IJ. Sai>ı·i Toprak 
[Yazısı J. üncü sayfada] 

$imal kutbunJalıi ıovyet ilim' 
heyetinin reiıi Papanin 

Kutup heyeti 
kurtanldı 

Moıkova, 19 (A.A.) - Mumlan bu> 
kıranı kaptanı bildiriyor: Garbı fimall 
iatikametinde ilerliyen buzkıran, dıUn 
saat 16 da Papanin kampını kaplıyan 
buz kütleleri arasına girmiştir. Kamp 
uzakta sarih surette gözilkmektedir. 
Saat 18,45 de kampdaki dört ilim ada
mı radyo·telefonla Munnana gemiyi 
çok iyi görmekte olduklar:ını bildir
mişlerdir. 

Alimler kurtarıldılar 
Moskova, 19 (A.A.) - Dört .,Y

yet alimi, Papanin ve arkadaılarmm 
bu gün Munnan ve Taimir buzkıran
lan tar. ı m<lan kurtarılmııtır. 

KALEDİBİ CİNAYETİ DAVASI 

Kezbanı öldürenlerden 
Alinin idamı Ayıenin de 
beı sene hapsi İstendi 

Adliyemiz en kısa bir zamanda tahkikatı bitirip 

bir gün içinde davayı görmekle sürat 

bakımından bir rekor kırmıştır 

Muhakemenin korkunç ıalhalarını heyecanla dinliyenler 
[Dünkü muhakemenin bütün tafailitı 7 inci sayfamızdadrr.] 
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Halkevlerimiz 
Bugün kırk iki yeni halkevimizin açılışı, Parti Genel Sekreteri ve iç 

işler Bakanı B. Şükrü Kaya'nın Ankara halkevi salonunda söyliyeceği 
nutukla yurda il-an edilecektir. 

Halkevleri teşkilatının, henüz pek kısa bir tarihi vardır. Kuruluşun 
altıncı yıldönümü, bugün, iki yüz dokuz halkevi tarafından müştere
ken kutlanıyor. İki yüz dokuz kültür yuvası, cumhuriyetin yükseltici 
medeniyet ışığını götüren birer meşale gibi, yurdun hartası üzerine ser
pilmiştir. 

Osmanlı idaresinin doğru dürüst bir hükümet otoritesini bile kur
mağa muvaffak olamadığı yerlere, inkılab rejimi, türk kalkınma azmi
nin, medeniyet sevgisinin sembolü olan halkevini, bir abide gibi dik
mektedir. 

Halkevi, yurdun, dağınık ve teşkilatsız kaldıkça emekleri heba ~]
maya mahkum kültürlü evladlarım, en mukaddes ideal olan büyük 
Türkiye gayesi uğrunda aynı çatı altında seferber eden yuvadır. 

Her yeni halkevini, inkılabın, gerilik üzerine, cehalet üzerine, ka
ranlık üzerine kazanılmış bir zaferi diye alkışlayışımız bundandır. 

Gönlü memleket aşkiyle, halk sevgisiyle, inkılab imaniyle tutuşan 
türk gençleri! Size VP.rilmiş olan bu mükemmel vasıtadan hakkiyle fay
dalanmasını bilmelisiniz. Bu mukaddes mesele, sizin gürbüz kollarınız 
üzerinde ne kadar yükseğe kaldırılırsa, peşinden koştuğumuz hedefler 
bize o derece yaklaşmış olacaktır. 

Tek iman, tek azim ve tek yürek haline gelmiş bir milletin halkevle
ri, uğurlu savaşınız kutlu olsun. - YAŞAR NABİ 

H~kuk ilmini yayma 
kurumu hakkında 

Prof. Lambertin 
takdir edici bir 

yazısı 

Geçenlerde memleketimize gelerek 
İstanbul üniversitesinde birkaç konfe
ıans veren Liyon üniversitesi profesör
lerinden Edvar Lambert; memleketi -
ne döndükten sonra bir kitab neşret -
miştir. 

Bir memleket rejimine aid olan bu 
kitabta, B. Lambert, memleketimize 
yaptığı son seyahatten de bahsetmekte 
ve bu arada Hukuk İlmini Yayma Ku
rumunun faaliyetine de temas etmekte
dir. Enternasyonal bir kıymeti olan 
profesör, mesaisi üzerinde ta~-Oir,le 
durduğu Hukuk ilmini yayma kuru· 
mu için şu satırları yazıyor: 

•• Her bakımdan mükemmel bir mu
hit olan İstanbul Üniversitesinde birkaç 
konferans vermekte olduğum bir za
manda Hukuk ilmini yayma kurumu 
başkam Refik İnce tarafından ikinci de
fa olarak Ankaraya davet edildim. 

Hukuk ilmini yayma kurumu Tür • 
kiyeyi idare edenlerin, vekil, saylav ve 
sair ileri gelenlerin dostluğunu cemet
miştir. Bu cemiyet hukuk mesleğinin 
muhtelif branşlarının güzidelerini bir 
araya topla.-ruştır. Cemiyetin verdiği 
konferanslarla ve yaptığı propaganda
larla ne kadar mües.sir olduğunu tesbi
te imkan buldum. 

Cemiyeti idare edenler, Türkiyenin 
aldığı ve tatbik etmekte olduğu Garp 
Hukuk esaslarının kabiliyeti tatbikiye
lerinin ve intibakının tecrübe devresini 
geçirdiğini ve türk mahkemelerinin 
bundan böyle metodik ve etraflı çalış

ma imkinlannın bulabileceğini ve 
türk ittihadı mehakiminde birlik husu
le gelebileceğini, haklı olarak, düşünü
yorlar. 

Gümrüklerde 
tayinler 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı le
vazım memurlarından BB. Selim 30 li
ralık kadroya alınmış ve açıktan Sa
hir İstanbul manifesto memurluğuna, 
İstanbul memuru Rauf terfian İstan
bul muayene memurluğuna, Çobanbey 
muayene memurluğundan müstafi Ra
gıp İzmir ithalat gümrüğü memurlu
ğuna, İstanbul baş.müdürlüğü memuru 
Ekrem Mudanya gümrüğü anbar me
murluğuna, Payas gümrüğü manifes
to memuru Kadri Ankara gümrüğü 

manifesto memurluğuna, Nusaybin 
gümrüğü muhasebe memuru Hasan 
terfian Madrin gümrüğü muayene me
murluğuna, Muradlı gümrüğü muhase-
be memuru Şükrü Rize gümrüğü mu
hasebe memurluğuna tayin edilmişler, 
İstanbul gümrük baş müdürlüğü mu
ayene memurlarından Osman Nuri bir 
derece terfi ettirilmiftir. 

Su mahsulleri 
kanunu projesi 

Ekonomi bakanlığı, ıu mahsulleri 
kanun projesini daha esaslı bir fekle 
sokmakta ve projeye yeni hükümler i
lave etmektedir. 

Bu cümleden olarak projeye yurdun 
tabii gelirlerinden olan balıklarımızın 
dı§ piyasalarda sürümünü artırmak ve 
balıklarımızın aatıt fiatlarını ecnebi 
balıldarile rekabet edebilecek bir ha
le getirmek için hükümler konmakta
dır. Projeye konulmakta olan hüküm
lere göre İstanbul balıkhanesinde bir 
balık antreposu kurulacak ve bu antre
po asrın bütün tekamülitını cami so-
ğuk hava, yükleme, ambalaj ve sair te
~sat bulunacaktır. Antrepodan ihra
cat asri bir şekilde yapılacaktır. Balık
ların ambalajı, tuzlanma şekilleri, kap
!arı ve uzun zaman mukavemeti temin 
edebilecek şekilde balıkların istifi ve 
saire hakkında projeye yeni ve esaslı 
hükümler konulmaktadır. 

ULUS 

..-······································~ . . . . 
Büdce haıırhlı 

. . . . . . . 
Umumi muvazeneye dahil 

dairelerle mülhak büdce ile 
idare edilen flenel direktör
lüklerden mühim bir kıımı 
1938 büdce projelerini yeni 
ihtiyaçlarını da ilave etmek 
6Uretiyle hazırlıyarak Finans 
Bakanlıiına vermişlerdir. Di
ğerleri pazartesi günü büd
ce projelerini tamamen ver
miş olacaklardır. Dün Eko
nomi Bakanı ve Ziraat Ba
kanlıiı Vekili B. Sa kir Ke
sebir her iki Bakanlık ile Ba
kanlıia bailı dairelerin 1938 • 
büdce projeleri üzerinde 
meşgul olmuştur. 

1938 finan• yılı büdce pro
jeıinin bailanması etrafın
daki çalışmalara Finanı Ba
kanlığında faaliyetle devam 
edilmektedir. Projenin ya-
kında Bakanlar Heyetinde 
müzakereıine başlanmaıı 
mukarrerdir. 

""' •• 11. 11111111 •• 1111. 1111111111. 111. 11.,, 

Yeni lise ve 
orta mektebler 

Birçok vilayet ve kazalar, şehir ve 
kasabalarında lise ve orta mekteb açıl
ması etrafında Kültür bakanlığına 
müracaata devam etmektedir. 

Bu müracaatlar şimdilik bir dosyada 
saklanmaktadır. Kültür bakanlığından 
aldığımız malUmata göre 1938 yılı 

Kültür bakanlığı büdcesi kabul oun
duktan sonra bu müracaatların tetki
kine başlanacak ve büdcedeki tahsisat 
vaziyetine göre lise ve orta mekteb ih
tiyacı fazla olan şehir ve kasabaları
mızda bu mekteblerin açılması bir ka
rara bağlanacaktır. 

Kültür bakanlığı, 1938-1939 ders yı
lında lise ve orta mekteblere devam e
decek talebe sayısını daha şimdiden 

• 1 

tesbıte başlamış bulunmaktadır. 

Çocuk esirgeme 

kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından 1-2-938 tarihin
den 16-2-938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında 2330 çocuğa yardım edilmiş
tir. 

Bunlardan 121 hasta çocuk ve ana 
genel merkezin poliklin~klerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş ıbakım evinde de 229 
çocuğun dişleri bakılmış ve tedavi e
dilmiştir. 

1230 çocuk ve anne genel merke
zin banyolarından istifade etmiştir. 

Silt damlasından her gün 132 so
cuğa &Üt verilmiş ve 15 günde yekOn 
olarak 1110 kilo bedava süt dağıtıl· 
mıştır. 

Yardım için Genel merkeze başvu
ran 13 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. 

Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz çocuklar için açılan aşhane
den her gün (603) çocuğa sıcak etli 
öğle yemeği verilmiştir. 

Bir fakir aileye 30 kilo bulgur ve
rilmiştir. Ayrıca bir aileye de çocuk 
kundak takımı verilmiştir. 

Kurumun Keçiörendeki Anakuca
ğını görünüz. Dikkat ve §efkatle ba
kılan yurd yavrularının sağlıkları ve 
neşeleri sizi sevindirecektir. 

Balkan demiryollar 
dün konferansı 

~ahımıya baıladı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - TI~l :.~n 

devletleri demiryollar konferansı bu 
gün şehrimizde ilk toplantısını yaptı. 

Hükümetimizi devlet demiryollorı ta· 
rife dairesi reisi Naki, hareket daicsi 
reisi Şefik ve hasılat dairesi reisi Ce
mal temsil etmektedir. Konferans ça
lışmalarından maksad, Bern'de aktedi
len enternasyonal demiryollar muka
velesinin başltca hükümlerini değişti
rerek Balkan devletleri arasındaki de
mriyolu nakliyatında beraberlik ve 
kolaylık teminidir. 

Konferansın çalışmaları bir hafta 
sürecek ve sonra delegeler Ankaraya 
geleceklerdir. 

Tenzilôtlı biletlerden 

hatlarda bütün 

faydalanılacak 
Devlet demiryollarmdan onbeş gün

lük, bir aylık ve üç aylık olmak üzere 
alınan tenzilatlı ticaret biletleriyle 
bütün hatlarda bu müddctleı içinde 
seyahat etmek imkanı olmadığı ma
lumdur. Şimdiye kadar Trakya demir
yolu ile Mudanya ve Erzurum hatları 
gibi mücerred hatlarda seyahat eden
ler bu tenzilatlı biletlerden faydalana
mıyorlardı. 

Devlet demiryolları umum müdür
lüğü seyahat müddeti arttıkça o nis
bette fiatı da düşen bu biletleri Trak
ya, Erzurum, ve Mudanya hatlarına da 
teşmil etmiştir. Bundan sonra, bu bi
letlerle istisnasız bütün devlet demir
yollarında seyahat edilebilecektir. 

Gediz ve menderesin 

yaptığı zararlar 
Menderes ve Gediz nehirlerinin son 

feyezanlarla yaptıkları tahriblerin ve 
hasıl olan zararların ~ldukça büyük 
olduğu tahmin edilmektedir. Ovaları 
basan sular henüz çekilmemiştir. Su
lar altında yatan hektarlarca türlü e
kini örten mil tabakalarının çok veya 
az olduğu henüz malfun değildir. Eki
ni yetigmekten mahrum edecek dere
cede kalın veya faydalı olacak bir hal
de olup olmadığı suların çekilmesin
den sonra belli olacak, asıl zararın ge
nişliği o zaman tesbit edilecektir. Na

fıa bakanlığı mahallinde tetkikler 

yaptırdıktan sonra ileride olabilecek 

taşmaların normal bir şekil almasını 

ve tahribler yapmamasını temin ede
cek tedbirler alacaktır. 

Hukuk timini Yayma 
Kurumunun itizarı 

Hukuk ilmini yayma kurumundan: 
Dünkü cumartesi günü saat üçte 

Hukuk ilmini yayma kurumu tarafın
dan verilen konferanslar serisinden bi
risinin daha verilmesi mukarrer idi. 

Fakat halkevlerinin yıldönümü mü
nasebetiyle salonlarının meşgul olma
sı ve bunun çok geç haber alınması yü
zünden bu konferans maalesef verdiri
lememiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz
den kurumumuz özür diler. 

Türk· lsviçre ticaret müzalzcrclcr"ni yapan heyet 
müzakere halinde 

Türk 
kliring 

- lsviçre ticare ve 
müza ere eri bitti 

"./eni metin dün parafe edi idi 
İsviçre ile memleketimiz arasında 1 

mevcud ticaret ve kliring anlaşmala

rında vücuda getirilmesi iki tarafça da 
zaruri görülen tadillere aid müzakere
lere ikinci kanun ortalarında şehrimiz
de başlanmıştı. Bu görüşmeler dün 
neticelenmiş ve varılan neticeler Tür
kiye cumhuriyeti hükümeti adına ik
tisad müsteşarı B. Faik Kurdo°ğlu ve 
İsviçre hükümeti adına federal kon
sey delegesi B. Elrand tarafından pa· 
rafe edilmiştir. 

Bu metinlerin Türkiye Cumhuriye
ti hükümeti ve İsviçre federal kom;eyi 
tarafından tasdiklerini müteakib 4 
niart 938 de kati metinleri imza ve der
hal yürürlüğe konacaktır. 

O tarihe kadar Türkiye ile İsviçre 
arasında imzalı 3 ikinci kanun 935 ta
rihli ticaret ve kııliring anlaşmaları 
hükümleri aynen devam edecektir. 

Yeni anlaşmalar için tayin edilmiş 
müddet bir senedir.•Bir sene sonunda 
gene bir sene olmak üzere uzatılması 
arzu adilmediği takdirde üç ay evel 
haber verilerek feshi istenebilecektir. 

Türkiye lehinde yüzde 30 serbest 
döviz kaydı vardır. Muayyen maddeler 
haricinde bilumum türk ve isviçre mal
ları arasında hususi takas esası kabul 
edilmiştir, 

İsviçreye anc::ı.k umumi kdiring be
delile girebilecek olan mallar şunlar
dır: Tütün, fındık, incir, üzüm. 

Mekanizma, kıliring anla§maların

daki mekanizmanın aynıdır. 

Belediyelerden 
istenen malumat 
İç bakanlık, varidatı 10.000 ve daha 

yukarı olan belediye büdceleriyle ya
pılan işler hakkında 15 marta kadar 
bildirilmek üzere vilayetlerden bazı 

mali'imat istemi§tir. Bakanlığın istedi
ği bu mallımat arasında su tesisatı, e
lektrik tesisatı, mezbaha, hal, pazar ve 
panayır yerleri, yol, asri mezarlık, be-
lediye akareti, hastahane, dispanser, 
doğum evi, bahçe ve parklar vardır. Bu 
işlere 1937 yılı altı ayı içinde yapılan 
masraflarla teahhüd edilen masrafla· 
rm yekunları da istenmektedir. İste
nilen malUmatın büdce tatbikatına ve 
hakikate uygun olmasına dikkat olu
nacaktır. 

Türk dili 
kurumunun 

• 
neınyab 

Türk Dili Kurumu Genel Sekreter.. 
liğinden : 

1. - 1936 yazında İstanbulda Dol
mahahçe saraymda toplanmış olan il· 
çüncü türk dili kurultayının tutulga
ları ile bu kurultayda söylenen tezler 
ve komisyon çalışmaları bir cild ha
linde basılmış ve iki lira fiatla satılığa 
çrkarılmıştır. 

2. - 1937 yazında İstanbulda Dol· 
mabahçe sarayında toplanmış olan 
ikinci türk tarih kongresi üyelerine 
bir armağan olmak üzere bastırılarak 

üyelere dağıtılan Ebülgazi Bahadır'ın 
şeceresi Terakime adlı el yazması ese
rinin fotokopisi bir buçuk lira fiatla 
satılığa çıtkarılmıştır. 

3. - Bu k1tabları ve kurumun ba§ka 
yayınlarını elde etmek istiyenlerin sa
tış merkezimiz olan lstanbulda Ankara 
caddesinde türk kitabcılığı limited 
şirketine başvurmaları rica olunur. 

(A.A.) 

Yeni vatandaşlarımız 
Bakanlar heyeti Romanya, Yugos

lavya, veya Bulgaristandan hicret e
den 3438 millettaşımızın tabiiyetimi
ze kabulünü tasvib etmiştir. 

İstanbul celeplerinin bir talebi 
reddedildi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Et u
cuzlatma komisyonu, kesilmiş olarak 
şehre getirilen etlerden alınan mezba
ha resminin indirilmesi }'Olunra celep
ler tarafından yapılan teklifi redet• 
miştir. 

Teşekkür 

Aynı zamanda Ankara'daki bu faal 
cemiyet fransız jürisprüdansının reper
tuvanna müşabih bir türk hukuk ansik
lopedisi s;..ıl:armağı da kararlaştırmıştır. 
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Eşimin geçirdiği ağır ve tehlikeli 
hastalığında kıymetli doktorlarımız· 

dan Ankara doğum evi baştabibi B. 
Zekai Tahirin kıymetli müdahalesi ve 
muavin B. Arifin kanını vermek sure
tiyle gösterdikleri alicenabhk dolayı
siyle muhakkak bir ölümden kurtulan 
eşim ve ben bu husustaki sonsuz şük
ranlarımızın muhterem gazetenizle i· 
!anını rica ederim. 

Bugünkü türk mevzuatı ve türk 
hukukiyatı bir taraftan milli hukuk ta· 
rihile mukayese edilmek suretiyle ay
dınlanacak diğer taraftan da bugünkü 
türk hukukun:.m Garp hukukiyatından 

almış olduğu esaslar nazarı itibare alı • 
narak beynelmilel hukuk ilmi bakımın
dan da tetkik olunacaktır. 

Bu beynelmilel hukuk eserinin ve 
bilhassa bu ansiklopedi ve yahut men
baları e.serinin istinadgahı olmak üzere 
cemiyet Liyondaki mukayeseli hukuk 
enstitüsünün muzaharetini temin et
mekle beni tavzif etti ve ben de bunu 
ilk sayı için temin etmeği vaadettim." 

Tıbbi müsamere 
Birinci mıntaka etibba odasının her 

onbeş günde bir verilmekte olan tıbbi 
müsamerelerinin 6 ıncısı 24.2.1938 per
şembe günü saat 18.30 da eskisi gibi 
Ankara nümune hastahanesi konferans 
salonunda yap:lacal:tır. 

Mevzular şunlardır: 
1- Vitaminler (Prof. Pulevka) tebli

ğinin münakaşas:, 

2- Sinus Lateral Trambozu (Dr. 
l'.'!ed. Hamit Ataman). 

3- Gayri mutat seyir yapan bir alın 
ıinusu vakası (Prof. Dr. Mayer), 

4- 'Gastroentero tomie'de hali hazır 
aktuel meseleler (Prof. Dr. Melbhior) 

Bir kalb hikôyesi 
"Yirmi dört yaşında, boyu ve 

sik/eti normal,, ve 1'hiç bir hasta
lıkla maliıl olmayan,, bir genç, An
karadan bir lstanbul gazetesine 
gönderdiği bir mektubta tayyareci 
Lindbergh'in Dr. Alexis Carrel'e 
suni bir kalb taktırrp taktrrmayaca
ğı pek belli olmadığı için, bu tec
rübenin kendisi üzerinde yaprlma
srnr istiyor. 
Sapasağlam bir delikanlının göğ

sünde ancak yirmi dört yıldır çar
pan, bozulmamış, yıpranmamış bir 
kalbi söktürüp yerine çelikten, ya
hud bronzdan bir yürek taktırmak 
istemesine ne dersiniz? 

Halbuki bahar geliyor. Yakında 
ağaçlar yapraklanmaya, çiçekler a
çllmaya başlayacaktır. Ilık bir ni
san güneşi altında ancak yirmi dört 
yıl çalr§mış bir kalble yirmi dört
lük bir delikanlının duyacağı bir
çok duygular olabilir. 

O yürek hasret çekecek, sevecek, 
sevinecek, ~iir düşünecek. 

Bir de ağaçlar çiçek açarken ce
binde pasaportu, elinde valizi ile 
"boyu ve sik/eti normal", sıhati ye
rinde bir delikanlının Amerilcaya 
kalbini değiştirmeye gidişini ta
savvur ediniz. 

Bu fedainin kim olduğunu bilsem 
kendisi11e öğüd verir: 

- Bu işi yaptıracaksan, hiç ol
mazsa, kırkbeşine, elline kadar bek
le derdim. - T. 1. 

Evlenme mektebi ! 

Berberlerin, tofödcrin, gar&on
ların ve daha bin türlü meslek er
babının okumasına mahsus mek
tebler vardır da bütün bu itlerden 
daha gÜç olan karılığın, kocalığın 
mektebi yoktur. Bu noksanı Avru
pada Macaristan takdir etmit ve 
bir "asri evlenme mektebi., ac;mı§ -
tır. 

Eskiden bu mevzu, hayali geni§ 
romancılara roman mevzuu, mev
zu bulamamış mizahçılara tirinlik 
imkaru verirdi. 

Macaristanda açılan bu asri 
mektebin çok rağbet gördüğü söy
leniyor. Bu rağbet daha fazla ar
taraa Budape§te belediyesinin §Öy
le bir karar alması beklenebilir ı 

''Evlenme mektebinde okuyup 
ıahadetname almayanların nikah
lan tescil edilmiyecoktir.,, 

Acaba, bu mektebin mtffredat 
programında ne gibi dersler var? 
Her halde haftada bir iki saati de 
"en zararsız kavga nasıl edilir?,, 
"Boıanmanın pratik çareleri ne
lerdir?,, gibi bir iki ders konulsa 
o zaman mektebe kaydedilecek ta
lebenin sayısı bir kaç misli artnrdı. 

Siya.'fi av partileri 

Mareıal Göring'in, pek yakın
da bir av partisinde bulunmak ü
zere Avusturya~& gideceğini ga
zeteler yazıyor. Gene bir takım 
demokrat gazeteler, alman ordu
larmın Avusturya topraklarında 

bir "aürek avı., yapmasmdan kork
maktadırlar. 

Bu av partileri de zamane poli
tikaamın meydana çıkardığı mo
dalardan birisi oldu. 

Bilmem, siz de benim gibi bu si
yasi av partilerine!~ neler avland:
ğını merak ediyor musunuz? Bana 
öyle geliyor ki böyle avlara çıkan
ların maksadı ''turnayı gözünden,. 
vurmaktır. 

Taksim ! 

İstanbul hanende ve sazendele
rinin sınıflara taksim edileceği ha
ber veriliyor. Ben de bu fikre ta
rafdanm. Çünkü malum ya ala
turkada faaıl bir taksimle biter 1 

Gene renklere dair. 

Bükre§'te esrarengiz bir surette 
kaybolduğu haber verilen aovyet 
i§gÜderinin Romada meydana çık
tığını yazan bir lstanbul gazete
sinde kırmızı havyarın siyaha bo
yanarak piyasaya sürüldüğüne da
ir de bir haber vardı. 

Bükreı'te "kızıl,, rengi taıır
ken Romada "siyah., a bürünen 
işgüder ve balıktan çıkarıldığı za
man kırmızı olduğu halde bakkal 
dükkfuı?:ıi:". karaya boyanan hav
yar ... 

Hayatın her safhasında renkle
rin mücadelesi ve renkten renge 
geçiı gözümüze çarpıyor. 

ltalyanm Filistinden baıka bir 
yerde kurulmasma tarafdar oldu-
ğu yahudi devleti de kendisine ide
olojik bir renk ararsa, her halde 
bu!:nakta mii§külat ç~ecektir. 

Bana kalırsa bu yeni devlet -
eğer kurulursa - armasına bir bu
kalemun resmi yaptırmalıdır. 

Muhafız Alay Komutanı 
İsmail Tekçe 

Havalar düzeliyor 
Dün şehrimizde hava açık ve rüz

garlı geçmiş, en düııük ısı sıfırın al -
tında 5 en yüksek ısı da sıfırın üs
tünde 9 derece olarak kaydedilmi§
tir. Yurdun Karadeniz kıyıları yağış
lı, Trakya ve Kocaeli mıntakalan ka
palı, diğer yerleri bulutlu geçmiştir. 
Dünkü yağışlann karemetreye bırak
tıkları su mikdarı Orduda 4, Rizede 
3 kilogramdır. Yanda yağış yarım 
kilogramdan azdır. Karla örtülü bu
lunan doğu Anadoluda karın kalınlı
ğı Erzurumda 37, Karsta 31, Vanda 
20 santimetreye inmiş bulunmaktadır. 

1 

Rüzgarlzr Karadenizin şark kıyıla
rında ve doğu Anadoluda cenubtan 
saniyede 5, diğer yerlerde en çok sa-
niyede 8 metre kadar hızla esmiştir. 
En düşük ısı sıfırın altında olmak U
zere 1stanbulda 1, Bahkesirde 3, Ma
latyada 4, Konyat1a 7, Sıvasta 9, Er
zincanda 10, Erzurumda 15, Karsta 
17 derecedir. En yüksek ısı da Balı
kesirde 10, İzmirde 12, Bodrumda 15, 
Antalyada 16, Adanada 17 derecedir, 
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üı deniz devleti arasmda 

Japonya hükümeti,lngiltere, Amerİ· 
ka ve Fransa tarafından ayrı ayn nota· 
larta sorulan aym suale, bu üç devlete 
\evdi ettiği ayrı ayrı notalarla aynı ce
)abı vernıi§tir: Japonya, deniz inıa· 
e.tı hakkındaki sITlarını i fta etmek i
çin bir taahhüd altına girmediğinden 
•uallere nıfubet cevab vermekte ma· 
2:Urdur. 

Japonyadan böyle bir sualin so
l'lılınasını istilzam eden sebeb ma· 
lUnıdur: İngiltere, Amerika ve F~a?· 
aa, 1922 Vn§ington muahedesının 
lllÜddeti biteceği sıralarda imzala
dıkları bir mukavele ile 35 bin ton· 
dan daha büyük harb gem.isi in~ et
lneıneği ve deniz silahları hakkında 
biribirine malumat vermeğİ taahhüd 
etnıi§lerdir. Yani Vaşington muahe
desinin ke.mmiyet hakkındaki hü
kiinıleriyle artık bağlı kalamamakla 
beraber, keyfiyet üzerinde anlaflJllt· 
lardr. Japonya ne keyfiyet, ne de 
kenuniyet noktasından bağlı bulun
lna.dığından istediği hacimde istedi· 
ii ttıikdar harb gemisi yapmakta ser
~~at kalmı§tı. Japonyarm keyf~y~t 
1tıbariyle bağlanmak istemem~~ 
aebebi, kemmiyet noktasmdakı ~u-
83. vat hakkının lngiltere ve Amerika 
tarafından tanınmak iıtenmemeıiy-
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T eruel sokaklarından geçen tanklar 

lspanyol ôsileri T eruelde 
gene taarruza geçtiler 
Hükümet kıtaları taarruzun şiddeti 

karşısında gerilemeğe mecbur oldular 

Japonlar Şanside 
ilerliyorlar 

Pekin, 19 (A.A.) - Şansi eyaletinde 
ilerliyen japon kıtaları Gengyang ve 
Ling-Şin mevkilerini işgal etmi~ler
dir. 

Ordu namına söz söylemeeğ salahi
yetli bir zat, devamlı muhasemat ihti
mali karş.ısında Çinde bulunan japon 
ordusunda bazı değişiklikler yapılaca
ğını bildirmiştir. 

Japorı ilerleyişini durdur
mak için 

Hankeo, 19 (A.A.) - Sarı nehir üze-

r ~ 

Bitmek iizere olan Spor 
tefrika~ından sonra 

ULUS 
Karilcrinc pek i · tifade;i 

yeni bir tcf rika 
hazırlamaktadır. 

Yeni tefrikamız 
Muhtelif kari zümrele

rini pek yakından 

"Uikalandırcır.aktır 

Tafsilôt 

Üç gün sonra ! 
rinde beş kilombetrelik meşhur Pekin "'-._ ______ ..,.,.,.,,_.....,.........,_,,_..,,_, ... 
- Hankeo demir yolu köprüsü, japon
larm ileri yürüylişUnU durdurmak için 
Çinliler tarafından dinamitle atılmış
tır. 

Bir Çin tebliği dün Hankov üzerine 
yapılan jopan hava taarruzu esnasında 
12 japon tayyaresinin düşürüldüğü 
resmen bildirilmektedir. 

Gcncrcıl Matsui'nirı deği~eceği 
tcyid edUiyor 

Şanghay, 19 (A.A.) - General Ha
ta'nm general Matsui'nin yerine tayin 
edildiği burada teyid edilmektedir. 

Manisa mebusu 
B. Sabri Toprak 

vefat etti 

TÜRKiYE BASINI ............................................... 
Harb çıkmıyacak 

SON POSTJ\'da Muhiddiı-ı Birgen 

Avu.rurya mesel~inin son al;ıığı ıekil 

üzerine yeni bir harb tehlikesinden bah· 

sedildiğini söyliyerck, böyle bir harb 

tehlikesinin henüz varid olmadığım 

kaydediyor, "demokratik Avrupa ko
nu§uyor, söylüyor, münakaşa ediyor; 
otoriter Avrupa da dütünüyor, karnr 
veriyor ve yapıyor ... Bugünkü vaziyet 
bundan ibarettir" diye vaziyeti hulasa 
ettikten sonra Avusturyndaki son deği· 
!İkliğin ani ve §Bşırbcı mılhiyetine de 
işaret ederek ilave ediyor: 

"Usul serttir; haşindir; bundan 
dolayı ademi memnuniyet izhar edile • 
bilir. Yumuşak ve güzel Avusturya'nın 
tatlı Viyana'mn böyle, üç günde sima· 
sını değiıtirivermek insana ağır gelir. 
Fakat Almanya ve almnnlık bakmun· 
dan da Führer haklıdır. Dünyanın ku
ruluşu da diinyn itlerine hakim olan 
ruh da onu böyle hnrekte sevketmiştir. 
Binaenaleyh bitaraf bir müşahid ııfati· 
le, kendisini haklı görmekten batka ça· 
remiz yoktur. 

di. Vaşington mukavelesi, Amerika Barselona, 19 (A.A.) -Asi kuvvet-.----------------
!\re lngilterenin be§ nisbetine karJı, ler Teruelin şark şimalinde Sierrabar- Mahir paşan 1 n 
JaPonyaya üç nisbet tahsia etmit!i. de mm takasında taarruza geçmişler-

l'iisk·ürtillen Çin taarruzları 

Manisa mebusu B. Sabri Toprak'ı 
kaybettiğimizi diln büyük teessürle 
h.aber aldık. Anjin dö Puvatrinden 
rahatsız olan B. Sabri Toprak, alman 
hastahanesinde tedavi altına alınmış· 
tı. Son iki günde kendisi fazlaca ra
hatsızdı. 

Demokrasi kendisini toplamaya 
mecburdur. Dünyadan, insanlıktan, 

sulhtan ve refahtan dem vurmak bnh • 
ıinde cidden talakatli olan demokrasi 
dünyası, bu sözleri hakikat haline getir
mek için büyük teşebbüsler yapmayn, 
bütün sevkulccytini değiştinneye, tak· 
tik kuvvetlerinde tadilat icrasına mcc • 
burdur Bunu yapmadıkça, dünya mil • 
Jetleri karşısında haksız olarak kalacak 
ve kuvvetin he rteye hakim olduğu ka· 
naatini kuvvetlendirmekten b&§ka bir 
netice elde edemiyecektir. Madem ki 
kuvvet her şeye hakimdir, şu halde 
kendisini kuvvetli gören ve kuvvetli 
duyan herkes Almanya gibi hareket 

JaPonya hacim noktasından baglı dir. Taarruzun ~iddeti kar,ısında hü· Q robası tQŞQ 
lcalnıak için İngiltere ve Amerika i- kümet kuvvetleri gerilemeye mecbur 
leınüsavatistedi. İngiltere ve Ame- olmu~lar ve müdafaa mevzilerine çe· tutuldu 
l'iak ise, daha küçük bir don.anma i- kilmislerdir. Tayyare kuvvetlerinin 
le uzak şarkı hakimiyeti altına alan müzaharetile hükümet cebheaini yar· Kahire, 19 (A.A.) - Vafd partisin
JaP<>nyanm mÜ$Avatını kabul edecek maya muvaffak olmuşlardır. Muhare· den çıkarılmış olan meclis reisi Mahir 
0 !Urlarsa, kendi denizlerindeki em- be devam ediyor, cumhuriyetçiler San· paşa bu gUn Kahire içindeki intihab 
bıyetleri de tehlikeye dü§cceğini dü- ta Barbara mevzilerine dayanarak şid~ mıntakasrna giderken civardaki halk 
§Ündüklerinden buna yana§lll&dıla;. detli bir mukavemet göstermekte ve tarafından hücQma uğramış ve arabası 
JaPonya da serbest kaldı. asilerin Teruel ıehrini müdafaa eden ta§a tutulmuıtur. 

Ancak lngiltere, Amerika ve Fran· mevzileri çevirmelerine mani olmaya 

Tokyo, 19 (A.A.) - İmparatorluk 
karargahından bildirildiğine göre bo
yuna takviye edilen Lunghai civarında 
ki Çin kıtaları Tsining, Mengyen ve 
sair nuntakalarda geniş ölçüde bir çok 
mukabil taarruzlar yapmışlarsa da ja
pon kuvvetleri mukavemet ederek çin· 
lileri ağır zayiata uğratmışlardır. 

Çin kıtalan Vuhudan Hangohova 
kadar bütün cebhede birkaç kere taar
ruza kalkmışlarsa da her defasında a
ğır zayiat vermişlerdir. 

&annı, giriştikleri taahhüd .~~bı, o- çahşmaktadır. 
tu:ı be§ bin tondan daha buyiik ha- A 'l " 
chnde gemi inşa etmemeleri için bu sı ere gore 
kaYJdla bağlı bulunmayan Japonya· Saragossa, 19 (A.A.) - Havas: Fran 
nı:n da büyük hacimde gemi inşa et- koculann Teruelin şimalinde kazan· 
llıeınesi lô.zımdır. Halbuki son :ı:a- dıkları zafer, Teruel müdafilerini tu· 
~nlarda bu uzak §81"k devletinin, tulmaz bir hale sokmuştur ve Franko 
otu:;: beş bin tondan daha bü>:'il' orduları kumandanı bu şehre daha şim
harb gemileri inşa etmekte oldugu· diden zaptedilmiş nazariyle bakmak· 
tıu bildiren §AyialaT ortaya atıldı. tadır. 

İngiltere ve Fransa Avusturya 
hôdisesini protesto mu edecek ? 

!-nıiltere ve Amerika da yeni deniz Hükilmetçilerin elinde ancak iki 
1tlfaatı için millet meclislerinden mevzi kalmıştır. Bunlar da Teruelin 
l.a.haisat aldrklarmdan gemi hacim· şimalindeki Barbara ve Masneto dağ· 
lerjlli tayin edebilmek için bunu Ja· !arıdır. Bu mevzileri müdafaa eden hü
l>onyadan resmen sormaya karar kümet kuvvetlerinin geri ile iltisakla
\ttrdiler. Fransa da aynı taahhüd al· rı kesilmiştir. Bueıevzilerin de her an 
lına. girmiı bir devlet &ıfatiyle bu te- düşmesi bekleniyor ve bu mevzilerle 
febbiiae i§tirak etti. Bu hareketin birlikte Teruel de düşecektir. 
~üıterek bir teşebbüs manasına de· Elmanaur vapuru neden bom~ 
laıet etmesi için her üç devlet de iti- bardıman edildi? 
lla. gösterdiği halde, ıualin ayni za- Perpignan, 19 (A.A.) - Zannedildi-
~anda aorulması, Japonyada böyle ğine göre dün bir obüsle yaralanmak 
ır tesir bırakmı§tır. Hele cevab ver- tehlikesine maruz kalan Elmansur va· 

ll'l:k için §Ubatm yirmisine k~~~ puru hadisesi dört asi İspanyol harb 
lrlühlet verilmesi, Japonyada ultı· gemisiyle birkaç hükümet tayyaresi a
lrıatonı telakki edilmi§tir. Japonya- rasında vukua gelen muharebe eıınasın
tıı:n aorulan auallere kategorik. ve da yapılan bir endaht yanlışlığı neti
hatta aert cevab vermesi bundan ıle- cesinde husule gelmiştir. 
l'İ geliyor. Tayyareler tarafından atılan bomba-

Japonya bu cevabiyle büt~.m~- ]ardan iki tanesi de fransız harb gemi
~kere kapılarını kapamıt gıbı go- sinin yanına düşmüştür. 
t'iiııüyoraa da deniz silahları me~-

(Başı 1. inci sayfada) 
nilecek malumatı tam olarak verebil
mek üzere vaziyeti gözden geçirmek 
için Çemberlayn'm nazırlarmı içtimaa 
davet ettiği söylenebilir. 

Diğer cihetten söylendiğine göre, 
İngiltere ile İrlanda arasındaki müza

kerelere pazartesi günü <Sğleden son -
ra devam edileceği için bu müzakere
lerin büyük bir kısm"1.a iştirak edecek 
olan Çcmberlayn hafta sonu tatilini 
faydalı bir §Ckilde geçirmek istemek
tedir. 

Fakat biltün gazeteler kabinenin 
fevkalade toplantılarına müttefikan 
çok büyük ehemiyet vermektedir. Fil
hakika, gazetelerin kaydettiklerine 
göre, hafta tatili esnasında toplantı 
yapmak suretile anane hilafında hare
ket etmek, ancak çok ciddi kararlar a-
lınması lilzumu ile tefsir olunabilir. 

lngiltere'nin ıeıini duyura
bilmesi itin 

1 ngilterenin dıı 

politikada hedefi 

Her seyden önce 
sulh korunacak 

İngllterenln SÖZÜ 

bütün A vrupada 
ı11tllebllecektlr 

B. Sabri Toprağın ölümü, şehri· 
mizde büyük bir teessür uyandırmış
tır. Ailesine, Kamutaya ve dostları
na başsağı diler, acılarını paylaşırız. 

••• 
Sabri Toprak, 1878 de Kasabada 

doğmuştu. Darillşefaka ve Hukukta 
tahsil etmiştir. Posta, telefon ve tel
graf umum müdürlüğünü yapmış ve 
ihtisası olan bu mevzu üzerinde ço,k 
kıymetli hizmetlerde bulunmuştu. 

İstanbul 
odasında 

ticaret 
toplantı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Bu gün 
ticaret odasmda bir toplantı yapıldı. 
Tiftik alım satanı, ihracat ve fiat me
seleleri etrafında görüşmeler yapıla
rak bunlara dair bir çok esaslar tesbit 
edildi. Hazırlanacak rapor, ziraat kon· 
gresi için Ankaraya gönderilecektir. 

Para yüzünden 

yaralanma va kası 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Selimi· 

yede oturan Osman adında biri, Se
miye adında bir kadını aralarında pa -
ra yilzilndcn çıkan bir anlaımazlıktan 
dolayı bu gün Karacaahmedde altı ye
rinden bıçaklamak auretile ağn- yara
ladı. Derhal faaliyete geçen polis me
murları katili iki saat içinde bulup 
tevkif ettiler. 

Kaçak 
maslahatgüzar 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 

edecektir. 
Fransız gazetelerinde gürültü, in • 

giliz matbuabnda ağır batlı tenkid ve 
münaka:ıa devam ederken Almanya vo 
ltnlya arasında danıtıklı ve pl4nlı hare
ket devam edip gidiyor. Biz, fransız 
gazetelerinin dedikleri gibi, Almanya • 
nın .son itinde, J talya ile anlaşmrunrı 
olduğuna kail değiliz. Bizce, Almanya 
l tal ya ile anlaş mı§ ve son hareketi o su• 
retle yapmıttır. Belki, ltalya bu işe gö
nül ferahile "evet" demiş değildir; fa. 
kat, Avusturyanın içindeki vaziyeti bi· 
len, 918 sulhunun çürük noktalan~ 
takdir eden Musolini zaruretleri göre
cek ve takdir edecek derecede realist 
bir insandır. Bunu niçin zaruret karp• 
sında "evet" demeyi kabul etmiştir.'' 
SlGORTALARlMIZDA EMNiYET. 

KURUN'da Asım Ua son nc§redi • 
len sigorta kanunu projesini mevzu 
bahsederek Föniks de V:iyen tirketi
nin ifla&ile ortaya ç.ıkan buhranı an
latryor ve diyor ki : 

"Bereket versin, Celal Bayarın 
vatansever müdnhnlesi ve gayretilo 
bu tehlike bertar:af edildi. O b!nlc.rce 
vatanda§tan hiç biri foıyıdh bulım. 
duklan iki tirketin iflası .yüzünden 
zarar görmedi. Mevcud sigorta §ir• 
ketleri memlekette &igortacılığm is .. 
tikbalini kurtarmak jçin Fönilu ve 
Türkiye milli sigorta şirketlerinin 
müıterilerini bütün riskleri ile kendi 
Üstler.ine aldı. 

lesi üzerinde üç devlet araımd.~ b.~r 
u.~aşmaya varmak i.rnkin~D:" ~usb~
t\tn ortadan kalkmıt degıldır. Fıl
h k•k ··k'" t' bir taraf· a ı a Japonya hu um~~. .. en 

Türk - romen pamuk 

Pariı, 19 (Hususi) - Pari Suar ga
zetesi, ingiliz kabinesinin bugün öğle
den aonda yaptığı toplantıya ve Lon
drada dün cereyan eden müzakereleri 
tetkik ederek diyor ki: 
"Esaslı bir mesele varsa o da üudur: 

Londra, 19 (A.A.) - Birmingham
da bir nutuk söyliyen Çemberlayn in
giliz siyasetinin hedefi her şeyden 
önce sulhun idamesi olduğunu kay-
detmiş ve ezcümle demiştir ki: makamları Butenko'nun yerine 

"- Sulhu idame etmek istediği- geçen adamı romadan uzaklaş
mizi söyliyorum. Fakat bundan atıl tırmı~lardır. 

Ancnk Fönik& ve Türkiye milli si -
gorta §inketlerinin iflnsı bizim içiı:a 
bir d-rstir. Hükümetin arzusu bu gi
bi hadiselerin bir daha te!terrür et· 

dan kapıyı kapar gibi gorunuyor.k . ' mukavelesi imzalandı 
diğer tarafdan bazı salahiyetlı J~
Poıı amiı;-alleri, İngiltere ve Amen· 
ita ile müzakere kapmm açmaya 
Çalı§ıyorlar. Bu amirallerin sözle· 
"'İnden anlatılan §UdW' ki Japonya, 
lrtgiltere ve Amerika ile rekabete 
iİri§oınek İstemiyor. Büyük hacimde 
lemi inıa etmeği, kemmiyet . ~ok~
aındaki nıüsavatmı tanıtmak ıçın ~ır 
ta:ıyik vasıtası olarak kullnnına~ .ıs
tiyor. Hatta bugün büyük gemı ın
§~ etıneğe başladığı kati. c:>larak. m~
lunı değildir. Japonya bılıyor kı bu
~:._ . · ı lngiltere-

Bükreş, 19 (A.A.) - Türkiye elçisi 
.1 Romanya ticaret bakanı arasında 
1 e h · d'l 

Londra katiyen şuna kanidir ki, mer
kezi Avrupada en vahim hadiselere 
mani olmak için, İngiltere ile İtalya a
rasında bugün mevcud suitefehhümle
ri izale etmek lizımdır. Ancak bu şart
ladır ki İngiltere merkezi Avrupa işle
rinde §imdiki seyirci vaziyetinden sıy
rılarak başka bir siyaset takib edebilr. 

J <&~ hacimde gemı ıntas ' 
1 :tıi:ı ve hele Panama kanalın~n. dar lı· 

lir d 'k nın ışıne e · .. ı olayısiyle Amerı a . k f' t 
" . . d' kı ey ıye 

et'tnez. Bunun ıçın ır . . bu iki 
bakıınından bağlanmak ıçın d 
devletten kemmiyet bakımın an 
k - ralı~ıyor. 
onııeaiyon koparmaga T J 
İngiltere ve Amerika da ap~nya: 

}'a karşı bunun tersi olan b tabı;:ı 
kullanıyorlar: JaponYayı, eş~ Kdü~ 
f~. Üç nisbctinden de dn~~ aş~gı teh· 
!~~cek bir rekabete gırı§;lhakika 
dıdıni ileri sürüyorlar. ı • İngil
&erhest bir rekabette Jap?nydan çok 
teredon ve bilhassa Aınerıka 

1 Reride knlmaya mahkürndur .. An aş· 
rn . .. . sbetıne razı 
ola ı!e bc§e karşı uç.~ ediye kar· 

~ıya..n Japonya, bugun ~ · karP· 
!ı Uç nisbetine dü§mek t~hlıkeıı 
ısındad 

ır. · arasın· 

d 
Şu halde deniz devletlerı Uiyle 

ak' .. . safhası r 

h
.. 1 ınucadelenın son Ame· 
ul&sa edilebiH\": Jngiltere ve 

tik • · b ederse 
l: •a,. kenuniyet ve hatt.~ ~;:-birer in· 

1 
eyfıyet bt.kımından buyu tehdi· 
~t Programına ba§laınak f". 

dın' ·ı . •yı key ı 1 ı erı sürerek Japonyn . bara 
>'et bakımından uzlıı§ınaya ıc 

amuk mukavelesi bu saba ımza e ı · 
~iştir. Son defa Türkiye ve Romanya 

da aktedilen ticaret anlaşması 
arasın . . 
b muk satışı ile fili sah~ya gırmı~ 
u pa f d ·k· 

l or Bu sene zar ın a ı ı mem-
bu unuy · · · lk' . ret münasebetlerının eve ı leket tıca . . . . 

lngiltcre ve Fransa protesto 
mu edecekler? 

1 azaran u~ mıslı gcnışlıyece. sene eren 3 • 

ğine itimad etmek lazım gelır. -
B. Tataresko bugün 

yola çıkıyor 
Bükre!I, 19 (A.A.) - B. Tat~resko 

B 1 rada hareket edecektır. Ba
yatın e g 
kan ayın 24 ünde tstanbulda buluna-

caktır. 

ıuı~ır' da ı;;c~im hazırlıkları 
Kahire l9 (A.A.) - Bakanlar mec

lisi bugli~kli toplantısında tadil olu-
nan seçim daireleri şeklini tetkik et
miştir. Kararname yarın çıkacaktır. 

çalıtıyorlar. Japonya ~~· ~~yfiyet 
bakımından rekabete gırıftıgı veh· 

ini uyandırarak İngiltere ve Ame
~kayı kemmiyet bakımmdan kendi-
rı . .. . b .. 
'ne konaeaıyon yapmaga ıc ara ug-
~ııyor. Bu cidden çetin bir mücade
ledir. Ve bir u:tlaımaya varılmaz da, 
her ikı taraf dediğini yapmağa bat· 
larsa, sulh için en büyük tehilke o 
aman bclirmit olacaktır. 

:ı: A. Ş ... ~MER 

Paris, 19 (A.A.) - Gazeteler bilhas
sa Londrada vukua gelen diplomatik 
'Gazetelerin çoğu dün yapılan bu gö
rüşmeler neticesinin, Avusturya mese
lesi ile alakadar olarak Fransa ve İn· 
gilterenin birlikte yapacakları bir pro
testo neticesini vereceğini ümid et
mektedir. 

Eko dö Pari diyor ki: 
"Fransanın Londra büyük elçisi dün 

Avusturya meselesi hakkında kati ta-
• limat almıştır. Bu talimat, bazı mahfil· 
lerde tebarüz ettirildiğine göre, bir İn
giliz • fransu: protestosu yapılması 
merkezindedir.,, 

Jur gazetesi, dünkil yapılan görüş
mel.er.in hederini, yeni bir Stresa ccp
hesının kurulması teşkil eylediği fik
rindedir. 

Çekoslovak radyoları nutku 
neşredecek 

Berlin, 19 (A.A.) - Çekoslovakya 
hükümetinin yarın Hitler tarafından 
söylenecek nutku bütün Çekoslovakya 
radyolarında neşretmeye karar verdi-
ğini haber veren Angriff gazetesi Prag 
hükümetinin radyo siyasetinde bu ka
rarı heyecanlı bir defişiklik olarak te
lakki etmektedir. 

kalmak arzu ve ümidi ile iktifa etmek Roma, 19 (A.A.) - Messagero ga
iatediğimiz manası çıkarılmamalıdır zetesi, Butenkoya Romanya hariciye 
Bilakis yeni bir harbın çıkmasına se- nezareti tarafından 15 ikincikanun 
beb olabilecek her türlü h.idiaeye 1938 de verilen ve sovyet diplomatı
meydan vermemek için faal ve müs- nın hüviyetini tesbit eden cüzdanın 
bet bir §ekildc harekete geçebil- bir fotoğrafını neşretmektedir. 
mek üzere her fırsattan istifad Roma radyosu dün akşam Buten
etmeği kendimiz için borç telakk~ konun fransızca ve rusça bir nutku
ediyoruz. Tekrar silahlanma saha- nu vermiştir. Butenko bu akşam da 
smda büyük adımlarla ilerlediği saat 19.30 da • Grenoviç saati - başı
mizi bildirmekle memnunum. He~ na gelenleri radyoda anlatacaktır. 

Butenko, ecnebi gazetecileri ka
gün yeni silahlar yapıyoruz. Ve bu 
silah,lar sayesinde günden güne kuv bul ederek sesinin ecnebi memleket

- lerde sesini tanıyanlar nezdinde hü-
vetleniyoruz. Bu yeni kuvvetten ha · 

- vıyetini tesbit ettiğini ve edeceğini 
sil olacak neticenin meyvelerini ver- söylemiştir. 
mekte gecikmiyeceğini söyleyebili· 
riz. İngilterenin sesi bu son seneler 
zarfında işidilmemekte idi. Bu ses 
şimdi bütün Avrupa meclislerinde 
işidilecektir . 

Prag' derki Sovyet el{"İ:fi 
Biikreş'ıe 

Bükreş, 19 (A.A.) - Pragdaki sov
yet elçisi Aleksanderovski dün bura-

, ... ---
• < 8&JiJıslb.lJ7 P '1 Yal. ya gelmiştir. Butenkonun firarından 

Üni~·ersitencn yeni 

kimya esntitüsü 
.. İstanbu.1, 

0

19 (Telefonla) - İnşası 
ıçın 400 bın lıra sarfedilecek olan üni
versitenin yeni kimya enstitüsünün 
planları hazırlanmıştır. Üniversitenin 
arka bahçesinde, fakülte talim taburu 
binasının bulunduğu yerde kurula
caktır. Bu gün, zeminin sağlam olup 
olmadığını anlamak için yapılan tec
rübe müsbet netice vermiştir. Enstitü 
Balkanların en modern kimya enstitü 
sü olacaktır. 

sonra yerine yeni bir maslahatgüzar 
tayin edilmiş olmasına rağmen Alek
sandrovski elçilikte birkaç gün kala
caktır. 

Romen politik mahfilleri, Bükre
şe resmen tayin edilmemiş olan bir 
diplomatın faaliyette bulunmasını 
hayretle telakki etmektedir. Bu, dip
lomatik teamüllere muhalif görülmek 
tedir. 

Aynı politik mahfillerde beyan 
olunduğuna göre Butenko hadisesi 
etrafında Aleksandrovskinin ne gibi 
malfımat elde etmek iıtediği pek iyi 
anlaşılamıyor. Çünkü ortada tavzih 
edilecek hiç bir cihet kalmamıştır. 
Ve Romanya bu hadiseye kapanmış 
nazariyle bakmaktadır. 

memesi için mümkün olan her türlü 
tedbiri almaktır. Şayet her hangi bir 
tir.ket önüne geçilmez bir tehlike• 
ye uğrarsa onun mÜ§terilcr.ini asgari 
bir zarar ile kurtannaktır. l§te bu· 
nun içindir ki hükümet 1928 tarihli ve 
1140 numaralı kanuna zeyl olmak üzere 
bir layiha hnzırlamrıtır. Celal Baya
rın anket mevzuu yaptığı projede 
budur. 

Kanun layihasının mucib &ebebleri 
okununca görülüyor ki hükümet her 
hangi bir §İrkctin iflası tehlikesi kar· 
tısında sigortalıların haltlı:mı koru. 
mak için mevcud kanuni teminatı ar
tırıyor. 

Me~ela şirketler tarafından temi
nat olarak gösterilen gayri menkul
le::'İn kıymetleri her hangi bir sebeb
le eksilirse ikmnli §art koıuluyor. Di
ğer tarafdan Föniks §irketinin yaptı
ğı gibi sigortalılar için teminat olan 
menkul kıymetlerin, ihtiyat paraları
nın baıka bir memlekete nakli usul
lerine da kati surette nihayet veri· 
yor. 

Hülasa hükümet kendi vasıtalnri
le sigorta ıirltetleıindcn müşterileri le
hinde alınnbilccek her türlü tedbirleri 
düşünmüş ve yeni kanun projesine bun· 
ları koymuştur. 

Şimdi bu projenin menıleket cflmri 
umumiyesi önünde açıkça nlôlmdar 
ihtisas sahibleri tarafından tetkik o
lunmasını arzu ediyor. 

Şarki İta] ·n A!•·ika mda 
Roma, 19 (A.A.) - Kabine, Şarki f. 

talya fabrikasında müstakil bir deniz 
ve kara kumandanlığı ihdası hakkın
daki kararnameyi tasvib etmiştir. 
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Sigorta ~anunu etrafında 

alakadarlar ne düsünüyor? 

Küçük Dış Haberler 

X Biiluet - Sarayda kıralın riyase
tinde toplanan bakanlar meclisi yeni a
na kanun projeaini tetkik etmiıtir. 

ı __ R _A_D_v_o _ ___, 
Ankara: 

INGİLİZ ZABİTİ Bir anket açtık 
X Lonclra - Deyli Telegraf gazete

sine göre İngiltere bu sene tezgaha 42 
bin tondan fazla dridnot koyacaktır. 

Uğle neıriyatı: 12.30 Muhtelif 
neıriyatı - 12.50 Plak: Turk muııkiıi 
halk prkılan - 13.15-13.30 Dahili ve 
ci haberler. 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Haberi 

Ceviren: 
Nrırettin ART AM 

X Belırad - Reami istatistiklere 
göre Yugoılavyarun nüfusu 14.400.000 
kişidir. 

Gece yarısına doğru Gazi Osman Paşa 
Plevne kasabasından nasıl ayrıldı? 

ilk &İgortacılık zamanından 
bugüne kadar olan tekanıülü 

X Belarad - Maliye Bakanı Kliring 
tarikiyle Almanyaya 90 vagon yün ih • 
raç edilmesine müsaade etmittir. 

X Vartova - Leh pilotu Offionki, 
16 beygirlik bir motörle mücehhez bir 
planörle 4680 metreye yükselmek .au -
retiyle bu nevi planörler için dünya re
korunu kırmııtır. 

Aqam neşriyatı: 18.30 Plik a 
riyatr - 18.35 Çocuklara masal: N•r · 
Artam - 19 Türk muıikiıi ve halk 1&rkı 
(Leman ve arkadaıları) - 19.30 Saat ay 
ve ara.Vça nqriyat- 19.45 Türk muıikiıi 
halk tarkıları (Hikmet Rıza ve arkadatl 
- 20.15 Edebi konutma: Behçet Ke 
Çailar) - 20.30 Flüt ıolo: A. Haydar 
diçen - 21 Ajanı haberleri - 21.15 St 
salon orkeatra11: (1- A. Czibulka: "re 
l toi. 2- F. Lahhar: Franquita. 3- M 
sohn: Romance aans parolea. 4- B. Bol 
Chanıon Bohemienne - 21.55-22 Y 

Hepıi bir gulyabaniye dönmüt ve 
Ahne bir cehennemi andll'llUflı. 
;yanlarından çıkarken bacakaız bir 
adam, minderinden uzanıp beni tut
tu ve kendiaini ordu ile birlikte gö
türmemi rica etti. Ötekileri de diz 
çökerek kendilerini bu cehennemden 
kurtarmam iç.in yalvardılar. Bereket 
•erain, o ıırada haatabktan yeni kalk 
mq bir hademe geldi de ben yakamı 
kurtarabildim. itimi bitirdikten Mm· 

ra dar bir yola çıktmı ki burada ka -
ranbk müdhiıti. Biriai üzerime atıldı 
ve elimdeki kola çanağmı kaptı. A
damla boğuıurken elimden diifen 
fenerimin ıtığile anladığıma ıöre a
damcağız, bu kabm içinde yiyecek 
bir teY bulunduğunu aanmııtı. Ben 
de fırçayı herifin yüzüne ıürdüm; 
kolalar, zamklar ağzına girdi. On
dan sonra etrafımıza bir kalabalık 
toplandı. Bulgarca kelimeler ititi-
7ordum. Nihayet, kola kabmı herifin 
elinde bırakıp konağa doğru yollan
dnn. 

Konakta bir takım zabitlere, bir 
takmı iyile§ll'İf ha.talara defterleri, 
kayıdları sarmak huauaunda yardım 
ettim. Saat bakında hiç bir fikrim 
~tu. Galiba aat on birle, on iki a • 
raaı idi. 

Tun biz, aandıldan yerlqtirir, çı
kınlan bağlarken önlerinde metale la· 
ııyan bir adam ve yanlarmda bir mik • 
clar aelinikli ıüvari muhafız bulunduiu 
halde Mü9ür ile erkanı harbiyeli at üze. 
rinde ıeldiler. 

Mü9ür konağa girdi ve bir odada 
Plevne valiıi Hüseyin Beyle bir çeyrek 

saat kadar ıöriif tü. Dqan çıkbğı •
man, metalenin ıtıiı yüzüne vuruyor • 
n. Kendiaini eylul muharebeıinclen 

beri yala.idan ıörmemittim. Yüzünün 

çiziileri biraz daha derinletmitti; Iİ· 
mumda öfbli bir adam hali vardı. S.. 
lirmma mutadı olduiu ıibi hafifçe aal
lanarak ve aelim vermekten ziyade kat
lanm çatarak cevab verdi. Sonra evde 

lrir teY unutmuı olacak ki tekrar eve 
airdi ve büyük bir odada Hüaeyin bey· 
le beraber bir maaamn batına oturdu; 

Y avq ıeale bir ıeyler konuttu. Ben de 
ltir aandalya alarak odanm öteki ucun· 

da yazı yazan zabitlerin araıına otur
dum. OllDllll Pap, veda edip çıkınca 

biz ele kasabadan nud aynlacajmı ıör
mek için arkasından aokaia çıktık. Y o
lun iki tarafına Oamanlı birliii gönüllü 
lerinclen bir bölük dizilmiıti ve bir ban
llo melankolik bir eda ile ayrılık martmı 
pılmaia çabalıyordu. Mü9ür, ıüzel 
arab atma bindi; Hüaeyin beye veda et-

ti; ıözleriyle de konağa ebediyen veda 
ederek uzaklaıtı; erkinı harbiye;i, 

muhafızlar ve gönüllüler arabalariyle 

birbKte arkaımdan gittiler. 
Oıman Pqa ve maiyeti o geceyi 

Plevne'nin garb taraflanncla bulunan 
çiftlik evlerinden biriainde geçirdiler • 

Artık kuabacta uker olarak •ali ile 
maiyetinden birkaç zabit, onda kalma· 
ama karar verilen bir alman doktona ile 

Yeni sigorta kanunu tlolayıaiyle açtığımız ankete Hukuk Fa
kiiltai .,,role.örlerintlen Mazhar Nedim Göknil'in cevabı futlur: 

iki aaiıtam, baltalara bakmak ve mu• İlim adamlarından çoğuna göre 
halaza elmek üzere haatalıktan kalk· dünyamızda aigorta, deniz yolculu
mıt 200 kiti, bir de aon tertibab almak tuna kalkıpn gemilerin akibetleri ü
üzere benim ıibi yirmi zabit kalmıtb. zerine milfterek bahislere giritilmesi 
Bu zabitler, latalanna iltihak etmeden ıuretiyle yani oyun ve kumar ıeklin
önce tekrar konakta bulutmak üzere de bqlamı9tı. Yava9 yavaf bu ifi aa
aöz vermitlerdi. Burada ıece yanıma nat edinen bir sigortacı esnafı peyda 
dofru buluttuk. Bir az ekmek yiyip oldu. Ama ilmin kaidelerine uyul
kanumm doyurduktan aonra ıeride mamı1tı: hesab, kitab yoktu; mahdut 
kalanlarla vedalqbk ve onların teea· ldet ve risk göze alan sigortacı bitta
ıür dolu baloılan araamda nakliye kol· bi mahdud prim tahsil ediyordu. Ria
lannm konakladıiı yere dofru yürü. kin kartıhğmdan da mahrum olunca 
dük. Son evlerin önünden geçerken bütün marifeti, kazanın yakın veya 
Plevne'ye "Allaha ıamarladık!" eledim. uzak bir ltide meydana gelmesine gö-

me dağıldığı zaman, ahf verifin akı· 
fına hız veren, muhtıra ve konjonk
tür'lere karşı mukavemetini besleyen 
sigorta oldu. Havacılık gibi yepyeni 
hadiseler ve keşifler, tehlikeyi kanat
lariyle her tarafa saçhkları sırada 
hem kanadı hem kanatacağı yeri aağ
latacak biricik çare olarak herkes si
gortacılığa dört elle sarıldı. İş ilemi
nin ilk yöndeki teşkilatı ile kartel ve 
tröstler gibi üstün teşkilatı, huku
kun karşılarına diktiği '1mesuliyet,, -
in kaygusiyle inkişaflarını sekteye 
uğratmadılar. Bunu sigortanın arka
larında, son tazmin merhalesi, hedefi 
olarak durmasına borçludurlar. 

*** 

Gec:e clehtetli karanlıktı. Göle yüzü re bahtını veya bahtsızlığını dene
alçaktı ._ bir kuyu kadar aiyahb. p~ mekten ibaret kalıyordu. Aynı aebeb 
ça parça karlar dütüyordu. Hararet d• "Sigortalı" nın da mukavelesinden 
receıi ııfmn altmda yedi. Bir laınumı· çok defa hiç bir hayır görmemesini Sigorta büyük harbın ve inkılab-

'nta edı"yordu ların darbelerine mukavemet edebil-
zın elinde fenerler vardı; Bunlar ol· 1 ç · 

Vaktaki "İLİM" sözünü söyledi, di; çünkü mebnasında insanı himaye 
masaydı, yolumuzu ıöremiyec:ektik. 1 ı 
Keaif bir ıiı taNkHt vadinin üzerine istatistikler, ihtimali heaab kaideleri, ve ona yardım fikri sağ am ve fUUr u 

X Vqington - Ruzvelt deniz ko· 
misyonu reisi Kennedi'nin yerine kontr 
amiral Emorisland'ı tayi netmiştir. 

X Pariı - Parlimento uzlaıma ve 
hakemlik usulleri hakkındaki kanun li
yihasını 218 reye karıı 283 reyle kabul 
etmittir. 

X Dublin - B. de Valera maliye, en
düstri ve ziraat bakanlariyle birlikte İn
giliz - İrlanda müzakerelerine İ§tirik 
etmek üzere Londra'ya hareket etmit
tir. 

X Cenevre - Beş milyardan fazla 
olan yabancı sermayenin bolluğu dola
yıaiyle, hükümet bu akını durdurmak 
için tedbir almağı kararlaştırmııtır •• 

X Münib - Alman müstemleke ofi
si baıkanı General fon Epp, müstemle
ke i1lerini tetkik için Romaya ve Trab
lua'a gidecektir. 

riık ile primlerin tenazürü temin o- fekilde her zaman yapr. Bolşeviklik 
çökmüttü. Hava inaamn ainirlerini ~ lundu, sigortacılığın da manzarası önce bilmeden onu yıktı. Amma o bi- bir para hiaaeıi ne risklerin külliye
zacak clerececle alırdı. Yolda yürürken de~i.+i. Sigorta ,.1\k germeden mil- le, kurmak istedigw i yeni düzenin bel- ti ve kesreti içinde daha büyük bir 
biribirimize aöyJediX..:miz tek tüN 5 or· .~ :s 

procram ve İıtiltlll mar11. 

İstanbul: 

Uğle neıriyatJ: 12.30 Plllde 
muıikiıi - 12.50 bevadiı - 13.05-14 K 
konıeri: Prof. Liko Arnar, Pi7&DC)da 
Sabo (Beethoven: Dvorak). 

Aqam nqriyatı: 11.30 Plikla 
muaikiıi - 19 Nihal ve arkadaılan taraf 
dan türk muıikiıi ve halk prkılan - 19. 
Konferanı: Prof. Salih Murat (Radyo d 
leri) - 20 Müzeyyen ve arkadaılan taraf 
dan türk muıikiıi ve halk prkılan - 20 
Hava raporu - 20.33 Ömer Rua taraf 
arabça söylev - 20.45 Muzaffer tıkar 
arkadaıları tarafından türk muaikiıi ve 
ıarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Cemal K&
mil ve arkadaılan tarfından tiirk muıikial 
ve halk tarkıları - 21.50 Keman konaerU 
Orhan Borar, piyanoda Valantin Taık· 
- 1- Sonate (Re Minör): F. Francoeur. > 
Stimmunı: Achron. 3- Humorealre: DYoralrt 
4- Danıe Eıpaanol: Fable de Saraaate 
22.20 ORKESTRA: 1- Mendelasobn: Ruf 
Blaı, ouverture. 2- Tıchaikovvık7: Romaıı-
ce. 3- Strauu: Liebeszauber. 4- Defouel 
Berceuıe - 22.45 Ajanı haberleri - :d 
Plikla sololar, opera ve operet parçalan_.. 
23.20-23.30 Son haberler ve erteai cimiiO 
procramı. •• !etlerin sosyal ve ekonomik hayatın- 1i başlı eksiği olduğunu sezer sezmez zarar tazmini" deyip hasar nazariye-

kelimelerle ele iıteldi bir konut- da öyle bir rol oynamağa ba,ladı, he- viraneyi daha aoğumamıı külleri ara- sine dayananlar var, sadece ihtiyaç Avrupa: 
ma hali yoktu. Zaten biribiri • le urımuıda öyle bir inkif&f merhale- aından kurtarıp imar ve ihya etmekte veya patrimoine ihtiyacı nazariyeai-
mize yabancı idik ve aramada her an sine vardı ki bugünün çocuğu için ne- ve meseli mecburi sigorta usulünü ne veya muayyen bir hidiseye muallak Or.t;.KA VE OPERETLER: 14·5 Ll:FP" 
L! .ı..L- _, __ , ~ • - de aiı - ıs.ıs Floransa - 19.10 Münib _.. 
Dll'8Z uaıua y .... apm ..-... aı gun n rede ise hayatın elektrik ıfığı veya kurmakta gecikmedi. rvaz nazariyesine sarılanlar var. ııus Stuttprt _ 19.45 Kolonya - 20 Fr&O" 
batka miitterek bir mevzu yoktu. Onun telefon sili kadar zaruri ve tabii bir Bugün sigortalanan menfaatlerin Buna mukabil "sigorta muhatara· kfurt - 20.10 Budapeşte - 21 Brükael, Mi• 
için bütün konuttuklanmızı fÖylece uncuru sayılmak üzeredir. hacmi, beşeri ailevi ve içtimai ihti- ya kar11 koyulabilmesi için risklerin lano - 21·15 Lil - 2ı.3o Strazburı. 
huliaa etmek mümkündü. " Her *** yaçların her gu"'n çogwah•ı ve değifi•i, birle,--si" dir diyen obı"~lctif sist~m ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 

:s :s ~.- FONlK KONSERLER: 8.25 Hamburı ,.,,. 
teY bitti!" Muvaffakiyetten pek Ümİ· Men,eindeki denizciliğin ve deniz- sınai gelişmenin en hatıra gelmezin- taraftarları var. Bunlara göre riskle- 11.45 Viyana - 12 Kolonya - 16 Brealaf 
dimiz yoktu •e erteıi ak.-m ıörüp le mücadelenin gözü pek ve atılgan den en basitine kadar yeni bir çok rin tevhidi, teıebbüs sahasında işti- - 17 Milano, Roma - 17.45 Pariı - 17.SO 

• x.,:_;:_ .. heli 'di. 1 Praı - 18 Berlin, Tuluz - 22.~ London • görenuyece ........ 9up ı naan bir olarak yetiıtirdiği sigortacılık bu riskler doğuruşu sigortacılığı hem rak veya tetkilat, riskin özü, ıvaz mu- Reıional 
defa her 19yin bittiiine kaanat •tir- vasfını, kendini kaderin cilvesinden ferde hem devlete genit faaliyetler kabilinde tekabül edtlifi ve riskin tas- ODA MUSİKİSİ: ıı Kolonn _ 1UO 
dikten aonra arbk konupcaiı hir feY kurtarıp teknikli ve heaablı olmağa sahası bırakacak kadar heybetli ve a- fiyeai, sigortanın temel taşlarıdır. Viyana - 19.45 Droitvvich. 
kalabilir miydi? Bu yüzden karanlık batladıktan eonra da kaybetmedi. De- zametli bir ekonomi ve hukuk mev • Devletin ıigortaya alakaıı, aigor- SOLO KONSERLERİ: UO Breala•ı 

· d • Stokholm - 10.30 Frankfurt - 11.20 Bd" içinde hiç hir 9ey aöylemekıizin yürü • nisde gemi nakliyatı, hava nakliyatı, zuu hahne koy u. ta ile i9ti.gal eden tctebbUalerın fer- lin _ 13 Beromünater _ 18 LbP•is _ ao 
yüp gidiyorduk. otomobilcilik. aile hayatı i1 hayatı *** dt veya kollektif olutlarına, kUçUk Monte Ceneri - 21.10 Biiluet - 22 Vaqoo 

Bütün lrafilenin üerine hir ölüm kredi hayatı eibi cemiyetin en ünlü Devletin sigorta hukukuna vere· veya büyilk tetkilAt halinde çallflD&- YL 

... ıizliX..: ainmitti. A._lerin ~ IÖn- iCllblarmı emniyet altına almağa ya- ceği nizam o devlet gözünde ıigorta larma, cermayeleriııe ve caireye göre NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.8.): UI 
•• -s ~.. Berlin - 7 Könipberc - !US Haınhvs -

mittü Yirmimiz de &7rl ayn höl.._. radı. Cemiyet, akıllara hayret veren akdinin mutad mahiyetine göre deği· de değitir. ıı Frankfurt. 
menıub oldufumm için biraz eonra ha koca ekonomik tetkilltını kapitalizm fİr. Bu bakımdan sigortayı "risklerin Nmayet devletin sigortaya alaka- ORG KONSERLERİ VE KOROLAJU 
zaWt1eftn hepei ... ka ...._ tarafa 87 • llserlne kurup da, milletlerin serveti mutlaka içtimaını veya kartıl11f1D8ıı· ıı her ,eyden ziyade sigorta hukuku· 1.15 Kolonya - 8.30 Llypzis - 9 Prac -

d B · · t f '- b d 1 f dl t.15 Frankfun - 10.45 Beromiinater -15.JI nlddar. Ben, 1ıizim liwıJa •••• ild bln t'1r1U amal ve ticart tetcbbüaler nı tazammun e er. ır emnıye I&· nun me naam a toeya veya er Btuttprt _ 16 Stokholm _ 17 Sott- _ 
nıdillzimle Wrlikte Mhrla ..._.... petlnde kotan mileueeelerle bankala- danı wya bir tereddüt hali., dlye rld menfaat oldutuna sBre defljebillr. 17.30 Beromiinater _ 18.15 Könipbers _ 
bulanan Wr kul~ dotna ~tlik. rm mlhralnaı tefkll ettikleri bir Ue· saviyeainden tarif edenler ftl'. "Ufak Bu bakımdan ateorf&ları soııyal sigar· 21.15 Monte Ceneri - 24 Stuttprt, Praall" 
Buraıı orta köprü ile Tat köpriinin talar ve hususi sigortalar diye iki furL 

ba 1 1 HAFİF M0ZİK: 6 Hambars . ._ cJiiet 
tam orta yerinde bulunuyordu. Her haJ. .111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il. § ıca grupa ayırır ar. alman iıtaıyonlan - 8.10 Br•lav _ uı 
de bura11 bir balıkçı kulübeıi olacaktı. : : Bugün birçok yerlerde devlet sos- Berlin - 9 Münib - 9.30 Kolonn - ıı 
Buraya •••t birle iki anamda .......... k. : y,..,an .• Alexı"ı TolıtQ· .. • No: S : yal sigorta sahasında art~k sade na- Berlin - 10.s Liypaiı - 10.45 Stuttsart -

- .... w _ ,.. - 1 k 1. 1 "k "f d . 11.5Könipberg-ll.10Llypzic-12Ber-
kulübecle kerevet, kapı kabilinden ne : : zım ı ro ıy e 1 tı a e emıyor, ya lin, Hamburg, Köniııberg, Llypais - ıs 
kadar tahta nraa hepıi, yalolmak üze. : : ferdi teşebbüsleri istemediği yahut Münib - 14 Berlin, Kolonya_ ıuo Pran-
re aökülmüttü. Fakat ne de olaa, üzeri. : : ·bizde olduğu gibi • i'i onların kud- kfurt, Stuttprt - 14.45 Hamburs _ ıf 

: : ret ve alikaları haricinde gördüğü Berlin, Liypzic, Könipbers - 18 Haw 
mizde bir elam vardı. Müıtakil livadan 5 5 için aktifyani, yapıcı ve kurucu bir bura - 19.10 Liypziı - 19.25 Berlin -
hir talmn zabitler, daha önceden bura - : 5 rol almak ihtiyacını duyuyor. Böyle 19·30 Stokholm - 20 Hamburı, Könipber" 
ya gelip yerlefmi9lerdi. 5 5 hallerde devletin sigorta sahasına Viyana - 21·5 Beromünater - 22.15 Stok-

- _ holm - 22.40 Köniııberı. 
Kaputuma aanbp ertesi ıün IÜDef 

dolmadan uyanmak ümidi ile birkaç 
aaat dinlenebilmek için toprafın üze

rine uzanclnn. Kulübenin mnai• bakan 
kap111 eıki bir iıkeleye açılıyor, bunun 
üzerinde de bir nöbetçi yeknesak adRn
larla dolqıyordu. Suyun tıpırbaını 

duyuyordum,· nehrin üzerinde yüzen 
buz parçalan arada ıırada tahta direk • 
lere çarpıp ıürültü çıkanyorlarcb. 

(Sonu var) 

: : müdahalesi tamamen ayrı bir etüd HALK MUSİKİSİ: 11 Münih _ l6.I 
: : mevzuu olacak i'tir. Ama fİmdiden Varteva _ 21 Breılav. 
5 5 haber verebiliriz ki kurucu ve yapıcı DANS MUZİOt: 22.35 Viyana _ 22.-tt 
5 : vasıflı Türkiye cumhuriyeti epey za- Brealav - 23 Krakovi, Lemberc, Jılilano. 
5 5 mandanberi bu cephedeki vazifelerini Roma -23.5 Poıte _ Pariıien -23.30 Pnl 
: 5 kavramı' ve onun icablarına bilgili - 24 Pariı, Pariı-P.T.T. 
: : ve teknikli usullerle bakmağa hafla-- -5 : mıf bulunuyor. 
: 5 [Yarınki yazımızda hususi sigor--: 5 talar sigortacılık ve yeni kanun dola-
: : yısiyle mülahazaları bulacaksınız.] 
: 5 Hukuk Fakültesi profesörlerinden 

= -: 5 Mulaar Nedim Gölınil -- -

~iresunda bando 
Giresun, (Hususi) - Beledt,.e blf 

fehir bandosu teşkil etmiftir. latan• 
buldan yeni musiki aletleri getirtil• 
miıtir. Gençler denılere ~lam?Jbf• 

----------------------------------------------------------------------------------- = -:·~------------------------------------------------------------------------
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

- Hülôsa -
Kottu, Çingeneye ıordu. Çingene ba
tını samanların içinden çıkarmadan 
küfür savurdu: ''Ne bileyim ben!" 
Alyoıka dizlerinin bağı çözüldüğünü 
hiaaetti. Kulakları uğulduyordu. O
turdu. Ağladı. Sonra gelen geçene 
saldırarak sormağa başladı: 

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

=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -: Ölümü epey zamandanberi bek--: leniyordu: iskorpitten muztaripti. -: Ayaklan fiımeğe başlamıftı. 
5 Hatta o sabah klisede ayak üstü 
5 duramamış, oturmut ve sonra, olduğu 
: yere yığılıvermişti. Koşuıtular. Kal--: bi pek zayıf atıyordu. Hükfundarı, 

[Çiftliiinin demirbaş kölelerinden ikiaini 
çaiırtıp bir arkadaşı ile birlikte bunların kı
saklarma binerek Moskovaya doiru yola 
çıkan Vasıli Volkov isminde bir boyar, u-
1&kları da yanında olduğu halde, şehre Mi-
7a1nizki kapısından cirdi. Bu kafilede, ba
ba11 tarafından Volkov'a köle olarak satıl
mıı bulunan Alyoşka iıminde bir de çocuk 
vardı. 

- Hırıızları gördünüz mil? Nere
ye gittiler? 

--- Büyük Petro muharebede : mukaddes tasvirlerin altına yerıe,tir
diler. Su dolu bacakları gittikçe şifi
yor, birer kütük halini alıyordu. Kamı 
da şişmeğe başladı. Gidip yabancı bir 
doktor çağırdılar. Doktor suyu alın
ca hasta yavq yavq aükünet buldu, 
ölüm hali bafladı: gözleri karardı, 
burnu inceldi. 

evna divara yaalanmı,, yatlarla perde
li gözlerini, can çekiıen kocaunıl& 
yastıklar arasında teressüm eden ail• 
zülmüt yüzüne, sivrilmif burnuna 
dik:ni,ti. Çariçe on yedi yqmda idi. 
Onu, orta halli bir aileden, Aprakeİll 
ailesinden, sırf güzelliği için al~ 
tardı. Ancak iki aydanberi Çariçe idL 
Sessiz sessiz, bir çocuk gibi, ellerial 
uğufturarak hıçkırıyordu. Yibels 
sesle ağlamağa ccearet edemiyordu. 

Hana milislerinin yoklaması münasebe
tiyle Moakovaya çagırılmıı olan boyarlarla 
maiyetleri ,suvarilerin toplantı mahalli ola
rak ıosterilen Lubiyanka'ya kalabalıktan 
süçlukle vardılar. Yoklama burada yapılı
yordu. Volkov ile upklan atlara binerek 
yoklama heyetinin yanına ciderken Alyoı
ka'yı kızakların yanında bıraktılar. O 11ra
da oradan bir çorekçi ıeçiyordu ve) 

- Şeytan, bak, nasıl sıcak ııcak 1 
- Alyoş.ka dayanamadı. Satıcıya 

sordu: 

- Kaç para? 
- Çifti yarım Kopek ... Parmakla-

rını da beraber yersin! 
Alyoşkanın avurdunda bir gün ev

velden sakladığı bir yarım kopek var· 
dı. Bu parayı, annesi, ona, köleliğe 
giderken acısını unutması için ver
mişti. Bu paraya bir türlü kıyamıyor
du ama, açlıktan da bitmitti; ani bir 
kararla: 

- Eh, ver 1 dedi. 
Aldı, hemencecik bitiriverdi. Ha

yatında bu kadar lezzetli pirohi ye
memifti. Fakat kızağm yanına dö
nünce bir de ne görsün: iğri ağaç da, 
munud da sırra kadem baamamıı mı? 

Herkes onunla alay etti. Ne yapsın? 
Boyarını bulmak makaadiyle kop ko
şa meydanı geçti. 

Vasili, başında bakır miğfer, kar
ninda ve diz kapaklarında zırhlar, atı
nın üzerinde kurum Atıyordu. Tam 
bir silihfor. Bir kartal. Arkaamda, 
kalın kaftanlariyle iki fıçıya benze
yen iki upk, ellerinde karcılar tu· 
tuyorlardı. Onlar bile hallerini ciddiye 
almanın gülUnç olacağını anlıyorlar, 
abtal abtal amtıyorlardı. 
Alyoıka göz yqlarını silerek, fa

kat kendine acındırmak için de ağlar 
gibi görünerek, batından geçenleri an· 
lattı. Vasili haykırdı: 

- Kabahat senin. Babandan mU
lı:emmel bir dayak yiyeceksin. Ve e
ğer bana yeni kotum bulmazu ona 
da ben dayak atacağım. Haydi baka· 
ynn. çabuk, defol buradan. 

Tam bu eanada, diyak Volkov'un ia· 
mini okudu. 

Volkov, pqinde uf4kları, atını d8rt 
nala kaldırarak, mauya yaklqtı. Bu· 
rada, biri zerduva kürklerle ailalU ka· 
difedecı, diieri alel&de koyun po1te· 

kisinden iki pelerini omuzlarına at
mıı olan prena Fedor Yuriyeviç Ro
modonovaki bulunuyordu. Prens, 
Moakovanın en korkulan adamı, ga· 
yet zengin ve müthif alaycı idi. 
Atyoıka: "Külihı kaybettik, ko

ıumları kaybettik. Şimdi ne yapaca
ğız?" diye mırıldanarak yava, yavaı 
meydanda ilerlerken Mihayila seslen
di. Atının üzerinden eğilip elini onun 
omuzuna koyarak, gözleri ya91r, du· 
dakları titrek: "Alyoıka, dedi, Allah
&fkma Tver kapısına kadar koş. Ora
da arabacı Danila Menfikov'un evini 
sor, bul. İçeri girince, üç defa ayak· 
larına kapan, ve de ki: Mihayilanın 

bir istirhamı var. Atı berbad. Utanı
yor. Bir gün için ona, hangisi olursa 
olıun, bir binek atı ver. Dediklerimi 
aklında tutacak mısın? Ona, bu hiz
metini daima hatırbyacağmu söyle .. 
Bana bay le bir at lbım, anladın mı? 
Ağla ... yalvar ... 

- Yalnrırırm, ağlarım. Ya vermez· 
1e? 

Miıbayila korkunç ıurette ıuratmı 
ekfltıth 

- O zaman, gözüme görünme, zira 
seni mahvederim. 
Alyoşkanın ödü patladı. Tabanları 

kaldırıp koşmağa başladı. 
Mihayila, lağar beygirinin üzerin

de donuyordu. Bütün gün bir ıey ye
memifti. Aktam oluyor, gün, çiğli bir 
siı içinde batıyordu. Kar mavilefiyor, 
atların ayakları ı soğukta tıkırdıyordu. 

Etraf kararıyor ve Moakovanm çan
ları akşam duaamı çalıyordu. 

Vasili Volkov, atının üzerinde iki 
büklüm, aomurtğan, geçti. Aly09ka 
hill gelmiyordu. Ve ebediyen gelmi· 
yecekti. 

- 6-

Basık tavanlı, hamam gibi ı
aıtdmıf salonda, aziz tuvirleri
nin önündeki kandiller - melekler, 
cennet kufları, tezyin sanatına malı· 
aua çiçeklerden mürekkep - koyu 
renk freaklerle aüalU kubbelere müp
hem ıfıklar saçarak yanıp sönüyordu. 

Bu tuvlrlerin altında, ipek yaatık· 
lada dolu genit bir aedirde Çar Peo
dor Alebeeviç can çekifiyordu. 

Bir an bir şeyler mırıldandı. Ne de
diği anlafılmıyordu. Doktor onun mo
rarmrı dudaklarına yaklattı. Feodor 
Alekseeviç anla1ıhnaz, farkedilmez 
bir takım !itince sözler, adeta manzu
meler söylüyordu. Doktor, Ovide'den 
bir mısra işitir gibi olmuttu. Ölüm 
döşeğinde Ovide okunur mu? Artık 
1Uphe edilemezdi: Çar kendini kay
betmitti. 

Nefes aldığı ancak ititiliyordu. 
Kurıun çerçeveli, buz tutmuf camla
rından geçerken ay ı:tıiının çarpıp 
kırıldığı yuvarlak pencere önünde, 
açılır kapanır italyandri bir koltuk· 
ta Patrik Yovakim, ıiyah wbbesi, ve 
aeldz kö,eli haçla .Ualü uzun lriilMıı 
ile bbat ölüm sibi ciddi ve hareket
siz, uametll otunıyordu. 

Bir• ilerde, ç-.. ...... :ıır.teı 

Salonun öteki ucunda, bot bir lr6-
ıede, çarın yakınları, amcaları, ~ 
leri, kız kardeıleri ve gözde 00,.... 
tarı, fısıldaprak müzakere ediyoslllr 
dr. 

Bunlardan İvan Makaimoviç Yul• 
kof ufak tefek, babacan, gayet ifitd 
bilir, berkesin nabzına göre terbet ..e
rir, earay politikasına hakkiyle vallıf 
bir adamdı. Alebey Timofeeviç 11'. 
kaçev ağır bafh bir ihtiyardı. urr 
yın bat mabeyinc~i idi. Prenı VatiJI: 
Golitzin güzelliğiyle dikkati celbe-' 
den, kıvırcık, çatal sakallı, aivrl bl" 
yıkh, Leıh usulüne g<Jre hafı n.,t' 
idi. Sırtında da bir Leh cebkeni ~ 
dı. Ayaklarına yiibek ökçeli, ,__ 
f&k, kıea çizmeler giymifti. 

Prenı orta boylu idi. Mnl ...... 
enerjiıini belirten parıltılarla ~ 
idi. Nazik bir an yaworlardı. Y 
Çarı ilan etmek lbmMk: Petro tn11f 
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besler mi? Balık • 
ınsanı 

Havacılık ve Spor 
Türk Hava Kurumunun büyük da

vasının yayıcısı olan, Havacılık ve 
Spor•un 209 uncu sayısı çıkmıştır. 

11 uçacak ve yüzecek 11 
Güzel sanatların • 

yenı 

Pek eaki zamanlardan beri inaan
la.r arasında ihtilafa sebeb olmu~ bir 
hleaele. Deniz kenarında, hem de pek 
aoğuk iklimde, ya~yan insanlardan 
Yalnız balıkla geçinenler vardır. De
hiz kenarı ahalisinin en çoğu, balık -
la.n batka §ey yiseler de, gene balığa 
Pek ziyade rağbet gösterirler. ~e~
la bizim trabzonJu hemtehriler1mız 
her tilrlü et ve her türlü sebze yiye: 
bildikleri halde o mini mini ham51 

İ>a.hkl;u-mı her yeıneğe tercih ettik • 
len ba~a onun koyun gibi kurban 
edilebileceğini bile iddia ederler. Bunun 
la berıa.ber deniz kenarında yafayan 
lnaanlardan hepsinin balık et~i mut
'- 1 v• • k da dogru ol-xa ae'Vecegı.nı aannıa .. 

rı balıkla fikir arasında bir münase
bet meselesi çıkaran kimselerin gene 
keçi etinden batka bir yemek beye -
.nenıeyen memleketler halkından ol
malarına ihtimal verdirir. 

Başyazıda B. Server Ziya Gürevin 
Türk Hava Kurumunun on dört ya
şına ermesini kutluyor ve mim hava
cılığa on üç senede elli milyon veren 
bir millet çocuklarının tabiatin bü
tün kuvvetlerini yenebileceğini an
latıyor. 

Bütün otomobil rekorlarını kırmış 
olan George Eyston böyle söylüyor 

bir kıymeti mi? 
Holivoda geldiğim zaman bent 

hayretten hayrete düşüren şey güzel 
olmaları lazım gelen kadınları d~ 
ğ-il, güzelliklerinin ehemiyeti olma
yanları güze) bulu§umclur. 

lnaz ç·· k"" A dolunun Ege denızı . unu na Ik 
kenarmda ya§adıldarı halde b.~ ı 
etini tatmak bile isteıniyerek o guzel 
denizin karıısında keçi ~~i . y~yen 
henııehrilerimizi de görebılırsınız. 

Deniz kenarından uzak yerlerde 
)atayan i.naanlar bahk etinin insanı 
beılediğine pek de inanmazlar. Tatlı 
au balıldarmı tutup yiseler bile onla· 
rı da çerez kabilinden sayarlar. On_ -
dan dolayı olacak ki hır.istiyanl~~ dı
lli de büyük perhizde et yemegı ~a
aaık ettiği halde, balığı çerez yer~e 
koyarak ondan y~eğe izin vennı§ -
tir .... 

.Balık hakkında bu ihtilaf gıda İ§ -
lerile uğratan ilim adamlarına kadar 
•irayet etm.İftİr. Onların araıınd": ba
lık etini aığır eti kadar kuvve_tlı tu
tanlar bulunduğu gibi balık ın&anı 
bealernez diye iddia edenler de var -
dır. 

Bu .ihtilafın sebebi pek basittir: 
Balıkların hepsi su içinde ya§ayabil
lnek bakımından birbirlerine benzer
lerae de inıanı beslemek bakrmından 
•ralannda. pek büyük farklar var
dır. insanı besleyen maddelerden al
biiıninJer balıklarda yüzde 14 ile ~O 
•rasmda değİ§en bir nisb~!t~d~r. 
~ağlı maddelere gelince degı§ıklık 
daha ziyadedir. Balığma gö~ ~~~e 
0,24 yağ vereni bulunduğu gıbı yuz
de 21 nisbetinde vereni vardır. ~
dan dolayı balık)arm insana verebı
leceklerıi kalori mikdan da pek çok 
~iitir: 73 ile 302 arasında. 

Deme koluyor ki insanlar arasm -
da o ihtilafa sebeb olan balrklarm 
lr.-di aralarındaki ayrılıktır. 

Fa.kat onlarm bu ayrılrklarma 
lt..rıı birle§tikleri bir nokta vardır: 
Bu da hemen hepsinin ç.abuk hazme-

dilnıeaidir. insanlardan bir çoğunun 
balık yemeğe rağbet göstenneleri
!lin bir sebebi balrk.larm bu iyiliğidir. 

Ba.ıık midede çok durmaz, inaarun 
karnını fİ,irmez de, tokluğu kann dol

&urıluğu ile bir şayan inaanlar, balığı 
kendilerini besleyememekle suçlu 

lutarlar. 
Balık hakkında bir ihtilaf da onwı 

fikir Üzerine nuıl bir tesir ettiği me

aeleaindedir. Balığı çok yiyen insan-

1-r aptal olur deyenler vardır. La

Poıılar gibi pek soğuk ınemleketl~ -
de Yatayan ve sade bahk yiyen ın
&ll.blamı zekalari)e §Öhret atamama
ları bu fikri tasdik ettirir gibi görü

b\irae de mutedil iklimlerin deniz ke

harlannda ya~yan ve sade balık de· 
iilae de ondan çokç.a yiyen insanla • 

l'lb zeki hem de pek çalı,kan olmala-

!! 

Balığın yiyenlere uzun ömür ver -
diğine inananlar da balıkçıların çok 
yatadıklarmı delil diye gösterirler. 

Balığın bir de atk duygusunu art
tırması meselesi vardır. Bunun da 
delili gene balıkçıların çok çocuğu 
olmasıdır. fak:..t balıkçılar gibi fıka
ra adamların karalarda da çocukla
rı çok olmasına göre, balıkçıların sık 
sık çocuk yetittinneleri balıktan mı
dır, yoksa batlta türlü keyjflenmeğe 
imkan bırakmryan fıkarahktan mı
dır, pek iyi ayırd edilemez. 

G.A • 

Yenişehirde kurulacak 

telefon santrah 
Yenişehirde devlet mahallesinde in

sası bitirilen P.T.T. binasına bütün 
Yenişehir telefonlarını kendisinde 
toplayacak bir grup santralı yerleşti

rileceğini evvelce yazmıştık. 
Birinci kanundan itibaren sekiz ay 

zarfında bu santrala aid bütün mal

zemeyi Ankaraya getirecek olan şir
ket müteakib altı ay içinde de mon

tajı ikmal edecektir. 
2000 abone ihtiva edecek bu grup 

santralının tesisine daha bir hayli za
man olduğundan yapılması bitirilen 

b . d p T T idaresi pek yakında 
ına a . . · 

posta ve telgraf servisleri ihdas ede-

cektir. 

lran'a giindcrilccck 
yabancı paralar 

lran'a gönderilecek bütün ecnebi 
paralarının cek poliçe ve emre mu~ar: 
rer senedlerle diğer banka senedlerı gı
bi kıymetli kağıdların, sigorta senedle
rinin, esham, tahvilat ve kredi mektub
larırun velhasıl döviz spekülasyonları -
na yarayabilecek bütün kıymetli kağıd
lann yabancı dövizinden sayıldığı için 
bunlar ancak zarflar üzerine içinde ne 
varsa hakiki cins ve kıymeti yazılı kıy
metli mektublar i~nde lran'a sokulabi
lecektir. 

Yalnız İran milli bankası ile İran 
Emperyal banka gönderilecek olanlar 
müstesna tutulmu§tur. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

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

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

- · - __., _ 

YEŞİL DEFTER 

• d" or 
Ztleselenin zuhurunu temennı ~ . ~y -
du, B k d k" hesabı arzu ettıgı ka-

an a a ı b a karşı 
dar yekunlu değildi, ve un 

1
. ' 

ğ dı Neşe ı mes
nıasrafları epeyce a ır · ·· ksek 
lekdap Hayslop'un ~ld.u~:~nXeu kul· 
ınaaşından başka takıb ış h-
l d - memurlarla mu 

b~ı ıgı muvakkat . . . or hizmetçi
rlere de p'lra yetışurıy • 

Yazan: Margörit Randü 
4 ===~ 

Kısarak boylu, fakat adali vücud-

c. ı" Rezayr apartımanm lu olan ımm • . 
d bulunan ve salonla bırleşen 

en ucun a . d 
"h . d pencerenın yanın a 

Yazı anesın e, . 1 d 
Sonbahar güneşı a tın '!l 

duruyor ve Lo d 
kurşuni ve ter temiz görünen n ra 
damlarını seyrediyordu. Bu sırada Jo 

k gu'" zel hal ve tavrından Plumer, pe • 
. .. klilik fıc::kıran, açık sarı 

temız yure .,. · d' 

B. Şakir Hazim Ergökmen Türk
kuşu gençliğine vazifelerinin ne bü
yük olduğunu izah ediyor. Bütün is
tiklal şartlatmm havasrır kalamıy<
cağını anlatan muharrir, bugün dün
yanın birçok yerlerinde kapanan ta
rih sayfalarını çeviren kuvvet, ana 
kuvvet tayyaredir, diyor. 

Türkkuşu ha:berlerinde sivil hava
cılığımızın ne büyük bir inkişaf için
de bulunduğunu öğreniyoruz. Bayan 
Naciye Toros, güzel bir yazısında 
uçmanın en güzel itiyad ve en güzel 
bir zevk olduğunu anlatıyor. Ustad 
Ahmed Tevfik Göymen şimal fecir
leri hakkındaki yazısında bu hava 
hadisesinin ilmi bir izahını yapmak
tadır. Havacılık haberleri kısmında 
son günlerin bütün hadiselerinin ta
rafsız bir izahını buluyoruz. Dergi
nin bu nüshası, model uçak sayısı ol
duğu için bundan sonraki yazılar, ta
mamiyle model uçakçılığa ayrılmış
tır. Model tayyarenin n:ıaksad ve ga
yesi, yüksek uçuş vasıflı motörsüz tay
yare modeli yazrlarında modelciliğin 
havacılıkta olan büyük rolünü görü
yor ve Adana, Bursa, İzmir şubele
rinde modelcilik faaliyetini anlatan 
yazıların da bu sahada ne kadar iler
de olduğumuzu öğreniyoruz. 

Havacılık ve sporun çok güzel ba
sılmış olan bu hususi sayısını tavsi
ye ederiz. 

Çocuk 
Çocuk esirgeme kurumu genel mer

kezi taraf mdan çıkarılmakta olan Ço
cuk adlı derginin 74 sayısı çıkmıştır. 
Yurd yavrularının sağlık, sosyal kül
türel dunımlarının inkişafına hizmet 
eden bu kıymetli dergiyi çocuklara, 
çocuklu ana ve babalara tavsiye ede
riz. 

Yeni Tiirk 
İstanbul Halkevi tarafından neş

redilen bu aylık kültür mecmuasının 
şubat tarihli 62 inci sayısı şu yazı
larla çıkmıştır: Ziyaeddin Fahri: Ah
laki hareketin seciyeleri, M. Halid 
Baysı: Senirkentli üç ~ir, Raşid 
Gökdemir: Osmanlı padişahları ve 
ecnebi hükUmdarlar, Aziz Ogan; ta
rihi anıtların korunması, M. Turiıan 
Dağlıoğlu Mumyalar (şiir), Naci 
Gün yol: Bizans, Raşid Gökdemir: E
dirne vakası, M. Turhan Dağlıoğlu: 
İstanbul bibliyoğrafyaaı, gençlerin 
yazıları, Yeni Türk (bir aylık çalış
ma). 

Bu nüshaya iUive olarak verilen 
"halk bilgisi haberleri,, risale.inde de 
şu yazıları görüyoruz: M. Halid Bay
rı: Balıkesirde kısırlığa dair Adet ve 
inanmalar, Vahid Lütfi Salcı: Hasbi, 
Naki Tezel: İstanbul masalları, Sadi 
Yaver Ataman: Ereğli şairleri, Sad
ri Ertem: Halk bilgisi, M. Turhan 
Dağlıoğlu: Halk türküleri. 

Bu kıymetli mecmuayı bütün o -
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Varlık 

15 şubat 1938 tarihli sayısı bu ya
zılarla çıkmıştır: Ya§8r Nabi: Genç
leri teşvik etmeli mi?, Nahid Sırrı: 

ğimden ... Babam çok tasalı Sebebi 
nedir, farkında değilim. - sordum, 
sarih bir cevab alamadım. Bana bir pa
ra meselesi olduğunu anlatmak is
tedi, fakat inanmadım ... 

Cimmi, genç kızın kendisine hitab 
edecek yerde Hayslop'la konuşmakta 
olması hoşuna giderek sordu: 

- - Siz gendiliğinizden mi gel
diniz, yoksa babanız mı gönderdi? 

- Babam, şu sırada öyle hiddetli 
ki ne yapacağını bir türlü tayin ede
miyor, fakat ona sizden bahsettim ve 
kendisinden size telefon etmek vadi
ni aldım. Ve ayni zamanda, buraya 
gelerek vaziyeti bildıgim kadar anlat· 
mak istedim. Rahatsız etmedim ya? 

Geçenlerde Amerikadaki hususi bir 
plajda aaatte 500 kilometreden fazla 
bir sürat elde ederek dünya otomobil 
rekorunu kırmış olan mefbur otomo
bil koşucusu Geor.ge Eyston Paristen 
geçerken L'İntransigeant gazetesine 
şu beyanatta bulunmıutur: 

Evvela size §UDU soylemek isterim 
ki, Amerikadaki plajı, başkalarının 
ayni yerde koşmalarına mani olmak 
üzere satın aldığım hakkında çıka
rılan rivayetler yalandır. Bu pla
jı idare eden komisyon, havalar mü
sade edince burada ilk tecrübeyi be
nim yapmama milaade etmek lUtfun
da bulunmuştur. Bu sefer de taliimin 
yaver olacağını iimid ediyorum. 

Çok defa, otomobil yarışı merakı
nın bana nereden gelmi şolduğunu so
ranlar oldu. Öyle sanıyorum ki bu 
bir istidattır. Mekaniğe aid her şey 
beni daima alakadar etmiştir. Her in
sanın bir merakı vardır. Fransa oto
mobil kulübünün tertib ettiği bir ya
rışı seyretmemiş olsaydım belki hiç 
bir zaman yarışlara girmek fikri ba
na gelmiyecekti. Bu koşuyu seyredin
ce, bu otomobillerden biri üstünde 
bütün hızımla uçmadıkça rahat etmi
yeceğimi hissettim. Hayatlarını is
tihkar e<!erek, her gün biraz daha h.ız
h gitmeye gayret eden o adamlara 
hayranlık duyuyorum. 

İngiltereye döner dönmez, bazı oto
mobil fabrikalariyle müııasebete gi
riştim ve yarışlara girmeye başladım. 

Sadri Ertem, Şakir Doğay: Türkiye
de ideoloji kavgalarına yer yoktur, 
Mahmud Ragıb Kösemihal: Dilimiz 
ve müzik, Yaşar Nabi: Tazelenen bir 
münakaşa, Avni Candar: Ahdiatika 
göre Etiler, Ahmed Cemil: Jack Lon
don'un hayatı, Umran Nazif: Bir de
niz adamı (Hikaye), Ramier Maria 
Rilke: Bir beyaz saadet (Çeviren 
Rüşdü Şardağ), Blasco İbanez: Es
rarengiz kadın.. Fuad Ömer, Rifat 
Ilgaz, Salahaddin Beyazkurt, Şahab 
Sıdkının şiirleri. 

Pedagoji 
Kiiltür kurulu azasından ve kıy

metli terbiyecilerimizden doktor Ha
lil FikretKanad'ın "Pedagoji" ismiy
le yeni bir eseri intişar etmiştir. İlk 
öğretmen okullarının pedagoji müf
redat programı göz önünde tutularak 
yazılmıştır. Müellif, birkoç mi•alle
rinde gördüğümüz gibi, garb kaynak
larmdan aynen fasıllarım kopye et
mi yere k, tam manasiyle telif bir eser 
vücuda getirmiş ve memleketin ma
halli ihtiyaçlarına göre bazı mevzu
ları daha geniş bir ölçüde ve daha hu
susi bir görütle işlemiştir. 

Eserin intişar etmiş olan ilk cil
dinde pedagojinin umumi meseleleri, 
çocuğun bedeni ve ruhi tekamülünün 
tecrübi olarak araştırılması ve bunun 
ehemiyeti, terbiyenin vasıtaları, fikir 
terbiyesi bahislerini işlemiştir. 

Terbiye meseleleri üzerinde teteb
buları ve ciddi bir çalışmanın mahsu
lü olan eseriyle kendini tanıtmış olan 
müellifin bu son eseri de her bakım
dan ancak takdirle karşılanacak bir 
mükemmeliyettedir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü neşriyatı 
serisinden olarak çıkarılmış olan ki
tabın fiatı 100 kuruştur. 

- -

Cimmi kalktı, ve cali neşıesi altında 
istirabını zor gizleyen genç kızın o
muzuna elini koyarak: 

- Hiç müteessir olmayın, dedi. Ba
banız bize telefon eder etmez işi ele 
alırız. 

Betti Hayslap'a bakarak: 
- Size minnettarım. Artık eve gi

deyim de ... 
Hayslop kati bir ifade ile: 
- Ben de size refakat edeyim, ce

vabını verdi. 
- Neye zahmet edeceksiniz? benim 

kimseden çekinecek bir şeyim yok 
ki!... 

- Siz bana itimad ediniz. Londra
da tehlikeli taksiler pek çoktur. Bun
lardan birinin altında ezilebilirsiniz. 1 . . ·mdi karısı o· 

erınin, ve hususıyl~, _şı , masrafla-
lan eski iş ortağı Vı~ıa~ ın ekfınu bu· 
rı oldukra ehemiyetlı bır Y 
1 ;s a boş yere an-
uyordu. Cimmi karıs_ın nunla daha şa-
latmağa çalışıyordu kı 0 • • değil da
tafatlı bir hayat sürınek ıçl ınmişti 'Vi-

saçlı bir genç kızı yazihaneye getır ı. 
Genç kız, serbest bir tavırla: . 
- Ben Betti Neylor'um, dedı. Bay 

Hayslop'la tesadüfen tanışdığımdan_. .. 
Arkası sıra gelen Hayslop, tashıh 

etti : ~. kd. d 

- Hayır. Ne münasebet. Hareketi
niz pek tabii ... 
Cımmi, genç kızı dinlerken onun 

Sommerset Mensins'e gelmesinin bir 
başka sebebi de olacağını düşünüyor
du. 

Cimmi, dudaklarında halden anlar 
adamlara mahsus bir tebessümle iki 
g~nci uğurladıktan sonra odasına gir
dı, ve orada, bir sedire uzanmış ro
man okuyan Viv'i buldu. 

h k · ·n ev en · a sade yaşama ıçı k. ''Ben se- _ Hayır, tesadüf degıl, t~ ı:, e-

d . s· e büyük Patronum Cımmı Re-
ı. ız c· . B 

. •r'ı takdim ederim. ıounı, ayan za} .•. k 

- Babam size tabii her şeyi anla
tacaktır. Fakat zan edersem mesele, 
kendine, Karamaske adını veren bir a
damladır ... 

- Yeni bir iş çıktı Viv. Karamas-
ke ile çarpışacağız. 

Vivian birden bire doğrularak: 
- Ne diyorsun Cimmi? sahih mi? 

Sonra Fransaya geldim ve Montlhcry 
de her boydan otomobillerde muhte
lif rekorları kırdım. O zaman en meş
hur Fransız markalarının otomobil
lerinde yarışa girdim. O zamandan 
beri yarışlarla alakalanmaktan geri 
durmadım. 

Cihan ainemacdığmın paytabtını 

ilk defa ziyaret eden bir avrupalı 
muharririn, yazısına batlarken kul -
landığı cümle budur. Muhamir izah 
ediyor: ''Sokakta gazete satan genç 
kadının hülya dolu gözlerini ancak 
ta&avvur etmi§sinizdir; gi§edeki bi· 
)etçi kız, kar§ısmdaki afi§de gülüm
seyen meıhur yıldıza nisbetle bir pe
ridir. Greta Garbo'yu gölgede hıra• 
kacağı iddia olunan Françiska Gal'ı 
bir gazinoda .gördüm:Kısarak boylu, 
kızıl saçlı, çilli bir kızcağızdı. Fakat 
ne sevimli idi! Sonra bana, ainerna
nm iati~bal ümidi olduklarından ba
hisle ıu isimleri &aydılar: Miryam 
Hopkins, Simon Simon, Sonya Heni, 
Ketrin Hepbörn ... O zaman, gözleri
min önüne güzel olmıyan, fakat ze • 
ki.Jarı, karakterleri, aevimleri ile 
her.kesi ikendilerine hayran eden bir 
takım değerli artistler geldi. 

Bence, otomobil yarışları, aadece 
şiddetli heyecanlar arayan meraklıla
rı tahrik eden bir eğlence değildir. 
Rekorların hakiki faydası, uğrunda 
hazan hayatımızı fedadan çekinmedi
ğimiz şey, otomobilin tekamülüdür. 
Her teşebbüsün, hatta her küçük tec
rübenin, otomobillerin imalinde ehe
miyetli terakkilere yol açtığına dik
kat ettim. Otomobil fabrikalarının e
tüd bürolarındaki mühendisler me
kanisyenlerin ve bizim müşahedeleri
mizden istifade ederler. Bu da bize 
her gün biraz daıha süratli gitmek im
kanını verir. Şuna kaniim ki, eğer ya
rışlar olmasa, halka terakkinin üs
tünlüklerinden faydalanmak imkanı
nı veren o mekanik harikalarını gör
memize imkan olmazdı. 

Yürüyen, uçan ve yüzen oto
mobil: 

Gi.inün birinde karada, denizde ve 
havada işleyen bir arabayı kullanaca
ğımı ümid ediyorum. 1945 de insan
ların sık sık nakil vasıtası değiştir
mek m ecburiyetinde kalmıyacaklarmı 
sanıyorum. Vapuru kaçırmamak için 
koşmak, sonra orada bir tayyareye 
atlamak için acele etmeye hacet kal
mıyacaktır. Bugün kullandığımız bü
tün nakil vasıtalarını bir tek makine
de birleştirmek kabil olacaktır. Bir 
müddet sonra da bu araba halkın is
tifade edebileceği kadar ucuzhyacak
tır. O zaman seyahat ne kadar 'ievkli 
bir şey olacaktır. Belki de bir gün, 
bir insanın, yere ayak basmadan dün
yayı dolaştığını göreceğiz. Niçin ol
masın? 

Bunun için uzun bir sulh devresi
ne ihtiyacımız vardır. Ta ki mühen
disler bütün çalışmalarını insa9hğın 
hayrine yarayack işlere tahsis edebil
sinler. Ne yazıkki bugün gayretleri
nin en bliylik kısmı tahrib vasıtaları
nı terakk i ettirmeye sarfolunmakta

dır. 
Bence ehemiyetli olan tek bir §ey 

vardır: Teraki, ve her feyden evvel 
terakki. Öyle anıyorum ki buıtin te
rakkinin bize ıetire-bileceti ıeylerin 
yarısından bile istifade edemiyoruz. 
İnsanın kadir olduğu teylerin hepsini 
değilse bile büyilk bir kısmını göre
cek kadar ya,ayacağımı umuyorum. 

Tehlikesizce çok ıUratli gitmek im
kanını elde etmek için bütün memle
ketlerde otostradlar inşası işinin team
müm etmesi lazımdır. Şimdiye kadar 
yapılan tecrübeler, yolun iyi olması 
şartiyle, tehlikesizce saatte 160 kilo
metre yapılabileceğini göstermiştir. 

Bugüne kadar yalnız yalnız yarışlar
da görülmüş olan bu sürati, otostrad
larda bugün herkes elde edebilmekte
dir. 

Saatte 560 kilometre: 
Temmuzda rekorumu kırmak teşeb

büsünde bulunacağım. Bunun için te
şebbüslerimde kullandığım otomobil· 
den istifade edeceğim. Bununla bera
ber bir arabanın motöründe bazı ta
dilat yapılacaktır. Bu tadilat, koşu-

Geçen gün bize bahsettiği genç 
kız - Hani taksinin altında kalmak
tan kurtardığı kız yok mu, işte o -
Neylor'un kızı imiş. Zannıma kalırsa 

bu kız için, bütün bu macerada, hay
ranlığa layik bir tek kahraman olacak, 
ve bu da dostumuz H. H. olacaktır. 

- Geçen gün kızı tarif ederken ba
na pek heyecanlı görünmüştü. 

- Evet. Demin de kızı inanılmaz 
bir israrla evine kadar götürmek tek
lifinde bulundu. Kız, muhakkak ki, 
çok güzel kız. Bak, işte telefon çalı
yor. Ben konuşuııken siz de Karamas
keye aid biıtün gazete yazılarını bir 
gözden geçirir misiniz? Karamaske 
çetesi o kadar iyi teşkilatlandırılmış
tır ki hepimizin bu işte çalışmamız la
zım gelecektir. İyi ki aramız polisle 
mükemmel : onun yardımına da müra
caat etmemiz icab edecektir. 

- Ben polislerden nefret ede
rim. 

Cimmi telefona giderken hükmünü 
verdi: "Her şeye rağmen onlarla be
raber çalışmalıyız." 

••• 

Amerika sinemacılığı fÖhane de
diğimiz noksanSiz, pürüssüz, hakiın 

güzelliğin iflasını ilan etmi§tir. Ar

tık onun aradığı ıahsiyeti olan ve ru

hunda sanat ateşi yanan haldki ar• 

tistlerdir. Amerikalı bir aahne vaııa 
bu hususta fikrini §Öyle anlatıyor; 

"Her feYİ rakamla ifade etmek ad~ 
timizdir. Meseli. Hollivodda, yeni 

İ§e batlayan bir artistin güzelliğine 

en az % 60 ehemiyet atfederdik. B11 

gün bu nisbet % 15 tir. Halbuki ka

rakterin kıymeti % 70 i bulmu§tur., 

Çehrede Fotojeni değil, ifadede fOo 

tojeneri arıyoruz; zira güzel bir~ 
zün fotografisini çıkartmak kolay. 

fakat onu canlandıran teYİ buluP. 
meydana çıkarmak güçtür.,, 

- Bunlara ne dersiniz? Sinema-ı 
cılık güzel sanatların yeni bir iu.y;
meti olmak arifesinde midir ? 

Bildiğimiz klasik aanat ölçüleri
ni gittikçe daha fazla kullanmağ• 

başlaıyan sinemacılığın bu sayedQ 
tehakkuk ettirmeğe muvaffak oldu
ğu terakkiler hakikaten ümid verici-. 
dir. Buna, yeni bir misal olarak, de
ğiıen kadın güzelliği teli.:kkiainl 
&"Ö.terebiliriz: Demek, filimdeki ka
dm da artık güzel bir bebek değil. 
lıaclın ve •anatlıtir olacaktır. Bizzat 
hayatı, ve aadece kadını hatırlay&'4 

lım ... - N. Baydar 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir haf ta içinde gümrük mü

hafaza teşkilatı, y üz dokuz kaçakçı, 
iki bin doksan bir kilo gümrük kaça
ğı. elli bir kilo inhisar kaçağı, Dört 
bin yedi yüz yetmiş iki defter sigara 
kağıdı, iki yüz yetmiş iki türk lirası, 
eJli zinet altını, iki tüfek, bir taban
ca, yirmi sekiz mermi ile beş kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

daki müşahedelerimin neticesidir, Ve 
eğer hava vaziyeti müsairl olursa sa
atte 560 kilometreyi geçebileceğimi 
umuyorum. 

- -
bize müracaat ediyorsunuz. 

Neylor, Cimmiyi hemen gözden ge 
çirdikten sonra: 

- Size itimad edeceğim Bay Re
zayr, dedi. İlk önce şunu söyliyeyim 
ki hakkınızda malfunat aldım. ve bu 
malUmat beni tatmin etti. 

Neylor bıyığını büktü ve bir an sus 
tu. Başkalarından yar<iım istemek ka 
rarmı verdiğinden beri sakindi. 

- Size anlatacağım şey bir sı rdır ki 
bu haydut tarafından keşfed i ldiği za 
mana kadar hakikaten bir sırdı: me 
sele, bu gün de beni hapse götürebile 
cek olan mazime aid bir hadis edir. 

Cimmi, dudakları arasından fısılda 
dı: 

- Demek ki bu kadar ehemiyetl · 
bir hadise? 

- Evet. Fakat şunu unutmayınız 

ki vicdanım rahattır. Benim kendime 
karşı itirafdan çekindigim bir kusu 
rum yoksa da kanun yalnız vakıaları 

dikkate alır. Bundan başka, ortada bir 
de kızım var. Bunun içindir ki polise 
müracaate cesaret edemiyorum ... Ka
ramaske bunu biliyor. 

vian ise buna cevab olara ~ak olmak 
ninlc evleninceye kadar. or d Hays
lllaksadiyle evlendiın" dıyor ule. nmele· 
ı v· "an'ın ev op, patronu ile ıvı ıardan biri 
rini en romanesk ınace:a uşağı ve 
a c· mi'nın ayıyor, şimdi ım . i Jo Plu-
kah k" yankesıc . yası olan es ı acak gibı 

Neylor da size bahsettıgım genç ız-

dır. Onun hayatımdan e~e~i surette 
kmış olduğunu zan etmıştım. 

çı Cimmi, kıza bir iskemle göstererek 

sordu: 

Cimmi ile muavini şaşırmışcasına 
bakıştılar. 

Betti bağırdı: 
- Nasıl, onu tanıyor musunuz? 
- Karamaske Avrupanın en cürct-

- Elbette. Karamaskenin musallad 
olduğu meşhur Bangcr Neylor'dan te
lefon bekliyorum. 

- Karamaskenin yakında gene or
taya çıkacağından emindim. Levi Sli
mut meselsinden, yani hazirandanbe
ri meydanlarda yoktu o ... 

Rijen Park'ın önceden tayin edil
miş bir yerinde Cimmi Rezayr, kısa 
boylu ve sağlam yapılı bir adamla kar
\Ulaştı. 

Cimmi, karş.ısındakinın acnsını pay
laşan bir adam hali ile: 

- Evet, hakkınız var. Fakat şimdi 
siz bana bütün hadiseyi anlatınız. Ka
ra.uaskenin elinde ehcmiyetli vesika
ları olmayabilir. B elki sadece blöf 
yapmaktadır. 

iller ise Viv'e adeta tapı~. ··şu·· bir-
ba• ' ·· goru glı olduğundan, bu uç 
leştirerek: ükem-

d "" anın en rn 
- Bu izdivaç. u~Y. ·r diyordu. 

ille} tcrtiblerinden bırıdı ' k ki pek 
Ve bunda da, rnuhakka ' 

haklı idi. 

_ Emrinizi bekliyorum. 
'Genç kızın yüzündeki kaygı Cim
i'nin gözünden kaçmamıştı. 

m _ Sizinle babama dair görüşmek ü
re geldim. Ne karar vereceğimi ta

ze d · · · d b"ld' yin edemiyorum, ve a reeınızı e ı ı 

Ii şantajcılarından biridir. Bizde, bir 
gün, onunla boy ölçüşeceğimizi ümid 
ediyorduk. 

- Aman öyle memnun oldum ki 1 ••• 
Babam berbad bir halde ... 

- Evet. Hayslop'un sayesinde o
nunla karşılaşmamız mukaddermiş!. 

- Natıl? 

- Bay Rezayr? 
- Bizzat benim, bay Neylor. Halka 

açık olan şu çayırlığa doğru ilerleye
lim. Orada bizi kimse iş!tmez ve siz 
de bana vaziyeti anlatırsınız. ktzınız 
arkadaşımı tanıdığı içindir ki siz de 

Ncylor, Cimmi'nin yüzüne bakarak 
içinı çekti. 

(Sonu var) 
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Nazilli basma fabrikası 
1 

Na%illi 
Bitliste kış 

Bitlis, (Hususi) - Burada kış bü-

Yepyeni bir hayat ve 
yeni bir şehir doğurdu 

basması 

. . 
gıyı nen 

bayanlar 

tün şiddetiyle devam etmektedir. Kar 
ve havaların bozukluğu yüzünden Di
yarbakır - Bitlis arasındaki posta ser
visi hayvan sırtında altı günde ancak 
yapılabiliyor. Gazeteler ancak dokuz 
gün sonra okunabiliyor. 
Şehrin tek eczanesinde bütün ilaç

lar bulunmamaktadır. Yazın 240 Km 
olan Bitlis - Diyarbakır yolunu bir 
günde alabilen otomobiller lazım olan 
ilaçları hemen Diyarbakırdan getire
biliyorlardı. Şimdi yolların kapalı o-1 
ması bütün hastaları ve hasta sahih

§ 

ın 

Fabrikanın yeni 
basmaları 

~ok ileğenlldl 
Nazilli, (Hususi) - Nazilliden 

Bozdoğana geçen yolcular, şehirden 
çıkıb da Menderese doğru uzandıktan 
sonra kendilerini yepyeni bir alemin 
ortasında bulurlar. Şosenin iki yanın
da yeni, büyük ve aydınlık binalariy
le büyük bir hareket ve canlılık kay
nağı ile karşılaşırlar, geceleri buna 
eklenen ve ta uzaklardan gözü alan 
ışıklarla bezenmiş bir alemle karşıla
tırlar. 

Bu nur kaynağı, bu yeni alem, da
ha birkaç ay önce en büyüğümüzün, 
Atatürk'ümüzün yaratıcı eliyle açılan 
Sümer Bankın Nazilli Basma fabrika
sıdır. 

Cumhuriyet hükumetimizin yeni 
bir sanat abidesi olarak Nazilli ova
sına kurduğu ve memlekete hediye 
ettiği S. B. Basma fab~ikası, gün ~eç
tikçe hız alan ve yerh yabancı pıya
saların dikkatini çekeil bir köşe olu
yor artık. 

Açılışı daha birkaç günü geçmeyen 
S. B. Basma fabrikası, tam yolu ile 
çalışmasına girmiş ve iki ekiple de 
geceli gündüzlü çalışmasına başla
mıştır. Bu durmadan çalışmanın mu
vaffak eserleri şimdi Ankara, İstan
bul ve İzmirden başlayarak ilk Türk 
basmasını bu güzel yurda arzetmiş, 
tahmin edildiğinden çok fazlasiyle 
de beğendirmiştir. 

Nazilli Basma fabrikası, basmala
rından başka muhitinde yeni bir ha
yata yol açan, çevresinde hemen her 
bakımdan büyük hareketlere amil o
lan bir hayat ve medeniyet kaynağı 

oluyor. 
Fabrika şehirden üç kilometre ka

dar uzakta olduğu için, bütün işçi. 

memur ve teknisiyenlerini barındıra
cak, istirahat ettirecek ihtiyaçlarını 

temin edecek evleriyle, apartmanla
riyle, hastahane ve kantiniyle, spor 
sahalariyle, sinemasiyle, Nazilli ova
ııında yeni bir şehir halini alıyor ve 

gün geçtikçe büyüyor. 
Muhitinde kalabalık bir nüfusu 

toplayan fabrika mahallesi, - daha 
doğrusu - kendi adiyle Sümer ma
hallesi, Egenin ideal bir parçası olu
yor. 

Sümerlilerin kurdukları Sümer 
sporları, türk sopr kurumunca da tes
cil edilmiştir. Spor çalışmaları l:adın 
erkek, bütün mensubbrmın spor ih
tiyaçlarına cevab verecek bir geniş
lik ve zenginliktedir. Şehrin uzak ka
lışını düşünerek, C. H. P. de fabrika
da Sümer semt ocağını açmıştı, şim
di dı! bu ay içinde, Sümerlilerin i~ 
haricindeki çalışmalarını toplu bir 
yolda kıymetlendirmek için Sümer 
Halkevi açılacaktır. Sümerliler, ken
di evlerinde plii.nlı ve toplu çalışma 
imkan ve vasıtalarını bulacakları için, 
bu çalışmalar daha verimli olacak, gü
zel Egenin bu şirin köşesi çalışkan 
ve ate,!i Atatürk evlfidlarının hare
ketleriyle, canlı sesleriyle yeni biı ha
yata kavuşacaktır. 

Bartm belediye reisi se(ildi 
Bartın, (Hususi) - Belediye Mec

lisi, iki aydanberi boş bulunan bele
diye reisliğine meclis azasından Fa
ik Alemdarı intihab etmiştir, 

İzmitte 
bahar 

lzmit, (Hususi) - Şehrimiz
de ılık bahar havaları devam et
mektedir. Havaların güzel git
mesi yüzünden badem aiaçları 

çiçeklenmiştir. Bu a~açlardan 

birinin resmini gönderiyorum. 

Adana kazalarında da 

Karadonla 
gezilmiyecek 

.4danadc:n b:r ı:örünüş 
Adana, (Hususi) - Vilayet umu

mi meclisi üç sene evvel bir karar a
larak şehrimizde kara don gi) ilmesi
ni yasak etmişti. Umumi meclis son 
toplantısında bu kararın kazalara da 
teşmil edjlmesini kararlaştırmıştır. 

Bundan böyle kazalarda da kara don 

giyilmiyecektir. 

lerini düşündürmektedir. 

Aydında zeytincilik kursu 
Aydın, (Hususi) - Halkevinde 

zeytincilik kursu açılmıştır. Kursu 
ziraat vekaleti Ege bölgesi zeyytinci
lik mütehassısı Ferruh Bursa! idare 
etmektedir. Kursa ziraat müdüriyle 
ilin ziraat muallimleri, evkaf müdür, 
fen memuru ve zeytin kolcuları ve 
bir çok köylü müstahsiller iştirak et
mektedir. kursu, ilbayımız bir söy
levle açmıştır. 

Orduda bir yardım 
Ordu, (Hususi) - Geçenlerde bir 

yangında üç aylık yavrusunu ve bü

tün eşyasını kaybeden bir yurddaşa 

yardım olmak üzere Halkevinde bir 
konser verilmiştir. 

Koçhisardaki tuz gölünde 
büyük bir servet yatıyor 

altı ayında gölde bir 

göl tuz yığınlariyle 

Senenin 

su yoktur, 

damla 

dol udu: 
Aksaray, (Husuşi) -Aksaraya girerken ilk göze çarpan ıey bem 

beyaz binalarla, semaya doğru yükıelen buğday yığınlarıdır. Bu 
mahrutlar, Orta Anadolunun zahire hazinesine girdiğinizi der
hal hatırlatıyor. 
Aksarayın buğdaydan başka yağı ve meyveleri de boldur. 1926 

senesinde Adana sergisinde birinciliği Aksaray hububatı kazan-

mıştır. Ayrıca beş yüz bin lira 1 
sermayeli elektrik ve un fabrika- j r 
ları vardır. Bu un fabrikası ma
halli buğdaylara çok iyi bir sü
rüm vermiştir. Balıkesir, Anka
ra, Konya, Ereğli, Niğde, Kayse
ri, Adana ve Urfaya geniş sevkiyat 
yapmaktadır. Elektrik de komşu ka
zaların ihtiyacını görecek kadar bol
dur. Uluırmak çayı yazın kafı gelme
diğinden Nafıa büyük bir baraj yapıl
masını vadetmiştir. Orta Anadolu 
dendiği zaman kurak bozkırların çıp
lak dağlarla ufuklra dayandığı tasar
lanır. Fakat ufuklara yaslanan Aksa
ray ovasını Uluırmağın parıltılı kol
ları arasında her sene yemyeşil görür
sünüz. Burada yeşil bir denizin uzak 
sınırları, mavi bir gölün beyaz bil
lfırlariyle tükenir. Bu ovanın uzvi 
serveti madeni bir hazineye inkilab 
edince kendimizi Koçhisarda bulduk. 
Göl... beyaz tuz billurlarının parıltı
lariyle ufku kamaştıran, tükenmek 

1 bilmiyen bir hazine halinde idi. Se
nenin altı ayında bu gölün bir damla 
suyu yoktur. Buna mukabil bundan 

' 

istifade çok gayri sıhhi ve mahdut
tur. Gölün içerisinde deve ve araba 
i ' ri 1c m n 1 ' · 

smı..:. Çiinkü ir ı 

uzun ist'lıo;alind ' 
ı ·r. Kod1s~r t•ı 

k •m .. ti toorak r 
•ıı:-m:t'.llaşmış olu\. 

·• · ,. rastlar
: :ıde bu 

• hr. 

• ..... ar iş gö
:ı büyük 

'imiş ve 

lnız çu
gölden v 1 l' a doluurma .la ' : ~ !lu 

milyon ka;ı:anıyoruz. 
Tu~. Ana lolıımuzun "'arb hududla

rı l. .. ılmazsa çok güç elde olunan bir 
,ı...ı 1ır. "'i ukm lara kadar cenubdan 
'm • ıdhrım za tuz karakcılı ,ı yapı

lırrlı Buna da sebcb fena sevkiyat, 
yol \ e vasıtasızlık ile şarkın tuzu güç 
tedarik edi~idir. Koçhisar tuzunun 
Anadohımuzun "'erkezinde oluşu ve 
tükenmez bir hazine halinde bulunu
şu kıymetini bir kat daha artırmakta
dır. Tesisat ile toplanan bu tuz Koç
hisar gölü ve Bor arasındaki yüz otuz 
kilometrelik iyi bir şose ile trene ka
vuşmuştur. Ve hatta daha mükemmel 
olarak Koçhisar gölü Bor kazasına 

bir tren hattı ile bağlanırsa en mode
rn ihtiyaçlarımızı kapayan madenleri
miz kadar tuzumuzdan da istifademiz 
olacaktır. - Dr. z. Berksoy 

r 

Yukardaki resimde Karadeniz 
şampiyonu Balra•porun dört 
kıy.metli oyuncu.unu bir arada 
görüyorsunuz. Bu genç ve çevik 
takım, fehrimizde yaptığı mac
larda Ankara •POr aleminin de 
takdirini kazanmıftı. 

Aydında kömür ihtikariylc 

mücadele 
Aydın, (Hususi) - Belediye kilo

su dört buçuk kuruştan halka 23.000 
kilo kömür da-ğıtmış ve ayrıca ihti
karla mücadele etmek üzere bir istok 
hazırlamıştır. Belediyenin bu suretle 
piyasaya çıkması kömür piyasasını 

düşürmüştür. Şimdi Aydında 4-4.5 
kuruştan istenildiği kadar kömür 
bulmak mümkündür. Belediye fakir 
halka 1500 kilo kömür dağıtmıftıt. 

1 ı::::::::::::::~~i.~~~~~:::::~~i.~~:::::~~~~~~~:~~i.:::::::::::ı 
Avukatın vazifeleri 
Avukat vaktiyle hakim sıfatiyle 

tetkik ettiği bir isi deruhte edemez 
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Avukatlar, mesleği al!kadar eden 
çirkin yahud şerefsizce bir hareketi 
mahkemeye bildirmekten içtinap et
memeli ve müvekkilini dalalete düşü
ren meslekdaşlarından her hangi biri 
aleyhinde harekete geçmeyi tereddüd
süzce kabul eylemelidir. 

Takib etmekte olduğu bir davanın 
muhakemesi sırasında müvekkili ya
lan yere yemin ettiği halde davayı ta
kibte israr eden vekili gerek meslek
daşları ve gerekse halk salahiyettar 
mercilere bildirmelidirler. 

Avukatlar ahlak ve tahsil seviyesi 
itibariyle ehliyetsiz olan kimselerin 
mesleğe kabul edilmemeleri için çalı
şan avukata müzaharette bulunurlar. 

Avukat mcsıeginın ıı;erefini gözet
.ne;ı: ve vakarını mu.1afaza ve kanunun 
ısldhmı tenune çalışı.1akla kalmayarak 
adaletin tevziine de yardım eder. 

.Jv - Avukat ha;.~,;.: davaları alma-
maııdır. 

Avukatlar mevzuları hukuki ihti
lflara tealıuk eden aavaları kaoul et
mekle beraı.ıer hasım taratı tazıp veya 
hataya düşurmek gayesiyle açıldıgı

na kanaat getirdiği davalara karşı ya· 
pılacak mi.ıcıafaaları da alırlar. Esasen 
bu nevi davaları da almak avukatların 
hakları cümlesindendir. Avukatın 
mahkemede isbatı vücud etmesi kendi 
düşüncesine göre müşterisine aid da
vanın bir adli karara iktiran edecek 
değerde olduğuna vicdaniyle kani bu
lundugunun bir delilidir. 

31 - Avukat kendisine müşteri ol
mak isti,,•...:n her şahsa karşı onun vekili 
veya müşaviri gıbi muamelede bulun-
mak mecburi .nde değildir. O, bir 
vekil sıfatiy . .ıul edeceği işleri, da-
vacılar için ·-·-··kemeye göstereceği 
sebeblerin ve maznunları müdafaa e
derken münakaşa edeceği delillerin 
mahiyeti haı<kında, kendi mesuliyeti
ni göz önünde bulundurarak bizzat ka
rar verir. Şüpheli iŞ:leri takibten, meş
kuk davaları ikame ve yolsuz iddilarda 
bulunmaktan doğacak mesuliyet avu
kata racidir. Avukat tarafından mü
vekkilinin talimatına tevfikan hareket 
ettiği yolunda dermeyan olunacak. her 
hangi bir mazeret kendisini meauli
yetten kurtaramaz. 

32 - Avukatlar kanunun hadimidir
ler; bu itibarla kanuna muhalif her 
hangi bir hizmeti yapmaktan veya böy
le bir hizmet hakkında istişarede bu
lunmaktan imtina ederler. 

"Biz, avukatlar hürmet etmek mec
buriyetinde bulunduğumuz adli ma
kamlara karşı saygısızlık göstermek
ten sakınmakla beraber umumi veya 
hususi hizmetlerde bulunan kimseleri 
vazifedar bulundukları makam ve şa
hıslara karşı sadakatsızlıkta veya iha
nette bulunmağa teşvik etmemeliyiz. 
Böyle bir hareketi yapan avukat ceza
landırılır. Avukat, vazifesini yaparken 
veya müvekkili ile istişarede bulunur
ken bir tarafdan mesleğin şerefini, ö
te yandan müvekkilinin menfaatlarını 
ve işin ahlak prensiplerine uygun olup 
olmadığını göz önünde bulundurur. 
Kendisi kanuna riayetkar olmakla be
raber kanuna aynı hürmetin gösteril
mcsıni müvekkıline de telkin eder. Ma
anıa.ın, avukat kanunun mana ve mak
sauı saianiyetli bir makam karariyle 
Lavazzun ecıınceye kadar bu kanunun 
men olup olmadığı, mana ve şumul de
recesi haKkmdakı samimi kanaatını ol
augu gıbi söyıeme..:te serbesttir. Avu
Kat va:.:iıesinı ııaua gôstereccgı sacıa

kat neticesi kazanacagı şönretıe daınıa 
namuslu bir insan, bır vatanperver ve 
~c.l.!.ıı bir vatanmış olarak tanınacak-
--~r; 

3J - Avukatlar arasıntla ortaklık 
te'i .. ıli kanunen nh .. ıcoılnJeınıştır. A
vu.-atıar, orta .. :dıgı kutarken kanunu 
iııl • .d ctıner.ıege çau'i'makla berab1.:r 
"ı...o.:<ıı Court · ıarua ış takib etıneleı i 
me.1euılmış olanlar arasında böyle bir 
:ı!'rı."t .hurujdugu takdirde halkı yanıl
c~ .. aK unvanlar almaktan ve azanın 

...e ... teki imtiyaz ve mevkii hakkm<la 
y.ı.1u~ intıbalara mey<lan verecek gos
ıer Jıı>ıcrden içtinap etmelidirler. fües
lekı disipline tabi ve avukatlık yapma
ga usul en salahiyetli olmayan kimsele
rın böyıe bir otaklık kurmalarına mu
saade edilmez. Loca! (mahalli) mahke
melerinde avukatlık yapmaları memnu 
olan kimselerin kullanacakları unva
nın, onların mesleki mevki ve imtiyaz
ları hakkında her hangi bir yanlışlığa 
sebebiyet vermiyecek şekilde tertibi 
lazımdır. Mefsuh veya evelce mevcut 
bir şirketin unvanının devamlı bir şe
kilde istimalini mahalli örf tecviz ede
bilir. Bununla beraber böyle bir ortak
lık unvanının her hangi bir hile veya 
desise müllihazasiyle istimal edilme
mi' olmasına dikkat edilmelidir. Or
taklık azasından biri hakim intihab e
dilciiği takdirde firma ile artık müna
Mbeti kakna,v.azı aJika Ye nilfUSUDUA 

devam etmekte veya firma tarafından 
idame ettirilmekte olduğu hissi tabia• 
tiyle ortaya çıkacağı için bu hakimin 
ismi fırmadan çıkarılır. Ortaklığın bir 
kısım işlerini avukatlık işleri teşkil et
se dahi avukatlar veya diğer meslek a
damları ve yahut meslek sahibi olma
yan kimseler arasında böyle ortaklık
lar teşkil edilmemeli veya teşkiline 
müsaade olunmamalıdır. 

34 - İş ve işe aid mC6uliyet diğer bir 
avukatla taksim edildiği takdirde bun
dan alınacak ücret istisna edilirse u• 
mumiyetle avukat ücretlerinin tani• 
simi doğru değildir. Fakat tic;aret da
valarından ve diğer işlerden alınan üe
retlerin birlikte çalışanlar avukat ol
dukları takdirde işi getirenle takib e
den arasında taksim edilmesi mahallin· 
ce menedilmiş olmadıkça muahazeyi 
mucip değildir. 

35 - Avukatın mesleki hizmetleri, 
kendisiyle müvekkili arasında tava•• 
sutta bulunacak olan bir şahıs veya bir
.ik gibi, her hangi bir vasıta marifctiy• 
le tanzim ve ifa edilemez. 

Avukat mesuliyet ve salahiyetinin 
~si olmasından ötürü böyle tavassut 
yoliyle işinin tanzimine yarayacak her 
hangi bir hareketi tecvizden sakınır. 

Her avukat müvekkili ile şahsen temaa 
etmeli ve mesuliyet de müvak.kile raci 
olmahd.ır. Fakirlere yardımda bulunan 
hayır cemiyetleri bu gibi mutavassıt• 

!ardan sayılmaz. Avukat; klup, cemi· 
yet, veya ticari bir teşekkül gibi her 
hangi bir f&hsı manevinin davasını da 
alabilir. Bu takdirde bu işin içinde o 
şahsı maneviyi teşkil eden azaların za• 
ti işleri dahil değildir. 

36 - Avukat evelce hakim sıfatiyle 
tetkik ettiği bir işi deruhde edemez. 
Keza bir avukat memur bulunduğu sı• 
rada vazife icabı elinden geçmiş olan 
her hangi bir mesele ile alakadar olaıı 
bir davayı dahi kabul edemez. 

37 - Avukat müvekkilinin sırlarını 
muhafaza etmek mecburiyetindedir. 
Avukatın yanında çalışanlar dahi avu• 
kat gibi bu sırları muhafaza etmeğe 
mecburdurlar. Avukat bu sırları ifşa 
edecek bafka menhalar bulunsa dahi, 
müvekkilinin rıza ve maliimatı haricin• 
de kendisinin veya müstahdemin.in 
menfaatını temin ve müvekkili izrar 
kasdiyle bu sırların istimalini veya a
çığa vurulmasını istihdaf eden bir hiz• 
meti kabul edemez. Avukat böyle biri• 
şi eski veya yeni müşterisinden her 
hangi birine karp borçlu bulunduğ" 
vazifenin bihakkın ifasına mani tefkil 
ettiğini gördüğü zaman bırakır. 

Müşteri, avukatı aleyhinde her ban• 
gi bir husustan dolayı ithamda bu• 
lunacak olursa avukat aslı olmayan 
bir itham karpsında hakikati ifı& 

edebilir. Fakat müvekkilin suç irti· 
kabı hakkındaki açık niyeti avukatın 
muhafazasiyle mükellef bulunduğu 
emniyet çerçevesine dahil değildir. 

Bu takdirde avukat suçun itlenmeai• 
ne mani olmak ve tehdit edilenleri 
himaye etmek için müvekkilinin bu
na matuf maksadını derhal açığa vu• 
rur. 

38 - Avukat, müvekkiline açıkça 
izahatta bulunmaksızın onun izni ha
ricinde hiç bir kimseden ücret, .ko
misyon ve iskonto veya bafka bir 
menfaat kabul edemez. 

39 - Şahidin aldığı veya istediği 
tazminat mikdarı kanunun tayin etti• 
ği haddi tecavüz ediyorsa keyfiyet 
hasım taraf vekiliyle mahkemeye ih• 
bar edilmelidir. Avukat, hakikati an
layabilmek için hasım taraf veya o
nun. gibi addedilen kimselerden tah• 
kikat yapmak mecburiyetinde bulun• 
duğu ve müvekkilinin de menfaatı bU'" 
nu icabettiği takdirde böyle bir tah'" 
kikatı yapmaktan menedilmi' değil'" 
dir. 

40 - Avukat gazetelere münaaib 
bir şekilde makaleler yazabilir. Fakat 
karilerin işleri hakkında sordukları 
suallere karşı onlara neşriyat vasıta· 
siyle yol göstermek üzere gazetede 
vazife kabul etmemelidir. 

41 - Avukat hile ve tezvir ile bit 
mahkeme veya diğer tarafın haksı• 

biı : şekilde aldatılmış olduğunu an• 
ladığı zaman bunu derhal düzeltmeğe 
çalışır. Keyfiyeti evvela müvekkiline 
söyler ve eğer müvekkili haksız bir 
şekilde kazandığı böyle bir menfaat• 
ten vaz geçmiyecek olursa diğer tara• 
fa veya avukatına icabeden tertibat' 
almalarını ihbar etmek suretiyle ifill 
önüne geçer. 

42 - Bir avukat masraflarını ken• 
disi yüklenmek veya vermek sureti)'• 
le dava kabul edemez. Fakat avuk•' 
ifin icabı halinde, hüsnüniyetle "' 
riicu hakkı baki kalmak ıartiyle bıl 
masrafları ödeyebilir. 

(SoDU var) 



Kaledibi cinayetinin muhakemesi dün yapıldı 

Kezbanı 
idamı 

beş sene 

öldüren Alinin 
Ayşenin de 
hapsi istendi 

.. . 
Adliyemiz en Kısa oır zamanda tahkikatı 

bitirip bir gün içinde davayı 
sür'at bakımından bir rekor 

görmekle 
kırmıştır 

mızı sordu. Sonradan öğrendik ki Ali 
ile Ayte gitmişler oradan plak almıf
lar.,, 

Zcynebin kocası Hasan Hüseyin de 
aynı ıcyleri .söylüyordu. 

Sadık'ın ıöyledikleri 

Hadise hakkında en enteresan ifa
deyi Hasan oğlu Sadık verdi. Çünkü 
Kezban dört sene evvel Sadığın metres
liğini yapmııJ. Ali ile darğın olduğunu 
ıöyliyen Sadık dedi ki: 

"- Kezihan dört sene evvel benim -
le beraber yaşardı. Ben şimdi evlen
diı. , ~ı.:r r.l::r var ki lıiç konu:tı:nyız . r~:

zim eve gelmez, hatta sokakta rastlaş • 
tık nu yolumuzu değiıtiririz. 

Reis sordu: 
"- O gün Keziban gelip seninle 

konuştu mu, seni aradı nu? 
Katil Alinin metreıi Ayşe Katil Keıkinli Ali 

Dava tal silatını nesrediyoruı 
"-Hayır ..• Ne o gün, ne de başka 

gün gelmedi. 
"- Bak Ali, Kezibamn senin evin -

dt-n çıktığını görünce onu kıskanmış 

cldürmüs. 

tım. Bir türlü ölmüyordu. Can hevlile 
altımda tepiniyor, elimi cırmalıyordu. 
Sonra çengelde asılı olan elektrik kor
donunu ald m. Bogazına taktım. Ölün 
ceye kadar çektim.,, dedi. 

açma, mezara gömme, kordon tedarik 
etme gibi işlerle Alinin cinayetine yar 
dım eden Kezbanın 81 inc:i ve 296 ıncı 
maddelere göre mahkumiyetini istedi. 

Ali için istenen ceza idamdır. Ayte· 
ye tatbiki istenen madde bet seneye ka· 
dnr ağır hapistir. Bir metresiyle birleşere~ ikinci met· 

resini elektrik teliyle bogan ve sonra 
Od .. keskinli Alinin ve metre· aya gomen .. _ 
ıi Ayşenin muhakemesine dun agır 
cezada başlandı ve oğleden ~~el beş, 
Öğleden sonra iki buçuk s~at suren se
kiz saate yakın devamlı bır duruşma
dan sonra, müddei umumi Alin~n ~da
ınını ve Ayşenin beş sene mahkumıye-
tini istedi. 

Muhakemenin başlıyacağı s~atte~ 
çok evel ,ağır cezanın, böyl~ davalar ı
çin rok kürıik oldugu dün bır da~a a~-

:ı " ı · mı laşılan salonu dolmuştu ... ç_~r~. gırc .-
yen meraklılar, kapının onunu, korı
dorları doldurmu~ıardı. Mahkeme he
yeti reis BB. Arif, azalar Hayrullah ve 
Lebib . iddia makamını da cumhuriyet 
ınüdd~i umumi muavinlerinden B. Zih
ni işgal ediyordu. 

Ali ve Ayşe çok sakindiler. Al.inin 
üzerinde tevkif edildiği gün üzerınde ' . .. 
olan siyah elbise vardı, beyaz bır gom-
lek giymiş ve papiyon kravat takmıştı. 
Ayşenin yüzü solgundu. 

A.li aarhoştum diyor I 

Reis evvela Aliye bazı sualler sordu. 
Zanlı bu suallere cevab verirken dura
lıyor' ve f'lşahyord~. İkid~ ~irde, Sik 
ıık tekrarladığı kelıme şu ıdı: Sarhoş
.&um ... Ne yaptığımı bilmiyordllpl. 

Reis sordu: 
- Kezban gebe mi idi ? 
Ali tereddüdsüz c:evab verdi: 
- Hayırı Değildi ... 
- İyi düşün .. Hiç gebe olduğundan 

bahsetmiş miydi? •• 

rak, dedim. Korkudan Kezbanın ayak
larından tuttum. O gömdü.,, 
Ayşe Alinin evden kendisini~ ~?!u.s 

kağıdını almak üzere çıkıp gıttıgını, 
sonra kendisini de beraber alıp çarşıya 
indiklerini söyledi. Ve kendisi, kara
kola götürüldüğü zaman bütün hadi
seyi anlattığını iddia ediyordu. 

Reis sordu: 
"- Komşunuz, sirkeci Mustafalara 

sabah gittigini söylüyorsun. Haıbuki 
onlar ogleye yakın geldiğıni ıöyıüyor
lar. Sonra karakolda işi saklamak isti
yorsun. Ali söylemeden evel inkar e
diyorsun. Bankaya gittiğini de saklı
yorsun. Halbuki banka m~murları se
ni tanımışlar, ne dıyeceksın? 

Ayc:e ~u cevab, verdi: 
"-,Be.n banka neresi bilmiyorum. 

Kalabalık bir yere gittim. Burasının 
banka olduğunu sonradan . ~~~dım. 
Sirkeci Mustafa dayılara gıttıgımde 
Kezbanı sordum. Karısı da bize geldi. 
Mustafa dayıdan beş kuruş istedi. 
Mustafa dayı yok, dedi. Yüz para iste
di. Ona da yok dedi. O zaman gitti, 
görmedik, dediler, 

''- Kezban parayı nereden bulu
yordu? 

"- Bir resimci Saib varmıf, ona 
üç tane kürd elbisesini kiralaınıf i 
kendi resmini de çektirmiş. Bekar al
ınanların da yanlarına gidip kahrdı. 
Her gün üç lira getirirdi. Ali Kezba· 
na bu parayı nerelerden getirdiğini 
hiç sormazdı. Evin bütün masrafını 
Kezban görürdil.,. 

Ağır Ceza Mahkemeıi Reiıi 
B. Arif 

dığını sordu. İkisi de hiç bir söyli· 
yecekleri olmadığı c:evabını verdiler. 

Şahidlerin i/adeleri 

Zabıtların okunmasından sonra şa
bidlerin dinlenmesine başlandı. Mus
tafa km Satı, Ali ile Kezbanr bera· 
berce ve Alinin elinde altınlar oldu
ğu halde gördüğünü söyledi. 

Kezbanın altınlarının kendisinde 
durduğunu Zekiye, cumartesi aqa· 
mı Kezbanın gelip kendinden altınla
rını aldığını, Aliyi görmediğini, pa
rayı Bankaya yatırac:ağınr aöylediği· 
ni anlattı. 

"-Yalan söylüyor." 
Sadık'ın karısı Cemile de aynı şey -

leri söyledi. Reis Ali'ye sordu: 
"-Hani sen ifadende Kezibanı Sa

dık'ın evinden çıkarken gördüğünü 

söyliyordun 1 
Zanlı önüne bakarak cevab verdi: 
"-Yanlış söylemitim: Kezbanın 

Sadık'ın evine girdiğini bana Ayşe ıöy
ledi." 

Bundan sonra saatçi ve plakçı B. 
Mahmud dinlendi. 31 aonkanunda öğ
leye doğru dükkanına bir erkekle bir 
kadının ·plak almak için geldiklerini 
söyliyen B. Mahmud dedi ki: 

"- Erkek çok plak almak istiyor, 
kadın mani oluyordu. Bütün paramızı 

hep plak için mi harcıyalım? diyordu. 
Bende, bırakın para kazanan dilediği 
gibi sarf etsin dedim. O zaman kadın, 

hayır, altın bozdurduk. Hem de ziyan 
ettik, dedi. 

Ertesi günü dükkanuna Haaan HU
seyin geldi. O, benden daima plak alır. 
Dün size bir müıteri gönderdim, geldi 
mi diye sordu. Evvela hatırlayamadım. 
Sonra tarif edinc:e hatırladım: 

"-Bir kadın bir erkek geldiler. 
Bankada altın bozdurmutlar. Erkek 
çok plak almak istiyordu. Kadın bırak· 
madı. dedim. 

Reis Ayıeye sordu: 
"-Ayşe, banka neresi ben bilmem 

diyordun. Bak, plak alırken altınlardan 
ziyan bile ettiğinizi söylemi~sin.0 

Ane hiç ccvab vermedi. 

Müddeiumumi muavini 
B. Hweyin'in ıehadeıi 

"- Bu kordon nerede?,. diye sor
duk. Evvela bilmediğini ve nereye 
koyduğunu unuttuğunu söyledi. 

"- Bütün eşyalarınıza bakacağız. 
Nerede ise kendiliğ inden çıkar, dedik. 
O zaman elile Ayşeyi gösterdi: 

"- O bilir!,, dedi. 
Ayşe o zaman hırçınlaştı, bilmiyo -

rum, yalan söyluyor dedı. rliz, butıin 
eşyaları ortaya döküp kordonu arama
ya hazırlandığımızı gorünce kendi san
dığını gösterdi. Zabıta mmeurları Ay -
şenin sandığını açtılar ve bir teneke ku
tu içinde 3 - 4 metre uzunluğundaki e
lektrik kordonunu buldular. Üzerinde 
kan lekeleri vard. Bu lekelerin Keziba
nın kanı olduğunu ikisi de itiraf etmiş 
terdir. Ayşenin.sandığından, Alinin Ke
zibana verdiği alyansuu ve Kezibanın 
yüzüklerini bulduk. 

Burada olan bir hadisenin, yandan 
duyulup duyulnuyacağını anlamak için 
merakla dıp.rı çıktım ve Alinin eviyle 
bititik olan bekarların odasına baktım. 
Dıvar müıterekti. Buradan 20 - 30 met
re ilerde olan Sadık'ın evini aradım, 
buldum. Kapının önünde bir kadın du
ruyordu. 

"- Siz kim siniz?'' dedim. 
"- Sadık'ın karısıyım." cevabını ver 

di. Kendisine, geçen pazar günü öldü -
riilen Kezibamn o gün evlerine gelip 
gelmediğini sordum: 

"- Keziban bizim evin önünden bi
le geçmez, dedi. Çünkil o, kocamın eı • 
kiden metresi imiş. Bizde ne işi var?'' 
dedi. 

Reiı; B. Hüseyin Sapmazlıya sor· 
dut Bwıun üzerine Ali duralayarak c:e

Yab verdi: 
- Bana söylemişti ama inanmamıt

ı.ım. 
- "Bu kadın, benim karım olacaktı, 

belediyede nikah kağıdlarımız a~kıda 
idil diyorsun. Oç aylı~ gebe_.01~.ug~nu 
bile bile onu neden bogarak oldurdun? 

Reis, Ayfeyc, Alinin Kezbanı be· 
raberce boğduklarını, hattı ipi ken
disinin getirdifini ıöylcdiiini anlat· 
tı: "Ne denin?,, dedi. 

Kesban'la iyi geçinirmlfl 
Ayte, Alinin bu iddiatrnı. reddedi

yordu: 

Sirkecilik yapan ve Kczbanm ken· 
disinden vaka sabahı ıimid parHı iı
tiyen ihtiyar Muıtafa, ~·~leyin ıa
at ıekizde Kezbanrn geldığıni, ken
diıinden para iıtediğini söyledi. Reiı 
aordu: 

Son olarak tahldkatı yapan Cum
huriyet Milddelumwnfiifi muavinlerin· 
den B. Hilaeyin Sapmaı:h dinlendi. 
Cumhuriyet milddeiumum!ai B. Baha 

"-Tahkikatı yapan müddeiumumi 
srfatiyle kanaatinizi ıCSylcr misiniz? 

Cinayetin en büyük rolü 
A.yıe' dedir I 

Ali reisin bu ıualine cevab veremedi. 

A.y§e'nin ıorguıu 

Anenin sorgusu, daha uzun sürdü. 
Zanh kadın, ölü Kezbanı daha evel ta-

nıdığını söyledi: .. .. . . 
.. _ Kezban benim koylum ıdı. Ben~ 

hk · olmu§tum. Benı altı ay hapse ma um T 

hapishanede yalnız bırakmadı. A~a sı
ra ld' kladı. Bana para verdı. A-ge ı, yo B dam ne 
ramızda hiç kavga olmadı. u a . . . 

d A sıra bız ıkı-bana, ne ona bakar ı. ra • . 
. . k la kavga ederdık. 

mız bırleşere onun .. 1 Kezbanm ölümünden bir gun eve -
di. Ben o zamana kadar Kezban.~n pa~ 

· ı . d m O gun Alı rası olduğunu bı mıyor u · . 
ile beraber, Kezbanl,Jl iyi kon~.ş_tugu 
Hatıb'm evine gittiler. Akşam ogren~ 
dim ki oradan Kezbanın altınlarını a 

' k ·· e bankaya ınışlar ve bozdurma uzer 
gitmişler o gün cumartesi olduğundan 
banka :rkenden kapanmış. Parayı 
bozmamışlar. . . . 
• 0 gec:e Kezban pek üzüntülü ıdı. Zı-

yan ettim, diye ağhyordu,so.~ra ~ gece 

k lan Hasan Huseyınlere 
omşumuz o .

1 
. 

. . 1 Orada ne oldu bı mıyorum. 
gıtmış er. . .. b · le 
Ali bir ün onunla, bır gun enım 
kalırdı. ~ gece Kezbanla beraber kal-
dı, ama kavga ettiler. 

Sah h rkenden kalkınca sobayı yak-
a e ıkamaya dışarı 

tım, çay fincan~arını e~banla Ali gene 
çıkmıştım. İçende K ı 

d Ben komşumuz o an 
kavga ediyorlar 1• • • Dön-

. f dayılara gıttım. 
ıırkeci Musta a . b odada böğ-
d " ~•· d b kt rnkı Kez an ugum e a 1 Ali ile kavga 
rünün üstünde yatıy~r. ğrt gelir, öyle
cttig~ i zaman başına bır a dum. 

Al' e sor • ce yatar kalırdı. ıy .. ? 
.. N dövdün ınu 
- e var, .. .. .. k üstüne 

.. _ Evet, dedi, c)övuştu ' 

çökmüştüm.,, 

B k k . Keziban ölmüı ! a ·ıım ı 
. kıpırdamıyordu. 

Baktım, Kezb~n hıç 
1 

nu kaldırdıtn. 
Şöyle bir eğildırn, ko u 
Baktım ki ölmüş.. d dunnarn, gi-

Ne yaptın ? Ben bura a ldu sen ka-
d d. "Olan o ' 
eceğim, de ırn. kları indirme-

rışma.,, dedi. Sonra yata dun etmek is-
:ye başladı. Kendisine yar etti beni 

. O · biicurn ' 1 temedım. zerırne . d' Sandığın o -
1 'ndır ı. d zorladı. Yatak arı 1 d Beni yar ı-

duğu yere bir çu~ur ka: ~ni rahat bı· 
ma !i•iırdı. "HalUD yo ' 

••- Hayır, ben korkudan ona yar• 
dım ettim. Yardımım da yatakları in
dirmek bir de ölünün ayaklarından ' . 

"- Kezbandan aonra ıaat 8-9 ara
sında Ane geldi mi? 

"- Hayır gelmedi. Ben saat g da 
ıirke satmaya gitim. Gelmedi. tutup çukura koymak oldu. Bız Ke~-

banla hep iyi geçindik. Eğer ben bır 
kötülük yapsaydım Kezbana defil, A-
liye yapardım.., • • 

İddia makamı, Ayteye, cınayetm 
üzerinden dört gün geçtiği halde, .n~
den gidip karakola haber vermedığı-
ni sordu. Ayte dedi ki: • 

•• _ Ali beni, bu dört gün lçınde 
hiç bir yere bırakmadı .• Nereye git
timse beraber gitti. Fırsat bulama
dım. Beni çarııya götürdü. Gramofon 
plakı aldık, entarilik aldı, yanından 
ayırmadı. Ben Kezbanı ölü buldu~m 
gün, saçımı batımı yolmuştum. Polıs
ler üstümü aradıkları zaman bu ıaç
lar da çıktı.,, 

Reis Aliye sordu: 
,,_ Öyle mi Ali? Aytenin cebin-

den saç çıktı mı? 
.. _ Evet çıktı, ama o kendi saçı 

d -·ld' Kezbanın saçı idi, Kezban 
egı ı. . . t 

debrenirkcn benim elımı ısırmrt ı. 
Saçlarından bazı parçalar kopmuıtu. 
Ayşe ortları topladı.,, 

Zabıt ""ralwları 

B dan aonrı emniyet tefkilitının 
un İk' zabıt varakaları okundu: ı numara· 

1 bıt varakasında Merkez Bankaıı-
ı za . Al' 

na para bozdurmak üzere gıden ı 
A tenin memur tarafından tanın

~~ğı ~nlatılıyordu. Batka bir zab~t 
varakasında, Ali, Kezbanın Uç ~C§ı-
b. erdc'ıi ile dört altını oldugunu 
ıry "ldü il .. bildiğini ve berabcrc:e o r P gom· 

düklerini ıöyliyordu . . Bu .zabıt ~ara: 
kasında Alinin fU ıözlerı, hidıaeyı 
aydınlatıyordu: 

••- Parayı Kezbanın yatağının i
çinde buldum, sarı renkli bir mendi
le sarılmf1tı. Aldık, Ayte ile Birlik· 
te bankaya gittik. Altınları 174 lira 
31 kurufa bozdurdum. Dönerken pllk, 
Ayteye entarilik, makara, patiska ve 
diğer bazı ıeyler aldık. Bunları Ay,e 
beğendi. Kezbanın küpelerini de Ay
şcye verdim.,, diyordu. 

Son olarak adli tabib raporu okun
dJ. Raporda Kc.zıbanın bofulma neti
cesi öldürüldüğü, Uç buçuk ayhk ha
mile olduğu kaydediliyordu. Rciı i
kiaine de bir di7ccclded olup 01-· 

Ayte itiraz etti: 
''- Geldim. Saat g dan önce ~t

tim, Kezbanı ıordum. Mustafa dayı 
mangalın batında oturuyordu. 

"- Hayır, ben yalan söylemem. 
Allah korkusu var, kanun kol"kuıu 
var. Ayte sabah gelmedi.,, 

Mustafa dayıdan aonra karısı din
lendi. O da Aytenin sabahleyin de
fi!, öğleye doğru geldiğini söyliyor
du. 

''Bu adam beni öldürecek/" 

Suculuk yaptığını ıöyliyen Hasan 
Hüseyinin karısı Zcynebin tchadeti, 
Kczbanın ölümünden evet Aliden 
filphclcndiğini anlatıyordu. Zeyneb 
dedi ki: 

"- O gece Kezban ile Ali bize 
geldiler. Bizim odamız küçük oldu
ğu için ev sahiblerimizin odaama çık-
tık. Saat 7 di vardı. Orada biraz o
turduk.Kezban çok kederli idi. Bir 
ara apğıya indi. Bana seslendi: 

••- Zeyneb bacı, biraz gelir miıin 
sana bir derdimi söyliyec:eğim.,, 

Atağı indim. Ağlamaya başladı: 
"- Ben bu Aliden korkuyorum. 

Beni öldürec:ek dedi. 

''- Neden, dört senedir öldürme
di de neden timdi öldürsün? dedim. 

"- BugUn Zekiyenin yanında du
ran altınlarımı aldım. Bankaya gittik. 
Geç kalmı,ız. Altınlar timdi yanımda 
duruyor. Onlar için beni öldüreceğin
den korkuyorum. Sonra timdi bir de 
Ayşe var. Evciden o yoktu!,, dedi. 

Ben de kendisine iyi sözler söyle
dim: "- O kadar korkma, bu adam 
canavar mı? dedim. 

Ertesi sabah saat onda onlara git
tik. Kezban yoktu. Onu sorduk. Ay
,e: 

"- Ali ile kavga ettiler. Kezban 
bıraktı gitti.,, dedi. Halbuki eşyaları 
orada duruyordu: "- Nereye gide
cek. Ef yalan burada gene gelir, de
dim. 

O sırada Ali llfa karıttı ve bizim 
ıramofon pliklarmı nereden aldıiı· 

Arikan'ın emri il.zerine tahkikata me
mur edildiğini, bunun için Demir Fırka 
merkezine ciderek bat komiser B. Hal
idden hldiscnin mahiyetini sorduğunu 
söyliyen B. Hüacyin Sapmazlr. zabıt 
varakuındaki hadiseleri b:ah etti ve 
komiıcr B. Halidin kendisine vakayı 
anlatıı teklini bülha ederek dedi ki: 
"- Ali ile Ay,e biribirinc mübayin 

ifadeler veriyorlardı. Bu ifadeleri tc -
lif için her ikisini dinledim. İfadele • 
rinde ısrar ediyorlardı. Ayte Aliye 
karıı "senin erkekliğine yakışır mı? 
Ne diye böyle yalan söylüyorsun?,, di
yordu. Her ki zanlı da Kczbanın altın
larından haberleri olmadığını ıöyli
yorlardı. Son olarak fU tedbire baş vur
dum: Aliy;, bat komiser Hal idin ma
aasına oturttum. Kendim kartı.sına 
geçtim. Bankadan alındığını tesbit et
tiğim 174.31 lirayı bulmak için, Alinin 
ve Aytenin aldıkları ~yaların ve öde
dikleri paralar111 bir hesabını yaptım. 
Bu yeklin ,eldeki mevcud paraya ilave 
edilince 174.36 liraya çok yakın bir ra
kam meydana çıkıyordu. Aliyi yalan 
ıöylemcde sırar etmesinin faydaaız ol
duğunu, eıyaları aldıkları dükklnla -
rın sahihlerini teker teker getirerek 
onlarla yüzlettircc:eğimi söyledim: 

"-Ben gidiyorum, Sen dütün, ya -
rm aabah ben gclinc:e ya hakikati ıöy. 
lcrsin ve yahud dükkan sahihlerini ge
tiririm.,, dedim. 

Ertesi sabah dokuzda polis merkezi
ne gidince öğrendim ki, ben gittikten 
sonra maznun bunu daha fazla inkara 
mahal yoktur diyerek hakikati itiraf 
etmit ve her §eyi anlatmıı. 

Bu zabıt münderecatının tcvsiki i
çU1 maznunları tekrar çağırttım. Ayıe 
her ıeyi itiraf ediyordu. Başkomiser 
ve bir kaç poliı memuru alarak yanı
mızda adli tabib de olduğu halde Ali -
nin evine gittik. Çukurun olduğu yeri 
k~dırdık. Kezbani adli tabib muayene 
ettı. Gırtlağı czilmifti. 

Doktor dedi ki : 
"-Bu kadın, yalnız boğazı ııkıla

rak ölmemittıir. Boğazında teller var
dır. İple boğulmuıtur. ,, 

O evvel! inkar etti. Doktor, onun e
linden tutarak ölünün boğazındaki yu
varlak lekeleri gö•terdi. O zaman Ali, 
hcyec:an içinde ıunları ıöylcdi : 

"- Evveli elimle boğmak iıtedim. 
7 - 8 dikik& iki elimle ıırtlal111ı '*· 

"- Kanaatim 9udur Cinayetin en 
büyük rolü Ayşcdedir. Delillere rağ

men inkarda devam etmektedir. Ane, 
Ali ile ne pahasına olursa olsun evlen
mek istemiştir. Sonra cinayet gece vu -
ku bulmamıştır. Sabah, saat 8 - 9 ara -
sında olmuştur. Keziban, Sadık'ın evi
ne gitmemiştir. Bu itibarla bir ini te
hevvür ve kıskançlık meselesi bahis 
mevzuu değildir. Yalnız Kezibanın pa
rası ile Ayşe ile Alinin evlenme mesele
leri kalıyor. Bu evlenme için hazırlık 
bile yapılmı11tır: Kezibanın altınlarının 
para.siyle alınan dallı kumaş, Aytenin 
gelinlik entariıidir. Bütün bunlar, ci
nayetin tasavvur ve tasmim ile yapıl
dığını anlatan delillerdir." 

Bu sırada mahkeme reisliğine gel
miı olan bir tezkere okundu. Bunda A -
linin, bundan evvel iki sene bir ay müd
detle hapis cezası gördüğü bildiriliyor
du. Halbuki Ali, mahkemeye verdiği 
ifadede hiç bir sabıkası olmadığını söy
lemişti. 

Reis zanlılara, tahkikatın tevsii hak
kında bir talebleri olup olmadığını sor
du. 

Ne Ali ve ne de Ayşenin biç bir ta
lcbleri yoktu. 

Saat 14 e yakla~mııttı. Bet saatten 
beri c;ievam eden duru§manın bir saat -
lik tatilden sonra 15 de devamına ka -
rar verildi. 

Ôileden aonra 

Saat 15 de duruprMlya tekrar baş· 
landığr zaman sabaha nisbetle daha 
mahşeri bir kalabalık mahkeme salonu
nu, adliye koridorlarını doldurmuştu . 

İlk olarak demirfırka merkezi baş 
komiseri B. Halid dinlendi. B. Halid, 
müddei umumi muavini B. Hüseyin 
Sapmazhnın ıehadetinde aöylcdikleri
ni tekrarladı. 

I ddia makamının talebi 

Muhakemenin duruşma safhası bit
mitti. İddia makamr söz aldı ve vaka -
nm vec:iz bir izahını yaptıktan sonra 
Kezbanı parasına tamaan önce ellerilc, 
ıonra elektrik kordonu ile boğaralc ve 
bu boğma valcasını ölünc:eye kadar tc -
madi ettirerek kasden öldüren Alinin 
türk c:eza kanununun 450 inc:i madde -
lliııin 7 inci fW.JDa ıöörc ve meJıN 

Hakim suçlulara bir diyecekleri o
lup olmadığını sordu. Ali ve Ayte mil· 
dafaalarını yazılı olarak vereceklerini 
söylediler. 

Mahkeme, salı günü saat 9.30 a bıra
kılmıştır. 

Çok mühim bir nokta 

Bu cinayet, ikinci kanunun 30 unc:ıa 
pazar günıi işlenmiştir. Hadise bütün 
esrarlı ve karanlık hüviyetine rağmea 
dört gün içinde tamamen aydın1atrl
mış, suçlular yakalanmıştır. Emniyet 
teşkilatını tekrar tebrik ederiz. 

Adliyemiz, bütün tahkikatı onbet 
günde ikmal etmiş, deliller toplanmıt. 
şahidler tesbit edilmiş, ifadeler alın
mı,, vakayı aydınlatacak en ufak nok
talar üzerinde bile hassas bir emek har
canmıştır. 

Ağır ceza mahkemesi, dün adlletl 
infaz için lüzum gördüğü bütün ma
llımatı, vesikaları, phidleri; hazır bul
muıtur. Türk adliye tarihinde, bir in• 
san hayatiyle alakalı bu kadar karlflk 
bir davanın bir günde intacı ilk defa 
vaki bir hidisedir. Adaletin tevziinde. 
hak mefhumunu isabetle olduğu kadar, 
aüratle vermeyi gene bu adaletin İca• 
hından sayan ve bunu dün çok güzel 
tatbik eden adliye te~kilatnnızı gönül
den tebrik etmeyi bir borç sayıyoruz. 

Adliye vekilimizin Kamutay kilnl
ıilnden ,hükümetin bir gayesi olaNk i
zah ettiği ıeri ve isabetli hükmün mu• 
vaffak bir örneğini ,dün bize Ankara 
ağır ceza mahkemesi vcrmi§tir. Qkıldl 
bir celsede muhakeme bitirilmift it 
yalnız müdafaa ve .karara lııalmıttır. 

Harp gemilerine karp 
korkunç bir silah 

Hava maynı 
Vafington, 19 (A.A.) - Diln, ~ 

busan meclisinin deniz komiayonu hu 
zurunda l.Hlcr Barlov ismindeki bir 
askeri mucid tarafından harb gemile
rine karşı hava mayinleri ile yapıla
cak yeni bir hücum tarzı hakkında i
zahlar vermiştir. 

B. Barlov, ezcümle demi,tir klı 

"- Bu tarzda bilcumlara karıı harta 
gemileri tamamiyle aciz bir vaziyet
te kalacaktır. Bu hava mayinlerl. 
4500 metre yükseklikten her tUrlfl 
harb gemilerine kartı müessirdir. Bu 
mayinler, deniz mayinlerinin denls 
altında yaptıkları tesiri aynen ba?a
da yapmaktadır. 

Bu husustaki planlar, şimdi t .. 
mamiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 
Bu yeni hücum silahı yakında tatbik 
sahasına geçecektir. Bu yeni ıil°'
her türlü yük gemileri ve diğer yar
dımcı gemilere karşı da müessirdir. 

Amerikada yağmurlar 

ve tuğyanlar 
Vaşington, 19 (A.A.) - Vaikıo • 

Kopu - Havkesbay civarında Kopua• 
vahara vadisini sular hasmı' ve otus 
kişi boğulmuştur. 

Birçok mikdarda yağan yağmttr• 
larla kabaran nehrin suları sedleri 

yıktıktan aonra demir yolu inıaatın· 

da çahpn amelenin çadırlarını ıil· 
rüklemiftir. . 

Bu havalinin şarkını istila eden 
sular milhim tahribat husule getir· 
mişlcrdir. Yollar ve köprüler hMara 
uğramlltır. 

Münakalat durmuftur. 

Bulgar k:raliçesi İtalyaya gitd 

Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar kral.iç• 

si yanında birkaç kifi olduğu halde kı
sa bir müddet için ltalyaya hareket et
mittir. Kuzenin Cenova dükünün e.
lenme mer11iminde bulunacaartn, 
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Milli küme maçlan 

lstanbulda Muhafızgücü 
Fenerle berabere kaldı 

Geçen seneki milli küme maçlarında Fikret Ankaragücüne 
ilk sayıyı yaparken 

İstanbul, 19 (A.A.) - Milli küme 
futbol maçlarına bugün devam edildi. 
Bu hafta şehrimizde yapılacak maçla
rın birincisi Ankaradan Muhafız gü
cü ile Fenerbahçe arasında Taksim 
atadyomunda yapıldı. 

Hava bulutlu, fakat çok müsaiddi. 
Sahada üç bine yakın bir seyirci kala
balığı göze çarpıyordu. 
Muhafız gücü sahaya şu kadro ile 

çıktı: 

Fuat - Salih, Saffet - İbrahim, Ci
had, Ahmed - Naci, Şahin, Rıza, İzzet, 
Celal. 

Fenerbahçe de şu kadro ile oynuypr
du: 

Hüsameddin - Sedat, Lebib - Esad, 
Ayten, Reşad - Niyazi, Şaban, Ali Rı
%a, Fikret, Naci. 

Hakem Nuri Bosut. 

Fenarbahçe iistünliik 
k~amıyor 

Oyuna fenerbahçeliler ba~addar. 
Rüzgara karşı oynamalarına rağmen 
hemen hemen hücum faikiyetini ele al
dılar ve Muhafız güc\i kalesini sardı
lar. İlk dakikalar Fener hücum hattry
le Muhafız müdafaası arasında bir mü
cadele halinde geçiyor. Fakat fenerli
ler müessir bir tazyik kurarak Ankara 
takımının defansını adam akıllı zorla
mağa muvaffak olamıyorlar. Soliç Fik
retle aağ iç Şabanın ideta isteksiz oy
namaları, Naci, Niyazi ve bir dereceye 
kadar Ali Rızanın çalışmalarını hü
kümsüz bırakıyor. 

Fener için tehlikeli anlar 
Dakikalar ilerledikçe muhafızlar a

çılmağa başladılar. Fenerbahçelilerin 
tahmin edilen isabetli oyunu çıkara
mamaları ankarah sporcuları adeta teş
vik eder gibi oldu ve Fener nıaıf ıaha
ıında misafirlerin tehlikeli faaliyetle
rine şahid oluyoruz. Hücumlar, bilhas
sa Sedadın hemen hemen daima isabet
siz kalan müdahaleleri birdenbire Fe
nerbahçe hesabı.na tehlikeli şekiller a
lıyor ve Hüsameddinin kalesi kısa fa
sılalarla muhafızların tehdidine maruz 
kalıyor. 

Milli güme ma~ları 
Takımlar1n puvan 

vaziyeti 

Bqiktaı 2 2 5 1 6 
M. rücil 2 • 2 2 2 4 
Güneı 1 1 5 a 3 
Üçok 1 1 • • 1 O 3 
F.bahçe 2 1 1 2 5 3 
H.İ.Y. 1 1 • 2 2 2 
Alaancalı: 2 2 O 4 2 
G.aaray 1 • , 1 1 2 1 
OtLPuJrıülLL1!L o sooo sıa-uıo a sun 

Bugünkü maçlar 

G. Birli§i - Harbiye 1. 
Yurdu Ankara gücü 
Güneş karşılaşıyorlar 
Bu gtln Ankara gtlzel bir futbol Kil

nU yapyacaktır. DU.n yudıtımıs gibi 
saat 15 de Gençler Blrllti Harbiye İd
man yurdu C. H .P .fild maçı için kar
~ılaşacaklardır. 

Mim kümeye bu yd giren Harbiye 
idman yurdu ile geçen yıl küme içinde 
iyi neticeler alan Gençler Birliğinin 
maçı, beraberlikte biten bir oyundan 
sonra alaka ile bcklenmeğe başlanmış
tır. 

Bu maçtan evel aaat 13 de Ankara 
Gücü ile Günct takımları arasında da 
bir maç yapılacağı haber verilmekte
dir. 

Demir Çankaya karııaında yenilen 
ve takımını gençleıtirmeğe çalıtan An 
kara gücü ile, iyi blr vaziyette olduğu 
söylenen güneılilerin bu maçı da mu -
bitte oldukça allka uyandıran bir spor 
hareketi olmuıtur. 

Birinci devrenin hususiyetleri Aytan birer Arıza geçirdiler ve hakem 
Birinci devre, gittikçe sertleşen oyunun çığrından çıkmasına müsa

bir oyunla ve pyanı dikkat bir netice mahada devam etti. 
vermeden 0-0 beraberlikle bitti. 24 üncü dakikada Muhafız gücünün 

Bu devrenin nazarı dikkate çarpan i- orta muavini Cihad hakem tarafından 
ki hususiyeti oldu: dı§Clrı çıkarıldı. 

1- Fenerbahçeliler ekseriyetle rakip- Oyun berabere bitiyor 
]erinin nısıf sahasında oynamalarına Dört muhacimle oynayan fenerliler 
rağmen Muhafız kalesine bir tek ıüt a-tamadılar. hücum avantajmı muhafaza ediyorlar, 

fakat rakib takımın ceza sahası içine 
2- Hakem oyunun sert bir cereyan 

almasına müsamaha etti. giremedikleri için uzaktan atılan 
(şüd) ler netice vermiyor. 

Oyun sertle~yor Oyun bu şekilde sonuna kadar de-
İkinci devre fenerlilerin canlı hü- vam etti ve golsüz neticelendi. 

cumlariyle başladı. İlk üç dakika için- Muhafızlar, canlı ve enerjik bir o
de muhafız kalesinin üst üste geçirdi- yun çıkardılar. Seri oynadıkları için 
ği dört tehlikenin sayısız savuşturul- bazen sert şarjlar yapıyorlardı. Hake
ması bulunmaz bir tesadüf oldu. Niya- min bunlara müsamaha etmesi lehle
zi, Fikret, Ali Rıza ve gene Niyazi boş rinde oldu. 
kaleye topu atamadılar. İlk dakikaların Fenerbahçeliler sönük ve itimadsız 
Fenerbahçe lehine bir inkişaf göster- oynadılar. Bilhassa sağ müdafi Sedad 
mesi oyunu yeniden sertleştirdi. Fik- karşısında oynayanları bir defa olsun 
ret yediği bir tekme ile oyunu baygın durdurmağa muvaffak olamadı. 
bir halde terke mecbur oldu. Birazı Muhafızlar ikinci maçların yarın 
sonra Esad, Reşad ve daha sonra da Güneşle oynayacaklardır. 

Dün F en:!J'bahçe ile berabere kalan Muhcı/ız.giicü takunc 

uı.;us 20- 2- 1938 

"Hem o, 
hem bu!,, 

PLAN KONTROLUNU KUWETLENDİRELİM 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

ula elde edemiyecekleri bir rahata 
kavuıturulmuı olur. 

"Bir çok ikamtgahlı bir binada 
otruanlar arasında intizam ve temiz
liğe mÜ&avi surette riayet edilemiye
ceği ve saire gibi itirazları ben· doğ
ru bulmuyorum. Tertemizliğine ibti
dadan beri halel gelmiyen Sıhiye Ba
kanlığı binamıza bakınız: Onun 
içinde ot~ar!ar muhtelif kazanç ve 
seviyede m~ v..-lar değil midi~·? A
partıma ı - . ;n. ctgahbr için de bir 
murakaoe .. omitesi ve bir nizamna -
me yapılacaktır. Buna rinyct etme
mek cezası, meskensiz kalmak gibi 
ağır bir mahrumiyet olunca, kimde 
itaatsizlik takati kalır? Bence bilakis bu 
ikametgahlar, böyle bir muraka!:>e 
ve disiplin altında, içtimai terbiye 
nin kuvvetlenmeıine yardım edecek
tir. 

''Az kazançlı memurlar için toplu 
ve kiralık ikametgahlar, 

S .. ğcla: Şu bitişik iki yeni eve bak,~ıız.. Bu evler 
norr:ıal ç:ıtıları ile bitm~k laz.mdı. ikisine de uydur
ma kc:t!ar ilave edilmi§tir. Bilhassa yeni kurulan bir 
~ehirde böyle çirkinliklerin önüne geçmek lciz.mdır. 

Selda: Bu evi eski Ankaranın eski evi ;sannetme• 

yiniz.. Biz.im devrimiz.de, plana rağmen, tapusuz. O• 

larak yapılnııştrr. Plandaki işçiler mahallesi kısmı 

tanz.im edilmeğe ba§lanarak, Ankarayı ölçüsüz. bir 

surette çirkinleıtiren ve dÜfÜren bu kerpiç yığınla
rı süpürülmek laz.ımdır. 

"Diğerleri için devlet tarafından 
arsalar aatın alınmak, aon derf"ce az 
faiz ve uzun vade ile ikrazlar yapıl -
mak suretiyle kooperatif mahallele
ri teşvik edilmek 1 

"ltt• benim kanaatim ! 
"Sonra birden bire bir kaç bin ika

metgah inta edilmek meselesi de çok 
müna.kataya değer. Ank.ara'da ııene
de ne kadar yapı yapıldığım görü
yorsumız. Bazılarının inta kalitesine 
bakıhraa, bu bile bu l'Ünkü iyi te
ahhüd imkanlarının üıtündcdfr. Büyük 
mikyuta İnpat& girmek, hem iyi 
etüd edibnemit acele projeleri tatbik 
etmek. hem fena İnp etmek, hem de 
İfÇİ gündelikleri ve bütün fi&tlar ta
leb kartmnda artac:aiı için, intaab 
pahalıya mal etmek tehlikelerini 
arzeder. 

Seiss lnquatln Berlin seyahati 

''1935 de tekmil Yeni,ehir kıamm
da takriben 1000 kadar ev vardı. 
Yılda 2 veya 3 bin ev inıaamm Anka
ra'daki yapı piyasasına nasıl bir te
sir yapacağı kolaylıkla anlqılabilir. 
Bence devlet aenede 500 ili. 700 ika
metgahı tecavüz edecek bir planı 
kabul etnıemelidir. 

"Esasen, bilhassa ilk büyÜk kira 
apartımanı yapıldıktan ve bir iki ko
operatif mahallesi kurulduktan aon
ra, kira fiatlarmm normalleımeğe 
baıtadığını göreceğiz. 

Ankara tehrinde, .. bi ve modern 
olmıyan takriben 17,000 ev vardır. 

Bu ..ı.w ~ seçec• olan 
moclenı J'apılarm büyük bir lnam.ı 
ancak hususi yapı tetebbüsleri ile 
meydana gelecektir. Burada devle
tin vazifesi, kanmı hükümleri ve ma
li tedbirler ile nizım rolü oynamaktır. 

Devletin mesken kunnak faaliyeti, 
örnek olacak bir m«tebeye vanraa, 
bu saye daha ?-buk elde edilmit o
lur.,. 

Yazan: M. R. 

( Baıı 1. inci sayfada ) 
da bazı anasır, milşahidleri hayrete 
düıürmekten hali kalmamıştır. Bir 
taraftan siyasi ve kültürel sahada al
man görüşünü benimsemek faaliyeti, 
çok uzağa gidecek bir mahiyette gö
zükmektedir. Fakat diğer taraftan 
Avueturyanın katoliklik davasını ta
mamiyle terkedecek bir adam gibi te
lakki olunmamaktadır. Acaba, Avus
turya nazilerinin politik faaliyete av
detlerine ve dahiliye nezaretine Ber
tin tarafından istenen bir şahsın ge
tirilmesine mukabil, Almanyadan ne 
gibi teminat almıştır? 

8. Hiıler'in nutku. A.vu11turyada 
da ne§rolunacak 

Buna cevab, ancak pazar günü ve
rilecektir. Nutuk Avusturya radyola
rı tarafından da neşredilecek olan B. 
Hitlerin, Avusturyaya, naııyonal - sos 
yalist hareketinin, dini bir hareket 
değil fakat aiyast bir hareket olduğu 
hakkında teminat nu verecektir? Fil
hakika böyle ise, nasyonal - sosyaliz
min iktidara gelmesinden beri Avus
turya ile Almanya arasında ayrılığın 
aaıl aebebini tetldl eden din mesele
si ortadan kalkacak demektir. Böyle 
bir beyanatın ehemiyeti, nihayet bir 
taktik ehemiyetten ileri gitmez. 

Esa.fllı bir f edakiirlık 
Fakat bugüne göre, bu, doktor 

Göbbels'in son zamanlarda "alman 
milletinin kilisesi., ismini verdiği nas
yonal - sosyalizm hareketinin alman 
birliği davasına esaslı bir fedakarlığı
nı teşkil edeceği tahakkuk eyler ise, 

lzmirde Beıiktaı 
Alsancağı 3 -O yendi 

İzmir, 19 (A.A.) - Bugün Beşiktaş
- Alsancak arasındaki milli küme kar -
ııiaşması kalabalık bir seyirci önünde 
yapıldı. 

İlk önce Beşiktaş ve onu takiben de 
Alsancak takımları sahaya çıkarak al -
kışlandılar. 

Beşiktaş: Mehmet - Ali, Hüsnü, 
Faruk, Nuri, Fuad, Eşref, Şeref, Hak -
kı, Rıdvan, Hayati. 

Alsancak Hilmi - Ali, Cemil - Ra
sim, Enver, Necmi, Hakkı, Basri, Saim, 
İlyas, Doğan. Hakem Mustafa Üçok. 

l lk dakikalar 
İlk dakikada Alsancak Basrinin 

sürüklediği topla Beşiktaş kalesine kor
nerle neticelenen bir hücum yaptı. Kor
ner çekilişi avut oldu. Altıncı dakikada 
Beşiktaş lehine bir firikik oldu. Hakkı'
nm vurduğu top kornere gitti. Korner 
çekilişi de avuta gitti. Dakikalar ilerle
mesine rağmen ne Be~iktaş ne de Al
sancak ümid edilen oyununu oynayamı
yorlardı. Beşiktaş oyuncularımn mina
re gibi vükselen vurı•<11lanna Alsancak 
oyuncuları da verini hulm:ız hlsolu vu
rı••l .. rlA IT""'kı>h"l" prt\vortlu. Maarnafih 
13e•ı1-t:>o 111~-. -~.,,;:;~ kenıii ovun tarzınr 
. .. ,1, .. 1 ,. ... ;._:C!'41; 

Alsancak bir fırsat kaçırdı 
14 uncu dakikaua Alsancak kalesi -

nin karıştığı görüldü. Cemilin bir mü
dahalesiyle top uzaklaıtmldı. 16 ıncı 
dakikada Alsancak muhakkak bir sa
yı fırsatı kaçırdı. Saimden güzel bir pas 
alan İlyas Beşiktaı müdafaasından 
sıyrılmasına rağmen acele yüzünden 
fena bir vuruşla topu dışarı attı. 

Devre neticesiz bitiyor 
25 inci dakikada Beşiktaı kalesi ka

rıttı. Oyuncular biribiriyle vuruştular. 
Hafif surette yaralanan Fuad bir ilci 

dakika dışarda kaldı. Bir netice alına -
madığını gören Beşiktaı takımında ba
zı tadiller yaptı. Nuriyi beke Hakkıyı 

bermutat santrhafa ve Hüsnüyü santr
fora geçirdi 26 ıncı dakikada Hilminin 
güzel bir plonzonla muhakkak bir gole 
mani olduğunu gördük. Birinci devre 
sona yaklaşmasına rağmen iki takım da 
gelişi güzel ve mütevazin şekilde oyna
makta devam ediyordu. 44 üncü dakika
da Enverin çektiği firikik te kaleyi bul
madı. Devre sıfır sıfıra berabere bitti. 

I kinci devre 
İkinci dc .. reoe gcrcK Beşiktaştan ve 

gerek Alsancaktan daha düzgün bir o -
yun bekleniyordu. Fakat ikı takım da 
birinci devrenin aynı intizamsız oyun -
larını idame ettirdiler. 6 ıncı dakikada 
Beşiktaşın bir hücumu Alinin müda -
halesiyle ve kenıdi kalesine attığı bir 
golle neticelendi. Ortadan mukabele et
meye çalışıyordu. Fakat havadan yapı
lan bu hücumları Beşiktaş kolaylıkla 

defediyordu. 

Beşiktaşın sayıları 
Onunc.ı ua .... ıKada Şerefin pasını Eı

ref sıkı bir şüte tahvil etti.fakat top ka 
lenin üstünden avuta gitti. Maç sonla -
ra doğru yaklaştıkça Beşiktaşın uzun 
vuruşlarla hafif bir üstünlük elde etti
ği görüldü. 30 uncu dakikada Eşrefin 
ortaladığı topu Hüsnü durdurmadan 
demir gibi bir şiltle Alsancak kalesine 
soktu. 35 inci dakikada da Rıdvan kor -
nerden gelen topu Alsancak kalesine 
soktu. Beşiktaş eline geçen 3 fırsattan 
istifade ederek üç gol kazanmıştı. Buna 
mukabil alsancaklılar birkaç fLTsatl ka 
çırarak sayı yapmaya muvaffa kolama
dılar. Bu şekilde maç 3 - O Beşikta§ın 
galibiyetiyle bitti. Bu maçta gösterdi 
ki İstanbul futbolcuları İzmir futbolcu
larına Uatündür. 

A vusturyadaki naz ilerin serbest bı

rakılmasına mukabil, din meselelerin 
den dolayı mevkuf bulunanlar için 
bir umumi af ilan edilmesi beklene
bilir. 

Avu~turya antikomünist 
pakta girecek mi? 

Roma, 19 (A.A.) - Avusturya
nın yakında komintern aleyhindeki 
pakta iştirak etmesine burada intizar 
edilmektedir. 
A.vusturyaya hazırlanan akibet 

Berlin, 19 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Bugün Berlinden top
lanan malümat, Avusturyaya hazırla
nan akibetin bugünkü Avusturya -
Almanya münasebetlerinden ziyade 
müfrit nasyonal sosyalist mahfilleri
nin arzu ve menfaatlerine uy.gun ol
duğu merkezindedir. Filhakika, bu 
mahfiller, yakında Avusturyada ple
bisite müracaat edileceğini ve bu ~u
retle nazi hululüne mukavemet eden 
son nüvelerin de ortadan kalkması 
mümkün olacağını ihsas etmektedir
ler. 

Keza, Cumhur Başkam B. Miklas
ın ana kanun kar9ıaındaki vaziyetine 
de açıktan açığa telmih edlllyor. Bu
nunla beraber Almanyada fikirlerin 
şimdiki vaziyeti ve son Avusturya -
Almanya görüşmelerinin uyandırdı -
ğı her türlü ümidler dolayısiyle, bazı 
mahfillerde büyük bir sevinçle yayı
lan bu malUmatı ihtiyatla kar,ılamak 
lazımdır. 

Berlin siyasi mahfillerinin 
fikirleri 

Berlin, 19 (A.A.) - Radikal nazi 
mahfilleri tarafından Avusturyanın 
tedrici bir surette Almanyaya temes
sül edeceği hakkında yayılan haberle· 
re siyasi mahfiller itimad etmemekte
dirler. 

Siyasi mahfiller Avusturya siya
setinin Romada imza edilen Avustur
ya - Macaristan - İtalya protokolleri
nin çerçev•i içinde inkişaf etmeğe 
devam ettiğini ilave eylemektedir. Bu 
mahfiller mezkur protokolleri imza 
etmiş olan devletlerin muvafakati ol
madıkça Avusturyanın Milletler Ce
miyetinden çekilemiyeceğini ve Al
manya ile Avusturya arasında güm
rük ve para birliği vücuda getirmek 
için de gene bu devletlerin muvafa
katini istihsal etmek lazım geldiğini 
kaydetmektedirler. 

Nazi faaliyeti ana kanunun 
çerçevesinden ıa~mıyacak 
Viyana, 19 (A.A.) - Berchtesga

den itilafı mucibince alman tedbirle
ri bildirmekte olan tebliğde nazilerin 
şimdi kanunlaştırılmış olan faaliyet
lerinin ana kanun sahasında kalacağı 

ve diğer gruplar gibi muamele görece
ği tasrih edilmektedir. 

Almanya, alman nasyonal - sosya
list partisinin Avusturya itlerine ka
rışmaması için tedbirler alınacaktır. 

Avusturyanın ekonomi ve para po
litikasının prensipleri olduğu gibi 
kalacaktır. 

Bu tebliğ, Almanya hükümetiyle 
ittifak edilerek hazırlandığı için bu 
hükümetin de mcsuliyeti tahtında tat 
bik edileceği ehemiyetle kaydedil
mektedir. 

Almanyaya iltica eden 
avusturyalılar 

Berlin, 19 (A.A.) - Avusturya da
hiliye ve emniyet nazırı Seiss İnpuar
tm Berliui ziyaretindtJ.n sonra da iyi 
malCımat alan mahfillcrrden öğrenildi -
ğine göre Almanyaya iltica etmi§ olan 
Avusturyalıların kütle halinde tekrar 
Avusturyaya dönmesi derpiş edilmiş 
değildir. 

Almanlar bunların kütle haliııde A -

vusturyaya dönmesi arzusunu izhar et
memişlerdir. Almanlann korkusu, bun· 
Jarın Avusturyaya döndükleri vakit A· 
vuıturya nasyonal sosayalistleri arasın
da bir takım müfrit hareketlerle ikilik 
çıkarmalandır. Mülteciler arasında dö
necekler varsa da bu gidişle ferdi ola • 
caktır: 

Almanyadaki mülteciler meaeleal 
Seias ile alman polis teşkilat relsi Him
mler arasında bu suretle halleıdilmiı • 
tir. Bu hal tarzını Hitler de taavib et • 
mi~tir. 

Umumi aftan istifade edenler 
Viyana, 19 ı A.A. - Siyasi cürilm • 

lerden dolayı mahkfim olup umumi af. 
tan istifade edenlerin miktan 600 ü bul
maktadır. Bunların yüzde otuz bep 
marksist partisine mensuptur. 

Fon Papen affın tam 
olmasını istiyor 

Bertin, 19 (A.A.) - Angriff gue • 
tesi fon Papcn ile yaptığı mühim mill&
katı neşretmektedir. Bu mülakat eana-o 
aında fon Papen ezcümle §Öyle dem!ı .. 
tir: 
"- Siyast mücrimler için Avuat~ 

da ilin edilen umumi af tam olmahdır. 
A vusturyarun A vrupadaki vaziyeti Al
manya ya karşı olan tarzı hareketinden 
ayırmanın kabil olmadığı hakkındaki 
kanaat gittikçe kuvvet bulmaktadır. 
Şimdi mesele talihin bize cermanhk aa
haaında naalb ettiği bu temesıUl keyfi
yetinin seyrini kolaylattırmaktn. 

Aynı faaliyetin fikir ve ruh 18hala· 
nnda da tecelli etmesi lizrmdır. Cer• 
men kavmine ayrılan sahada inkitaf sa
ruret ve imkinlan için aynı fikirler hl· 
kim olmalıdır." 

Fon Papen Berline gitd 
Viyana, 19 (A.A.) - B. fon Papen. 

Rayııtag'm yarınki toplantısında huıı: 
bulunmak üzere, dün akşam Berlln'e ha 
reket etmiştir. 

lnginar yemek ıiyaseti 
Paris, 19 (A.A.) - İnteraigeant g .. 

zetesi, alman siyaseti ve Avusturya hl
diseıi hakkında diyor ki: 

" Şimdiye kadar Hitler'in her dar • 
besi karşısında Londra ve Parla Alman· 
yaya devletler hukuku dereleri vermek· 
le iktifa ettiler. Bugün hukuk aaraıntl 

geçirmektedir. Hukukçular artık din· 
lenmiyor. Devlet adamlarının harekete 
geçmek zamanı gclmittir. İngiliz nazrr 
ları dün Londrada, İtalya bUyUk elçial 
ile yaptıktan konutmalarda belki de bu 
ciheti arattırmıtlardır. Dört aenedeıı 
beri Hitler muvaffakiyetli merhaleler • 
le yürümesine ve ancak bir meseleyi ta• 
mamiyle hallettikten sonra ötekine el 
atmış olmasına borçludur. Bu, Biamark 
pek zivade sevdiği "İnginar yemek" u· 
sulUdür. Yaprak yaprak koparılır ve 
öyle yutulur." 

Arşidük Otıo haklarından 
va21 geçmiyor 

Anvers, 19 (A.A.) - Burada çıkan 
"de Tag Flaman" gazetesine verdiği bir 
beyanatta Arıidük Otto de Habsburg, 
ezcümle diyor ki: 

"- Avusturya tahtındaki huku
kumdan kati yen feragat etmiı değilim. 
Şimdiden elimi sosyalistlere ve aynı za 
manda düşmanlarıma da uzatıyorum. 
İstediğim tek ıey, partilerin üstilnde 
kalmaktır.'' 

Fran~ız hükiimeti Profesör 
Krazat'a ni~an verdi 

latanbul, 19 (Telefonla) - Fransıs 
hükümeti İstanbul hukuk fakültesin
de 12 seneden beri amme hukuku oku
tan ordin.~ryüs profesör Krozat'a lej
Y?'1 do~n~r nI§Clllınm §Övalye rütbe&i
nı vermııtır. 
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H i K A Y E ~K·Jll•l•l"lii 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar · lıtanbul eczanesi 

lvanın sergüzeşti 
Pazarteai Merkez 
Salı Ankara " 
Çarpmba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Per$embe Halk ve Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 

}'azan: Leonid Leonol 

Kapının arkasında sallanan sürgü 
zincirinin takırdısı devam ederken, 
1..,.an, bır an için durakladı ve kendini 
topladı. undan sonra, ayak basmamış 
karın uzerınden, köyün öteki kena~~
na ciogru yürüdü. Yorgunluk~~ vu
cudu sızlıyordu. Ormana, o, ruyasın
~a gordügü ormana gelinceye kadar, 
ıçınde gene bir üzüntü vardı. Bura~.a 
itrtık, kendi sükuniyle dünyanın su
kfınu birleştiği için, sızıları, utanma
lı, her şey kaybolmuştu. Heyec_ana 
\'arıncaya kadar, her adım ona saghk 
\'eriyordu. O, her ağacı ayrı .. ayrı ta
nıyordu. Buraya belki de yu.z ~erre 
&elnıişti. Lakin yüzüncü defa dahı, te
lllız hakikatleri iı;inde saklayan saba
hın sessizliğinde duyduğu zevki ta~~
)'Ordu. Göğsü ne9eden kabarıyor, vu
cudunda bir hafiflik his ediyordu. O
nun, mukadderatına taşıyacak bir yü
kü yoktu. İçinden, bağırmak, haykır
~k geliyordu. ~ayet uzaktaki yolun 
llzerinde bir kızak gönnemit olsaydı, 
bağıracaktı da. .. 

K.ızaktan, 
- Hey delikanlı ... Koş koş .. Bu ge

Cc Krutilin'in bir beygiri çalındı 1 

Diye bağıran ihtiyar, sağırı. ~
)'ınca, "Sen misin?!'' demek ı~tıy.en 
bir el işareti yaptıktan &0nr~: dızgıni 
lere asıldı çekti gitti. Bu sozlerdek 
karışıklık,' lvana' tesir etmedi:. Yk_~ı~
... d· -· aman dun u u· ... un sonuna gel ıgı z • 
Züntüleri artık rüzgara .. k~~ı~;!~i 
Yalnız karnı a~tı; karla ortulu 
bütün güzelliği ile karşısına çıkınca,! 

·· eştlere atı -Onda tekraı' yeni ııerguz .. - le ol-
lrıak hevesi canlandı. Artık og b 
ınuştu. Karşıdan asker kılıklı ya an-
cılar geliyorlardı. ktı 

İvan, köye hakim olan t~peye çı İlk 
İçinde azim ve kuvvet sezıyordu. 
insandan beri köylü toplantılarının 
" . ~ d k ' dana halk, bu .r erı olan aşagı a ı mey • 
gün de akın ediyordu. Havada. yu~: 
ruklar sallanıyordu. Keçe çızme 1 

k .. l'· · - · lardı Toplantıoy uler kan çıgnıyor · . ir 
llın üstünü nefesten ibaret kesıf b 
buhar tabakası kaplamıştı. Sayısı . 0~ 
ikiyi bulan askerler de o tarafa gıdı
Yorlardı Nitekim onlar da kalabda~ığı~ 
· . · en hi ıseyı 1!ıi•ne karışarak gece geç . b · 
&örtişmeğe başladılar. Halle.rı~d~ ~-r 
babayanilik olan kır sakallı ıkı koylu, 
llalband Sotof'u kollarından sun-

k . _ 1 · el ele vererek 
·~ ı tutmuşlar, dıger erı taraflarda at 
hır çevre olmuşlardı. Bu nalband· 
h~.rsızı diye :anınmış _.01~ ınahkeme
k.oy cemaatinın bu ınut~_t ··nu'"nde et-
ıı .. 1·· r talıı o ne acı acı gu uyo • küfürler 

Çeviren: Hikmet Tuna 

2-

diği günahtan dolayı bari tövbe et
se . onu da yapmıyor 1 itiraf etsene, 
ke~ata ... Benim Voronuşka'cığımı sen 
aşırmadm mı? 1 -

Diye avazı çıktığı kadar bagıran 
Krutilin şapkasını var kuvvetle kara 
vurdu. 

_ Peki, evet, hakkınız var . 
Diye, gayet kayıdsızca itirafda b~

lunan Sotof, sigarasını sarıyor ve ~~
diği dayak neticesinde kara kan tu-
kürüyordu. . . 

En ileride duran askerlerden bırı, . 
_ Harb nizamına göre gebertmeh 

domuzu! 
Diyor ve tüfeğinin dipçiği ile dal-

gın dalgın karı oyuyordu. 
Birikmiı olan cemaatin ortasına Va

sili Brangin ani olarak çıktığı zaman, 
buraya toplanmış olanlar suçl.u ha~
kında artık hükümlerini vermışlerdı. 
Brangin kıaa boylu, ağzından uğurlu 
bir lif çıkmaz, taş yürekli bir adamdı. 
Ağrılıklı gözlerinden durmadan yq 
sızardı. O, hiç kimaenin yüzüne bak· 
mazdı. Bundan dolayı, cemaat onun 
fikirlerine hürmet eder sözlerini te-
kin bulmazdı. • 

Brangin, diken gibi fışkırmıt olan 
sakalını karıftırarak, 

_ Doğrusu, ben azab. ~uyuyorum. 
Bana öyle geliyor ki, bızım. nal~nd, 
bundan böyle elalemin beygırlennı a-
şırmıyacaktır. . 

Bu sözleriyle o, gece yaptı~ı ıı es
nasında nalbandın düşünmesı lizım
gelen şeyleri ifade ediyordu. 

- Sotof'a ölüm cezasını vermcz~e~ 
önce beygirlerimizi öldürsek daha ıyı 
ederiz. Köylüler, gözünüzü. açını~ 
aklınızı batınıza alınır, zira bır buçu 
iliyette bir tek nalbandımız var. 

~ayvanlarımızı nallayan bu adamdır. 
Daha açıkçasmı isterseniz, bu adam 
bizim baytarımızdır. Hatta ar~baları
mızın tekerlerine çenber ~-e~~re.'.1 -~e 
d O bı ... im işimizin, gucwnuzun 

o ur .. ' f' ··1 
n b~lli başlı mesnedidir. Soto . u o -

e.. in henüz zamanı gelınedı. Aa
durın':° .. ksek bir değer taşıyan dil· 
kerlerın .yu hepimi"' i;ttirak ediyoruz. 
şüncelerıne da kendileri ölümle tak-
.tiarb esnasın h t 
d' dildiler; bundan dolayı er . a-
ıs e . amiyle yaşıyorlar; şım-

rafda harb nız .. lemck lizımgelirse, 
di ama, a~ık sloyl ını" da bu marifet-

'}' d lıkan ı arı .. 
sevgı ı e d 1 Nalbandımızı ınu-
ten bıkıp u5:8n ~:rkerler eğlensinler, 
hafaza cdelım. . u ele vermiye
zevk etıi~lcr dıye on 

limf... . b' nefeı aldıktan 
Brangin de_rı~ ır - ır İvanın köye 

sonra, gözlerını, s~g e dikti. 
- · ekte oldugu tepey . . 

dogru ınm . , n yaşlı gözlerını 
Bu anda Brangı.n ~. 
h gayz bürüdu: • 
ırtı ve f'h böyle bir yolıuzlugu 
- Maaına ı ' ld" B .. k doğru değı ır. oy-

Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 
HALK ve VENl SİNEMALARDA 

MATİNELER 

Hergun 
14.45 
lb.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
l"(i.45 
18.45 
21.00 

Pa z:ır ve cumaı tesi günlerinden başka 
fı A L K sınema&ında hergiin halk 
matınclcrı : 12.15 

1 
Film degıljme guuıerı: Paıartesı ve Cuma 

L UZUMLU TELEFON NUMARALARI 

1 Yangın ıhbarı. 1521. - Telefon muracaat 
şc ıır: 1023 . 1024. - Şehirlerarası : 2341 • 
2• 2 - Elcktı ık ve Havagazı Arıza Mc· 
~ .ı u · 1846 - Mesajeri Sehir Anb:ı · n..ı. , . . 1 

rı 3.,05. - Takıı Telefon numarı. arı: 
L.. ı . ırlı camı cıvarı: 2645, 1050, 1196. :-
S:ı .r,:ınpazarı cıvarı: 28~6. 3259; - Ycnı · 
şzh r Havuzlıışı Bizı~ taksı: 232_3 ~ 
lJavuzbı>• ı: Guven taksı: 3848; Bırlık 
t.,ksi : 2.133 -· Çankırı caddesi, Ulus tak
si: 1291. 

OTOu0Sl.fR1N 1 1 k ve Son 

SEFERLERi 

• 
rJlus M d:ın K. dere'ye 
K en U!t•s M na 

Sabah 
ı 1 k 

s e 1 er 
6.45 
7.15 

Akşam 
Son 

s e f c r 
23.00 
23.20 

1 
.............. : ............. 1 

811 

j lngiliz j 
i muharriri ı 

i ... 1 1 L ....... ~.?~! .. :.. .... 

Alman yadaki 
son hadiselerin 
kısa bir izahı 

ltalyanın vaziyeti 
Jur diyor ki: 
"İtalyanın, Roma, Viyana ve Berlin 

arasında teeeyyild edecek bir siyasi 
mihve:den bir şe} ler kazanması ihti
mali yoktu. Bilakis bir çok şey kaybe
debilirdi. Sözde müttefiki olan Al· 
manyanın kendisine vurduğu bu dere
ce ağır darbeyi her hangi bir aksüla
melde bulunmaksızın karşılaması key
fiyeti, Almanyanın, halen, italyan mu· 

Gt!çenlerde Turkiyeyi ziyaret etmiş yaset dikte etmeğe kalkışsaydı, bu bir avenetinin askeri ve mali mukavemet 
ve memleketimiz hakkında g üezl ma- isyan telakki edilirdi. O itibarla alman kabiliyetini pek yüksekte görmemekte 
kaleler y aznllij olan· ingiliz siyasi mu- ordusu partisine tarafdarhk etmek eli- bulunduğunu göstermektedir. Bu dil· 
hauırı ı"ierbcrt Side J:Jo han, Sunday mizden gelmez. Fakat Almanyada va- §:Ünceden, garp devletleri de kendi his
Timcs gnet zcsindc Scrutator imzasiy- ziyet farklıdır. Orada, ne de olsa, Na- selerine düşeni alabilirler." 
le A ımanyadaki son değişmeler lıak- zi1iğin milletin arzusunu ifade ettiği l 

d b .. ··k b' k Avu•turyadan sonra Çekoı okrnda yazaığı bir makalede diyor ki: söylenir ve hakikatte e uyu ır e -
"Gerçekten Almanyada ordu tama- seriyete maliktir. Hem dış siyaset, vakya 

ıniyle maglub olmuş da Naziler vazi· hem de sosyal hadiseler biribiri~e ka: Eko dö Pari diyor ki: 
ye,e ııer yunden hakım ve muzatfer bir ı rışmış ve ordu kumanda heyetı e~~ı "Avusturyaya karşı taarruz, muvaf· 
.ıale gehni~er midir? Bu hadisenin prestı)ini kaybetmiştir. Blombergın fak olur olmaz, derhal Çekoslovakyaya 
tam bır hikayesini ogrenmek için her evlenmesi hadisesi de bu husutaki mu- karşı bir taarruza dönmektedir. Bu me
ııalde daha aradan bir müddet geçme- halefetlerin ortaya atılmasına vesile selede Londra ve Paris ciddi suretto 

U ı. M dan Ç:ınl.aya')'B 
1.,. .ı 1 , a'dan Ulus M na 

7.25 
7.10 

51 lazımdır. vermi~tir. gorüşmek ve bu görüşmeleri diğer dev-
23.30 Son azm;:nlarda Almanyadan gelen- Fakat bir zamanlar, Naziliği ezmek Jetlere ~ teşmil etmek mecburiyetin· 23

·
30 

ler, orada hususi siyası mahfıııerde iktidarına malik iken ona müzaharet deirler. Vakit dardır. Eğer, tereddüd· 
20.00 hükümet aleyhinde açıktan açığa ten- etmek suretiyle iktidar mevkiine geti- !eriyle, garbi Avrupa, takib edilece~ 
20.30 kidler yUrütüldüğünu söylu}orlardı. ren de ordu olmuştu. Onlar, Nazileri yol hakkında mütereddid bulunan ı· 

Ulı:ı M . dan Dıkmen'e 
Dıkmen'den Ulus. M. na 

7.30 
8.00 

Ulus M. dan Keçibrcn'c 
Kedören'den Ulus M. na 

6.00 
6.30 

Ondan sonra meselenin bilmen netice- kendi maksadlarına hadim kılacakla- kinci derecedeki milletlerin cesaretini 
~~:~g ye vardığı görülmüştUr. Fakat alınan rını sanmışlar, vaktiyle eski Yunanis- kırar ise, biribirini takibedecek diplo

Ulus M . dan Etlık'c 
Etlik'tcn Ulus M. na 

6.30 
7.00 

L)U tedbirler karşısında ordunun bir tanda atinahların kendi maksadlarına matik sukutlardan, bunlar aleyhino 
;~:~g mukavemet göstcrdigine dair bir haber hadim kılabilmek ümidiyle de Magoğ muazzam bir ittifak meydana çıkacak-

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulu& M. na 

7.00 
7.00 

yoktur. Haıouki eski zamanlarda bu Kleon'u başa geısirmeleri gibi. tır." 
20.30 kabil mukavemetler, hep ordudan ge- Vaktiyle nasıl Kleon muzafer olmu' Övr diyor ki: 
20.30 ..:ı. H ' B 

lirdi. ise bu gün U"C ıtler kazanmı§tır. ay Mücadele çetin olacak 
6 30 Bu tu .. rlu·· dahili Merde yabancıların Titler, basamaklarına basarak yilksel- "Mücadele çok retin olacaktır. Bu Cebeci'den Aı. fabl. ra . 17.15 :ıı ~ 

Aı. fabl dan Cebeci'ye her hangi bir tarafa partizanlık etme- diği merdiveni tekmeleyip atmıştır. mücadelede iki tarafın kuvvetleri her 
Yeniıehir'den Uluı M. na 

7
·
10 

si doğru değildir. çunkü bu suretle Nazi prensiplerine göre bundan başka halde müsavi değildir. Seiss İnquart'• 
~k~~~~~~ı: s~~~~:r1:!0 ~ ~:!; hem iltizam edilen taraf müşkil vazi- türlü hareket etmesi de mümkün ola- ın arkasında alman ordularının kuvve-

Yenlıehir, htasyon ve Bakanlıklara yete düşüriıliır; hem de kendi memle- mazdı. ti vardır. Diğer nazırın arkasında ise 
uıuı M. dan Yeniıehir'e 7.00 -- ketimizin menfaati tehlikeye girer. Fa- Hitler, "mücadelem" isimli kitabın- ancak dünyanın manevi kuvvetleri 

her ıaatı beı ıece muntazam ıeferler kat insan, her ne kadar tarafsız dav- da, nasyonal sosyalizmin bütün haya- vardır. Başvekil Schuchnigg ve diğer 
birer saat sonra baılar. ranmak isterse istesin, gene bir takım tı kendi pernsiplerine göre değiştir- nazırlar, hayatları pahasına dahi olsa Ak.,amları Uluı meydanından Yeni- Al ld' • h '' . t' 

• d sualler sormaktan kendıni alamaz. - mek ve ona şekil vermek lazım ge ı- Avusturya milletine asgarı urrıye ı ıehir'e ve Yeniıehir'den Uluı mey. a~na 
gidecek otobüslerin hareket saatten, sıne- manyada vukua gelen hadisenin Avru- ğini, o sebeble kendisini bu işten alı- ve istiklali muhafaza için azami dere· 
malann daiılıı saatlerine tibidir. pa siyasetine ve sulh davasına ne t~r- koyacak her hangi bir pürüzle itbirliği cede vazifelerini yapacaklardır. 

POSTA SAATLERİ lü tesiri olacaktır. Bu hususta bıl- edemiyec:eğini yazmıttı. Vaziyetin daha kötü olmaaına 
Poıta ıaat 19 a kadar İstanbul cihetine hassa Fransada bir takım mütalea- Şimdi her hususta Hitler'le beraber meydan vermemeli 
mektub kabul eder. lar yürütülmektedir. Bu mütalea- olduğu halde dış siyasette ondan ayrı- Bu selıebten, vaziyetin önüne geç-
Taahhütlli 18 e kadardır. lara göre ordu İspanya macerasına lan ordu, kitabın pürüz telakki etti- mek ve bugünkü vaziyetin daha f eııa 

TREN SAATLERİ muhalif kalmış, İtalyanın dostluğuna ği bir mevcudiyet haline gelmişti. O- bir yola sapmasına mani olmak için bir 
Haydarpaıaya : Her sabah 8.20. Her güvenmemiş, alman dış siyasetinin fa- nun için diktatör de tedbirini aldı. Ha- çeyrek saatlik bir mühlet kalmıştır: 

nk~am 19.15 ve 19.45 şist devletlerle demokratla~ arasında disenin bundan daha fazla izaha ihti- Almanyanm Avusturya üzerinde ycnı 
de (sal!, perıem~e, c:u- ı'htilif ~ıkaran bir mecra takıb etmesı· d ? bı"r tesı"r icrasına kalkmasına her haldo martesı Toros surat.) . :ıı • t . .

1 
d 

1 
k yacı var mı ır ..... 

ni ıstememış, ngıltere ı e ost u ta- yeniden bir kaç ay geçecektir •. ~. z~-
Samsun hattına : Her&iln US (Ka7ff

ri, Sıvaı, Amaıya ba 
bat üzerindedir). 

Diyarbakır battı ı Hersüa 
Zoasaldak battı ı • 
Kırıkkaleye rayotobUs • 
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yacı olduğu için, o ~~~.lu i_~i. İvan, et
rafını çevirenlere gulumauyordu. La
kin bütün çehreler, bir kalıbtan çık· 
mış gibi, yabancı ve donuktu. 

Bir ihtiyar İvana, 
_ Peki deyiver, canam sen de, se-

nin için hepsi müsavi degil mi k~: 1 
Diyerek, naııır tutmuş parmagıyle 

onu adeta tehdid ediyordu. 
- Hepimizin sevabını kazanıyo~sun 

Vanyuşka 1 sen de gö~üyoraun. kı: at 
hırsızları bizi, mahvedıyor. Senı ilel
bed gönlümüzden çıkarmıyacağız 1 

Arka saflardan, 
_ Billahi seni kendi evladımız gibi 

ınezara gömeceğiz! 
Diye bir ıes geldi. Bu ses onun sa

ınimı olan şapınhğı arasında bir ceb
ri ifade ediyordu ama, lvan hiç bir 
şey işitmiyordu. 

Ivan, etrafını çevirmiş olan ellerin 
kendisine doğru uzandıgına ,aşıp kal
mıştı. Heyecan içinde, bır saga dönü
yor, bir sola gidıyordu. 

raf darı olmuş, eski alman dinini dirilt- A f mana kadar, Avusturyada kendı hurrı· 
ıııek iatiyen Nazi febefcainden hoşlan- ns urya yetleri için miicad~le ede~k~n ar~ı za-
m&mıf ve bu kabil fikirlerin orduya manda bizim hürrıyetlerımız ıçın de 
girmesinden kaçınnııı ve orduJ:'u b~- ll mücadele yapmakta olan cesur insan-
tiln ideoloji'lerin dıfında reahst bır Yeni JıabineJe bütün lemayü er !ara yardım hususunda kafi derecedo 
vaziyette tutmak istemi9tir. te,,,.il ediliyor enerji bulunabilecek mi?" 

Biltiln Viyana gazeteleri, Rayhs-
Ordu ve •ulh: post'a uyarak siyasi vaziyet hakkında 

Naizlerin hayatı üzerinde bir fren neıriyata batlaınışlardır. 
vazifesi gören ordunun bu suretle ber- "Noyigkaits Veltblat" diyor ki: 
taraf edilmesi, Almanyaya komşu olan "Yeni hilkümet azasının listesi tet· 
memleketlerde harb tehlikesinin art- kik edilecek olursa görülür ki, kabine 1 

maaı 'eklinde telakki edilmektedir. mühim bütün siyasi temayüleri temsil 
Bu kanaati teyid edecek bir çok delil- etmetkedir. Baıvekilin intihab ettiği 
ler de vardır. Fakat bütün bu mülaha- adamlar hep kendisinin itimadını ka
zaların yanlış olmasına da daima ihti- zanmıf olan ,ahaiyetlerdir. Amelenin 
mal verilmelidir. İşin en kısa izahı de kabinede temsiline ehemmiyet ve
~öyle olmak lazımdır: Almanyada iki rilmi§ıtir. Binaenaleyh birlik yalnız 
türlü görüş ve fikir hüküm süremez- nasyonalistler lehine değil halen bir 
di. kenarda duran ameleye de teşmil olun

Meselenin paradoksal bir tarafı var- muştur." 
dır: 1914 de vaziyete hakim olduğu za-
man harbe sebeb olan, Almanya ya bu- ''Yapılacak her fey yapılmıftır" 
tün dünyaya düşman eden ordu ku- "Noye fraye Presae" de fÖyle yazı-
manda heyetinin, şimdi, sulha bir isti- yor: , 
nadgah olduğunu düşünmek tuhaf de- "Bugünkü şartlar içinde yapılabile
ğil midir? Bu kumanda heyetinin esas- cek her şey yapılmı9tır denebilir. 
ta istediği şey sulhu korumak değil, Memleketimiz daima almanhğını müd
mağlubiyet korkusu ile her hangi bir rik olagelmiştir ve almanlıgın menfa
harbten uzak durmaktır. Harb bir fe- atlerine ötedenberi hizmet eylemiştir. 
caattir. Fakat bir an önce yapılacak bır Bu hadiseleri bütün memleket unsur
harble Almanyanın kazanacağı daha lan ve bilhassa işçiler büyük bir alaka 

Dünkii çaı•raz kelimelerin 
lıalleclilmiş şekli 

geç bir hrb biribiriyle kıyaslanırsa i- ile takib eylemektedir. Avusturya kati 
1 kincisi daha feci olacaktır. Bu itibarla bir alman devleti olarak sulh içinde ~-+-~-+--

alman ordusundaki kumanda heyetinin yaşamak ve çalışmak istiyor." 
dünya sulhuna tarafdar oluşu, muvak
kat bir taraf darlıktan başka bir şey de
ğildir. 

1ngilterede ordu, hükümete bir ıi-

''Hitlerin zaleri tamdır" 
Paris gazeteleri gene Avusturya ha

diseleri ile meşgul olmaktadır. 
Jurnal gazetesinin Berlin muhabiri 

diyor ki: 

rafına tükürerek, sağa s~ı.a arı bir a
ıavuruyordu. Bu aralık ırı y hatta ce
danı olan Krutilin cemaate, Ve belki 
lllaatten ziyade askerler~:·· kuvvetli 
de yan gözle baktığı za ım .. ledi. 
~:r b. nutuk soy 
•" eklere hitaben ır bu ada-

- K ·· l " l size sorarım, oyu er, ? 
lllın akibeti ne olmalıdır . müra· 

Krutilin, cemaatin adiıletıne 

da ört bas etme . .. 1 . . "lümle 
le kötü kiınselerın goz ~.n~.ı o b. 

k Juımdır. Koyluler, ır 
korkutma kab"l dört tane ına
nalbandınıu:a mu B ı a kalırsa bu va-

ınuz var. an • 
rangozu nda nalbanddan ziyade, 
ziyet karflll , ılmak daha ko
bir marangozdan ayr 

lvanı ortasına almış olan cemaat ar
tık hareket etmiş ve onu koyiın önü
ne doğru götüriıyordu. ıvan hiç bir 
korku his etmeden gülüyordu. Zih
ninde, yüreğinde cemaat hakkında u
fak bir kötülük olmadığı için, o da ka
labalıkla beraber köyün önüne doğru 
yürüyordu. Yalnız bir şeyi, o da, her 
şeye rağmen ıergiızeştinin seri bir 
cereyan almış oldugunu düşünüyordu. 
Hatta, rivayet kabılinden olan suçiy
le cemaati aldatıyormuş diye düşünü
yordu. Şaşkın şaşkın gülmesinin de 
sebebi bu idi. 

altından, kurumuş, kararmış nane "Hitler'in zaferi tamdır. Bazı kim
kökleri çıkıyordu. lvan bunlardan bir seler, hatta, sulh yolu ile elde edilmiş 
tanesine uzanıp kopardı; kendinden bir Anschluss'dan bahsetmektedir. Va
geçmiş bir halde onu parmakları ara- kıa, bu tefsir, biraz fazladır. Yalnız şu
sında oğuşturduktan sonra, bu temiz rasını nazarı dikkate almak lazım gelir 
havada adeta kamelyaya kokan elini ki Avusturya ile Almanyanm birleş
koladı. O, hala giılümsüyordu. Gözle- mesi yolunda kati bir adım atılmış bu
ri, arpacık ucundan bakan iki asker lurunaktadır." 
göziyle karşılaştığı vakit, lvan ken-

Soldan sal a: 
1 - Elbiselerin boyun kısmı - nefes aldı

~-ımız. 
2 - Umid edilmiyen. 
3 - Bir sıcak memleket yemi i - hayvan 

caat ediyordu. 
1 
rımızı ge-

- Bundan böyle, hayvan ba ruz ı son
celerl ahıra sokmağ.a ~ec eu var. Be
ra ... Daha ehemiyeth bır §. Y güzel-

. • . b ·1senız ne nırn canım beygırım 1 • • d. Vaktiyle 
di ne güzel. Ceylan gibı 1 ı.tık defet-
. "nar ıızlere karışanları bugu diyorsu-

t . . d' . · idare e ınız. Kendi ken ınızı da ayağı-
tUz, ağlar, iyi ama, aramı~ 'ahırları
ltırzdan donumuzu çalaca k"mıcler o
ltıızı sırtlayıp götürecek he~e 

1
u, gö

lursa, halimiz ne olur? . ,_,,yan 
z.. ş bıle aJUA-
Unden bir damla Y~ a metelik 

Sotofa bir bakınız, dunyay tıle· 
\'ernıiyerek küfürler yağdırıyor. 

1 y gelecektir. . 
a O d n •onra üzerinde durduğu dı-n a • • _ .. de 

atlayarak kalabahgın ıçın 
rektenld Hi~ kimae Vasil Brangin'e 
kaybo u. ~ B . 
bakınıyordu; fakat, h~pai de ra.ngın 
gibi düşünüyor ve aynı kararı vd~rğı!or
du. Bu sırada, salğırhğın ver ı .ı te-

.. kapılan van da cemaatın acessuse 
ra11na karıftı. • • 

0 arkasından ağlayacak kımsesı 

1 'yan bir öksüz, bir marangoz, bir 
oma ihti maHlldu. cmeaatin onun ıuçuna -

Kalabalık, dıvarla ı;evrilmij avluya 
girdikten sonra, ayak basmamış karla 
örtülü tarlayı çğineyip geçti. Çocuk
lar, koşuşuyor ve lvan'ı.n son sergü
zeştini görmek için en ileride gidiyor· 
!ardı. 1vanı bir kenara diktiler. Göz
leri diğerlerinin alınlarından daha de
rinde olan iki asker, silihına fişek 
sürdü. Bu anda, sanki sözlefDÜtler gi
bi, karıların hepei ağlatznağa inleme
ğe ba§ladı ... 
Burası rUzgtrm kamçıladığı bir 

yerdi. Rüzgarın uçurup kaldırdığı kar 

di alın yazısından epey şey okudu, 
öğrendi. Fakat bilhassa, dünyanın 
kudurmuş fırtınaları önündeki kabi
liyetsizliğinin acısını duydu. 

İvan, teyzesin~n miras kalmış ve 
unutulmuş olan bavulu tekrar hatırla
dı ama, artık bunu uzun uzadıya dü
!Ünecek vakit kalmamıştı. 

Bir kuşun da uçtuğu gök yüzüne 
bakarak 

- Liyonxa'ya selim söyleyiniz 1 
Diye haykırdı ve bugün ikinci defa 

olmak üzere İvanın sükQ.nu dünya sü
kQnuna kavuştu. 

İzmir Entemasyonıl 
Fuarına hazırtonınız 

20 aoustos 20 eylül 

1938 3-7041 

vurma. 
4 - Akıldan çıkmış. 

5 - Babamızın karısı - bir nota. 
6 - Kaya parçası. 

7 - Beş parmaklıdır - kokulu bir nebat. 
8 - Gıiıellik man5.sına bir crkc't ismi • 

bir tane. 
9 - Bağı şlamak • caymaktan emir. 
Yukarıdan aşağıya : 
1 - Yumurta satan. 
2 - Amun 
3 - Küçiık koyun - kroki. 
4 - Kırmızı • ta • soz. 
5 - Büyuk kayık. 
6 - Havlamaktan emir. 
7 - Gece gokte parlar - yanlış. 
8 - Vekarlı - kamıştan yapı'r: ış bir ne

fes sazı. 
51 - Lahza • bir nevi maymun. 



Çocuk ilOvemizde 

Bilmecemizi doOru halleden 
çocukların isimleri 

Bilmeceyi halledip birer /tarı 
kmananlar 

Guianteb Gazi M. Kemal okulwıdan 
Cenıiz Çırpan, Iıı:mir Bornova orta okulun· 
dan 183 .rialük, Ankara 1atik1U okulundan 
838 Kemal, Ankara aanat okulundan 129 
Fikret. İzmir Karataı Tramvay caddesi ma
nav Sa!:::ı yanında Haıan Gedik, Di:l'arbalar 
&üleyıı.ı..n Nazif okulundan 61 Tevfik. Gem
lik inhisarlar muhaaebeci•i lw:ı Klmile, An· 
kara Dwnlupına rokulundan 695 Ali, Ada
pazarı orta okulundan 114 Ali Rıza, Ankara 
'Ulus okulundan 385 Şehnaz, Ankara dev
rim okulu 3. A. da M. Tuna, Ankara Tica
ret liınınde 238 Nedim, İltanbul S4 ilncti 
ilk okulundan 648 M. Ali, Ankara Necati o
kulundan 219 Mualla, Afyon Dumlupınar o
kulundan Mutıdc Tıryakioılu, Ankara A· 
tatıirk okulundan Faruk Unal, Ankara lw: 
h•e•inden 240 Nazmiye, Ankara Necati o
kulundan 701 lsmaıl, Ankara lltekin oku· 
lundan 5. A. da ı,-.erafettin, Ankara ikinci or· 
ta okulundan 1.>2 Nevin, İ•tanbul erkek li· 
aninden 803 Nihad, Ankara Ulus okulundan 
926 Perızad, Ankara Özel bizim okuldan 
117 Muzaffer, Ankara Gazi liıesindea Bü
lend Gurkan, Ankara Ulus okulundan 501 
Turan. Çank:rı Gazı okulundıuı 365 Silbey
la, Ankara erkek liıeıinden 551 Mehmed. 

Ankara birinci orta okulundan 344 Şa
di, Adana Emirler mahallesi polis mer· 
kez karakolu y ı 13 İbrahim, An· 
kara Ulus okuk 575 Hayati Me-
nemen Kubiliy n 47 Hüaeyin, 
Çerkeı balkevı . ..,,1u Ali İhsan, 
Ankara İitekin "' ...ı 955 Akif, Et-
lik ılk okulundan -.-.JI Yüksel, Ankara 
lnonu okulundan İrfan Güraç, Ankara 
Ataturk okulundan Nezihe Gürol, Anb
ra erkek liııeıınden 1644 Cemaledclin, 
Haydarpap liıe•inden 1552 Orhan, An
kara bırinci orta okulundan 712 Nec
det, Ankara Mımar Kemal okulundan 
Güneı Kaynak, btanbul Kumbpı orta 
okulundan 204 Şevket, Ankara erkek li
aesinden 1342 Munir, Ankara cuaıhuri-
7et okulundan 850 Receb, Ankara er
kek li•esinden 329 Tahıin, Ankara İnö
nü okulundan Ertekin, Ankara erkek li
aesinden 1373, Ankara Mıınar Kemal o
kulundan 943 Faruk, Ankara Anadolu 
ajansı İsmet kızı Nedime, Ankara aGzi 
li•esinden Sevinç Kaynak, Ankara İnö
nü okulundan 181 Bülend, Adapuan 
orta okulundan 137 Nejad, Ankara eC
bec:i Sunıü bayın sokak 1 de Hikmet, 
Adapuan orta okulwıdan 71 Cemil, 
Ankara İltiklU okulu bqincl •ıruftan 
Kaya, Karacabey harau ilk okulundan 
Gonul, Adapazarı eczacı Rqad otlu 
Subhi, Denizli lsmetpap okulundan 
503 Adnan Koç, Ankara Devrim okulu 
ilı:inci •mıfmdan Suzan, Ankara Çanla
n kapı iniıi Sayıntaı sobımda Halil, 
Ankara Po•tahane caddesi Eı apartı
maıunda Erdoıan, Ankara Atatürk er
kek okulundan 455 Yıldız, İzmir Kara
taı orta okulundan Musa Gezer, Anka
ra İnönü mahallesi Akyol sokaimda 
V. Elmah 

Bilmeceyi halledip 6ir ı•Y 
lımananu;ranlar 

ilenin murif otelillrle Twm Kot. ...._. 
Jlıataddem ıııaballedıide Oral, Anlıara •• 
nıti7et caddesi Ersene apartlllllm 1 ela Tir· 
Jraa. Ankara ildllci orta oblamlaa IOl 11• 
diba, Ankara İçbiaar S7 de Nurten, Bola or
mu okulundan 25 Kemal, İıtanbul Be7oilu 
Cibancir ıimıirci sokak Sümer apartıman 
12. 6. Komtantmo Kok ,Afyon Dumlupınar 
oblandan 204 lamail, Ankara Atatürk er
kek okulundan 171 Abcbıllab, Ankara İnönü 
okulundan 978 Salihaddin, Ankara aüerl 
fabrikalar mutemedi oilu Ercümend, Anka
ra Atatürk okulundan 438 Biilend, Ankara 
8Uar7a mahallesi Armaian sokak 1 de Şük
rü, Ankara Ulus okulundan 506 Adile, An
kara .Abidin PAi& köpti yolu 9 da Timoçin, 
Ankara lılıataddem mahallesi Haymana 1o
kak 11 de Hedıye, Ankara erkek IİMSİllden 
1412 Saad, Ankara Atatürk okulundan 557 
lluuseaı, Ankara erkek linaindea 1212 Ba
lili, Ankara erkek liaeaindaı 1221 Sıtla, 
Ankara Atatürk erkek okulundan 580 Kl
lll1U'UI, Ankara Ziraat banJrumda Tnbide 
mı Emel, Ankara ticaret liaesinden S85 Ne-
cati, bmir Karataı orta okulundan lSOS 
llebmet, Zonıuldak orta okulwıdan 963 
lleccli, Ankara Necati olnılandan 750 İlba· 
mi, Ankara Hamamönti Akyol sokak 21 de 
Mebrure, Ankara onuncu yıl yatı okulun
dan Mehmet Aksoy, Ankara onuncu yıl ya
tı okulundan Şermin, Zonsulclak Gui oku
lundan 3 Umran, Çankın orta okulundan 115 
Arif, Menin orta okulundan Mehmet Be
ller, Ankara Etlik okulundan 113 Ayten, 
Ankara Cumhuriyet okulundan 3. A. da Giil
tekia, Ankara lltekin okulundan Nurten 
Gün Galan. Ankara birinci orta okulandan 
151 Nejad, Etlik okulundan 337 Nehri, An
kara Ulu okulu 5. B. den Emel, Ankara İa
met İnöntl okulundan 264 lhun, Ankara 
Beııdderesi Çamlıca sokaimda Nihal, An
kara İtfaiye meydanı Ilsaz sokaimda Fa
rak, Abra erkelı: li•eainden 81C5 Lütfi, An-
bra lnihıü okulandan 562 Ayten, İstanbul 
Çeaplköy kuleli Hani amıf 10 numara 475 
~abid, Ankara türk maarif okulundan Ga
auı, Ankara Necati okulundan 992 Caaibe, 
Ankara birinci orta okulundan 1251 Akile, 
Aalrara İ11net lnChıll okulundan Gfllçin, An
bra IUl&t okulundan 300 Kadir, Ankara 
Çankaya okutandan Utar Pa,.,,er, Ankara 
erkek Haesinden 447 Ziya, Ankara Bendde
reai Bikim 10kaiında Kadriye, Anbra tı
tekin okulundan 236 Satılmq, Kalecik ikin-

ci okuldan H. Gürel, Ankara Necati ollll
lundan Umid Erler, İüanbal Fatih il ID
ci okuldan 211 Rıfkı, Ankara Geçl&r.a o
kulwıdan 237 Tosun, Ankara Qul Uaealn
den 798 Samim, Ankara laöntl okulandan 
Hacım Geymen, Ankara Gui llaeaind• 115 
Muammer, Diyarbakır llaeainden 412 lln
bibe, Ankara lltekin okuluduı Recai a.. 
ser, Diyarbakır İlmet llel& okuhmdan 21 
Fikret, Zoqulclak Gul ilk okulandan 570 
Kemal, Diyarbakır Fatih pqa maball..t 
Mehmet Pata soWmda 44 de llnlad. A· 
dana ikinci orta okulundan 197 BWend, An-
kara Ulu okulundan 991 Cavidan, Ankara 
Atatürk erkek okulundall Atiye, Ankara İa
met pap m enstittiaiindea Reyhan Tmı
celi Polatlı merka ilk okulundan 17 lltls· 
ı&n: Ankara erkek liaeainden Fuad Akdar, 
Ankara Ham&möntl Ökatlsce aokaimda Per· 
vin, Çaycuma ilk okulundan Abdarrahim, 
Ankara ikinci orta okulundan 116 Sabire, 
Zonıulclak orta okulundan 841 Hilmi, An.
kara Necati okula lrarpu İçmen apartnnaa 
7 numarada Nebahat, Ankara Ula buıme
vinde SWeyman, Ankara Cebeci poatam 
yamnda Hayati, Ankara ticaret li.esindea 
94 Nevin, Ankan sanat okulundan 229 lla· 
aa, Ankara devrim okulundan 175 Nadide, 
Ankara lstikW okulwıdan H. Saraç, Anka· 
ra Yenillayat okulundan 155 YaV11a1, Anka· 
ra lameı pap im eaatittiaibldell 6ZI Nui• 
re, Anbra 111net pap okulundan il Halide, 
Ankara Ulus okulundan 695 Emine, Anka
ra İltekin okulundan 791 Sevim, Adıyaman 
Yeniyol okulundan 174 Lütfi, Ankara erkek 
liıeainden 1624 llabmad, Ankara llimarke
mal okutandan MS Hamid, Ankara Cumba· 
riyet okulundan 182 V edad, Ankara İnik• 
W okulundan 45 Hacer, Ankara Ulua oku· 
lundan 979 Muammer, Ankara tapa kadu~ 
ro okulundan Cemil, Ankara bmet pqa o
kulu •ımf 4 de Necati, Ankara HacıbQram 
"'"'cııı uuı.aıııeo .o.a& ~ numarada Ilı&• 
ncvver, ADUra .ı.n.eJUD okWWW&D ı.ı.v \:ev
aet, ADUra ıcenuıayat OkWUDGUl 711 .Ni• 
1ıa1, utanow ·.ı auım Ay oeoe cadclai 12 
oe v erun apanunamnaa dıum, Anlc&ra 
üui lı•cai.nden ı66 .Memuıan. ADll&ra llte
kln O&WUDO&ll W4 ~uran, AD&ar& birinci 
orta o&wwıuan n.wıameclebD, lsaur Kara· 
taı orta oaunınaao uoo M.emal. Ankara 
ıtwner manaueaa ~iütelall .o..U 14 de Ma
DU&~ AD&ara er&U UHSIDCl• 4M Hikmet, 
Alyon - Konya hattında Arııtban iataa)'OD 
tell OiJU .L&aıet, ADUra poataD&De Urpsm• 
aa Alı yanıDCJ& suetecı Mua&Ua, Anar& 
u. D. Y. at lflerı müdıirii o&1a Aydın, la
tanbul Bayuıel onwıcu alk okuldan 253 Ta· 
ran, Anic&ra llunarkemal okulundan 414 
.Hua, Auana Hamı&&emal okulund&D 382 
Yalçın, Ankara lnönü okulundan 123 Suad, 
Ankara erkek li•esi 1. C. de lrfan, KaYMri 
liıcaindea J08 Turan, Ankara sui liaeain
den ~14 r4ihad, Ankara Ulua okulundan 721 
l'erıaıad, Anıu.ra Mecati okulundan ?Ol Ab
dwwa, Jlalatya emıu7eı müdürii Said eliy· 
le ~emıJla, Ankara Bayram caddesi O)'Qk 
er sokak 12 numarada il. Unal, Ankara Sa· 
manpuan kuqanlu cami cinrmda GtiDer, 
Ankara türk maarif cemi7eti olaalundan ısı 
luettin, Ankara birinci orta olmlnwh• 
791 HQri. Ankara erkek liaeallld• 11 '6• 
rid, Ankara birinci orta okulundan llöeer· 
ref, Ankara birlDci orta obladta İtme&. 
Aaara uı. o1m1-+a 111 ....., Aa1raıa 
w-ctWtnl71t•..._._. 
1rua J>wellpwr ... « ~ ~ 
raWolmbr._ ..... ....,. ....... 
orta olaa1aDdaD lltlprnl Gftlll'., MID-
ra Gui liaainden Dotan &tik •• 1.-..a 
Uüildar birinci orta okulDdan Jl'ebamet
tin Encin. Ankara devrim okulundan 665 
Hatice, Ankara ticaret liaeainden 250 A
iop, Amu7a orta okulundan 212 Cot1nm, 
Ela.zıi Atatürk ilk okulwadan 411 llellbat, 
Kütahya liaeainden 10 Ali, Ankara Gui li
aesinden 530 llebmet, Zoaplclak orta oku· 
lundan Plluet Diieri Ankara İltikW olm
lundall 198 Perihan, aceau. lncen okahm· 
dan Altın lpk, Ankara -- u ....... 
1377 Hnaacl, Ankara Damlapmar oblaa-
dan 8elhD, Ankara birlDci orta okulmclaa 
11oa İbrahim, Ankara İemet pqa okubm· 
dan Stlbeyla, Yenltebir Belbik caddsal 
Gtladtls apartJm&IUDda Baln, Ankara lamet 
laönll okulundan 4. A. da Huu, An.kara 
blriacl orta olmlımdan 5 Nejad, Anlıara bl· 
rinci orta olmlundaa 1177 Kndal Ankara bi· 
rinci orta okuhmdlın 170 Hamdi, Anlıara la-
taat ata o1a11anc1an ssı JIQrettia, Ankara 
Ulu okulundan 161 Babaettin, Anlrara er
kek lla .. inden 84a Otu, Kınldrale ilk oku
la 4 unıfta Sadu11ab, Ankara İltekin oku
lundan 191 Xa7lbaa, Anlrara devrim oku· 
landan Güçin, Ankara devrim okulwadan 
675 Nadide Uladat, Ankara Necati okulun· 
dan Neıniar, Ankara Necati okulandan 291 
Mualll, Zonpldak orta okulundan 133 lle
•d, Ualriiclar Sultan tepe IJilkrtl ,... k61-
kiinde Mutafa İlhan, Ankara İatiklll oku· 
landan UIO Nejad, Ankara Etimeapt yatı 
olnahmclan 455 İhsan, Aboa Dumlapmar o
kuluadan 41 CeW, Ankara İsmet pqa oku· 
landan 15 Atill, Ankara devrim okuhmdan 
531 Mehmet, Ankara birinci orta okulundan 
91 Rıfat, Zonpldak Hamam6ni1nde Bakkal 
Mutafa otlu Khım, Ankara İltekin oku
bmdlın 264 Sadi, Ankara llimarkemal oku-
bmdan Le,.tı Htluam enan, Ankara İIMSnll 
okulaadan 20I Kadriye, Ankara türk maarif 
liaeslnden 254 Cavid, Y enlıebir Alpay türk 
sokak 7 namarada Tliatln, Anbra erkek li
leainden HO Bekir, Ankara llimarkemal o
kulundan 190 Utar, Ankara erkelı: liaesin
den 1512 llelımet. Ankara Dumlupınar oku
lundan llehmet Yiicel, Ankara Fevaıi paf& 
mahallesi fabrika 10kai,nda Sllrena. Anka
ra llimarkemal okulundan 165 Adnan, An-
kara Atatürk im okulundan 4. B. de '"ki. 

Ankara belediye zabıtası 
talimatnamesini neırediyoruz 

H - Aça ;rerlsdeld elam ma
halleri 

lladde 369 - Açık yerlerde dana 
yeri " ~&ıh kahve cibi miinaeH
ler açmak belediyenin iznine ve bu 
huıuıta bunların benıı:erlerinden ara
nılan prtların yerine ıetirilmeeine 
bailıdır. Bu cibi yerlerde de kapalı 
mahallerdeki benıı:erlerinin tabi olduk
ları ubhl hülmamler tatbik olunur. Yu
karda ı.bai pçen etlence yerlerinde 
yapılmuı menedilmit olan Jeylerin 
yapılmalı yuaktır. 

1- Sirlıler, lanapaTlılar o• 
hayrana yerim 

Madde 370 - Sirk ve lunapark pi 
yerlerin açılmalı için belediyenin iz
nini almak ve emniyet, 1rhhat tertiba
tı itibariyle bu cfbi yerlerde llıı:mı ıe

hii1dlmler aynı amanda bunların ka
ra vaaıtaaiyle naklinde de caridir. Bu 
talimatnamenin cari olmadıp yerler 
tunlardır: 

a - Alev nok1Mı 21 derece veya da· 
ha f ula olup mayi içindeki ıulp ci· 
ıimlerin mikdarı ıiklete naıı:aran % 
30 elan fula olan hali talar; 

b - Alev noktalı 140 dereceden fu· 
la olan bihlmum mU,teil mayiler. 

c - Alev uktaaı 21 dereceden fu
la olup ıu ile her nilbette bal olan 
milıteil mayiler ; 

2 - İltiab hacmi 5 litreden faıı:la o
lup içinde en eon defa itbu talimat
namenin hükümlerine tabi miitteil 
mayiler konmuı olan ve ıerek nakli· 
yat huauıunda, ıerek depo edilmek 
üzere kullanılan bi16mum bot kaplar 
da bu talimatnameye tabidirler. 

len prtlan taJDlllliyle yerine ıetir- 3 _ lla-.:•.nn - - •ara ile 
mek ve balkın toplanmuma mahaua I" •· _,,.. 

mahallerdeki talimatnameye care tat- tehlilıelere JICIZCIJ'Clft anJlara talı
bik edilmeli icabeden hUkUmlere riı- Rmi : 
yet olunmak prttır. Birinci fıkra mucibince ifbu tali-

l_ Bayram yerleri matname hükümlerine tabi tutulan 

1. - Cini ve mikdarları •lıda yuılı telefon tesisatı malzeınnl açık 

Madde 371 - Bayram yerlerinin ta- mayiler iki gruba tabim edilmittir: 
yini belediyeye aic!dir. Buralarda ku- a - Su ile hal olmıyan veya yilnııı: 
rulacak olan lalıncak ve .. ıre pi muayyen bir nilbette hal olan müıte· 
pyleri belediyece ıöriUecek 1rhhl ve il mayilerle bunlarm her nevi halita· 
femıl prtıarı balz oldukları anlafıl· ları. Bu lfUP tehlike derecelrine ı&re 
dıktaa IODl'a kullanılmMma milllaade 3 ımıf a ayrıla: 
edilmit bulunmak ,arttır. Birinci ıınıf: Alev noktası 21 de-

receden •iı olanlar, 
ON DOKUZUNCU FASIL tkictn ımıf: Alev noktalı 21 • 65 

ebiltme suretiyle .. tm alınacaktır: 
Muhammen bedeli İlk teminatı Cinai 

Mütteil maddeler ticareti derece aramda bulunanlar. 
160 adet 7 metrelik telefon dlreli A _ lllqİ Winflelıi miqıeil Uçüncii aınıf: Alev noktası 65 - 140 

750 metre 2 çift nakilli ınu,unıu ve mllll4el,erin -Nıl··- derece aramda bulunmılar. 
1 bl ··- - b - Alev derecelri 21 derecden •· arma yen tı ka oeu Madde 372 - Mayi balindekl milt-

fBiı olup ıu ile her niıbette bal olan 
1350 metre 1 çift nakilli ku11unlu ve teli maddelrin mubafasuı apiıdald mU,tell mayilerle bunların balitalan, 
arma yenltı kabloaa prtlara tlbiclir: 

1 - Bu talimatname htıkilmleri ma· 4 - Al• noitcuunn "'7İftİ : 

TL TL. 
500.- 37.50 

800.- 60.-

1350.- 110.25 

1so.- 13.50 10500 adet tulla (bblo lltllne di.1· yl halindeki bllOmum milftell madde- (Alev noktalı diye mayilerin 760 
mek için) lerle bunlarm halitalrmıdan miirekkep milimetre civa ailtununa muadil baıo-

ı. - İhalesi 24.2.1938 pel'felDbe cGnll IUt ıs de Kurum LeYuım Mil- olup 15 derecede ıulp veya melhem metre tuyıkında lftial edebilir buhar 
dllrliiiUnde yapılacaktır. halinde bulumaayıp mayi halinde bu· n9f1'ettiil banret dereceaine derler. 

3. - İftidk edeceklerin veuik ve temlaat1ariylı birlikte lluır bulun• lama daimleri mubafua veya depo Alw nokmı Abel • P-.ky ...U7le 
malan. 950 ldildili ,. .. tatbik olmmr. ip 81&11•·1 

Satdık arsa 
Vakıflar c-1 Dinktirliiiiudwı 

Metre Jl.uh-nmen bedeli Muvakat temlaa 
lılahalleai ~evkll munhbu Lira Lira 
Bostan Sofukkuyu IOkafı 3421 10263 770 

Yukarıda evufı lhimeai yuıb anarım kapalı arf ueullyle" pefln 
n ile mUlkiyıtinln tatlfl artırmaya konulmat iıe de birinci artırmam 
deti içinde verilen bedel ıtyik bad prillmedlllnden it 16. 2. 938 ,un 
den itibaren bir ay mllddetle puarbp bırakılmıftır. Taliblerin her 
ikmcl valclf apartmanmda vakıflar umum mfldlirliliilne mllraeutlan. 

(419) 942 

S - T ehlilıe anJlaruun upafl 
meelnıriyeti : 

İftial edebilen maddeleri depo e
denlerle .. tnıar kullanıdddan mayiln 
alev nottuiyle ıu ile ne dereceye ka· 
dar hal oldukları hakkında fabrikalı
nın ve tereddüd halinde, lallhiyettar 
bir vukuf aahibinin yuılı bir veaika
ıını cöatermete mecburdurlar. Böyle 
bir vesika cöaterilmediği takdirde 
kullanılan mayiler A cruıbunun 1 inci 
amıfından 1&yıbr. Ve bu ımıfa mah
ıua hükümlere tabi tutulur. 

' - ,,,,. tolimaınanaenin fal· 
hilıi •reti : 

a - Müıteil mayilerin mubafuuı
na veya depo edilmeaine mabaue yer
lerle bunlum bot kap&klarmm kon
duğu mahaller ve mayilerin naklinde 
kullanılan nakil vuıtaları apiıdaki 
p~ları bab: ve fennin son tenkkili· 
ne ıare yapılmıf ve 6ylece mubafua 
edilmit olacaldardu. 

b - B6yle yerler ve vuıtalar yeni 
bir hüküm çıkıncaya kadar ifl>u umu· 

Anlara Ticaret Ocluı Sicili T .. 
ret M.m.rluiaada; 

Ankara viliyetinde 
semtinde Oıı:beyler mMaJJftinde 
zer sokalmda 43 numaralı evde 
ran ve T. C. tabnmdan olup Anilıılrl .. 
da Hm tinde 
numaralı mahalli ibmetttlu 
ittihu ederek kuyumculuk tiaaret:lflll 
le iftiıpl eden ve Ticaret 
952 ıicil numaruında mukaned 
lunan Zeynelin unvanı Zeynel O 
pr olank tescil edildllf gibi 1Ra 
vanm imza tekli de Ticaret bn 
nun 42 inci maddesi mucibince 
ce 16. 2. g39 tarihiınde teadl edildi 
ilh olunur. 

Bentler 
Puta ve kahvealtı aaJonu Karpiç 
karpmclaJd aobkta eçıhmpr. 
No: 5 1-SH 

mi hilldlmlerle buna aid prtnameye 
ve lıı:ahnameye tabidir. (İfbu prtna• yaca:k hiç olmam% 5 miJıDdumdl• 
me ve iahnmneler belediye tenblhi bot yer bırakılacaktır. 
halinde netredilecektlr.) c - Depo, mulıafua ve nakil 

IUDda kullanılacak kapların h 
vuıfları: MU,teil maylleri depo, 
hafua ve nakletmek için ~ilan~• 

1 - D•po, naılttılaa ue nalıil 
1rıı,..,,nı1,, lıallamlan icaplar : 

a - latiap hacminin nasıl heup e
dleceii kaptaki mayiin mllrdan, kap 
kısmen dahi dolu olM, kabın hakiki 
istiap hacmine gtsre heaap edilir. Bot 
kaplar mayi milrdarmm teebitlnde be
aaba katılmu. 

b - Kaplara ııe mikdar mayi kon•· 
catı: KaplK ....... ,.. cloldonlmı· 

kaplar, aumtı yapmayacak n 
lar mUateana olmak Uıı:ere - llna 
dırmıyacak veghile kapatılmlf 
tır. A crupunun birinci anıl 
maylleri yaıuııbilir bir maddeden 
Pılmlf kap içinde bulundumak 
tll'. 



Demi ryolla rı 
kir'11ık biife, büYet, 
gazete satış yeri 
Devlet Demiryolları ikinci lılet

llle Komisyonundan : 
1 - Yeni inşa olunan Ankara garı 

içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri 
ile garın yanındaki büyük ve lüks ga
.ti110 binası ve müştemilatının Uç sene 
nıüddetle 7 şubat 1938 pazartesi günü 
icrası mukarrer bulunan pazarlığı gö
rülen lüzuma binaen 28 fUbat 1938 pa
.tartesi gününe bırakılmıttır. 

Z - Talihlerin uzun müddet Anka
ra - İstanbul gibi büyük ,ehirlerde bi· 
rinci sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet· 
le ve ehliyetle idare etmiş olduklarını 
ve !ıalen böyle bir müesseseyi idare e
debilecek ehliyet ve mali kudrette bu
lunduklarına dair ve bu cihet vesikada 
larahaten yazılı olmak ,artiyle ticaret 
odalarından ahnmıt bir belgeyi ve nil· 
fuı veya hüviyet cüzdanlarının ulı ve· 
ya salahiyetli makamlarca musaddak 
•uretlerini pazarlık gilnünden beş gün 
heline yani 23 ıubat 938 akşamına ka· 
dar Ankarada ikinci itletmc komisyo
nu relaliğine teslim edeceklerdir. Bu 
tarihe kadar matlub vesaiki venniyen· 
ler pazarlığa kabul edilmiyeceklerdir 

3 - Şartnameler Ankarada ikinci it" 
letme komisyonu ile Haydarpqada bi· 
rinci ifletme mlldilrlilğünde ve hmir· 
de sekizinci 1,1etme idaresinde parasız 
olarak istiyenlere verilecektir. 

(335) 721 

Asfalt yaptwrılacak 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

tünden ı 
Ankara istasyonunda Devlet De 

ınıryolları umumi idare binasının şe 
hlr cephesindeki parke kaldırım üze
rinin asfaltla kaplanması işi ile arka 
cephesinde ar ralt kaplamalı bir mey 
dan yapılması iıi kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye lronmuıtur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 12.600 

liradır. 
2 _ lstekliler bu ife ald şartnam" 

•e sair evrakı Devlet demiryollarının 
Ankara, Haydarpap ve Sirkeci vez 
nelerinden 63 kuruı mukabilinde ala· 

bitir. 
3 - Ekıiltme 28 - 2 - 938 tarihinde 

Pazartesi günü saat 15 de Ankarad, 
l>evlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci Jromisyor 
ea yapılacaktır. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektublariyle birlik· 
te af&ğıda yasılı teminat ve veul' 
ayni gUn saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkimına uy
gun 945 liralık muvıa'·'-~• h_:..,.,,t 

b) Bu kanunun tavin ettifi ve şart· 
namede yasıb vesikalar. (340) 767 -
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Fabrika lor 
Kimyager ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

iünden ı 

Kmkkalede çalıştırılmak üezere 
maden tahlillerinde çalışmıı ve ye
tipiş bir kimyager alınacaktır. İs
teklilerden Askerliğini yapmış olan
ların vesikalariyle umum müdürlüğe 
şifahen veya tahriren müracaatları. 

848 

A. Levazım Amirliği 

600 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levamn Amirliii Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - latanbul komutanlığına bağlı 
kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla ihalesi 25 fUbat 938 cuma 
gilnil saat 16 da Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

2 - Mııhammen tutarı 34500 lira 
ilk teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 
komisyonda her gün öğleden evvel 
görülür. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektubları ile kanuni 
vesikalarını havi teklif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar komisyona verilmesi. 

(345) 745 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan ı 

1 - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 

için 170 ton yulafın kapalı zarfla ek

siltmesi 22.2.938 saat 15 de Ankara le

vuım &mirliği aatın alma komisyo

nunda yapılacaktır • 

2 - Muhammen bedeli 8500 lira ilk 

Baymdırlık Bakanlı~ı 

Demir köprü inşaatl 
eksiltme ilônı 

Nafıa Vekaletinden ı 
1 - Evvelce ayak kıamının ihalesi 

yapılmıı olan Tunceli viliyetinde E
lazığ - Mazgirt yolu üzerinde 70 
metre açıklığındaki "Şeyhcu" köprü
sünün bu defa demir üst yapısı kapa
lı zarf uıuliyle münakaaaya çıkarıl

mıştır. Keşif bedeli (45.000) liradır. 
2 - Eksiltme 24. 3. 938 tarihine 

müsadif perıembe günü saat (16) da 
Nafıa vekaletinde Şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (225) kuruş 

mukabilinde şose köpriller reisliğin
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
Iiblerin (3375) liralık muvakkat te
minat vermeleri .. e müteahhidlik ve
sikasiyle demir köprü işlerinde ihti· 
usları olduğunu iabat eden vesaik 
ibraz etmeleri lizımdır. (Türkiyede 
mümessil veya vekili bulunmayan ma
ruf ve müştehir yabancı firmalardan 
müteahhidlik vesikası aranılmaz.) 

isteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazlı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (293) 729 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa V eületinden : 
ı - Eksiltmeye konulan it : lkti

sad vekaleti binası birinci bodrum ka
tı pencerelerine Jalozi kapakları iti· 
dir. 
Keşif bedeli 1681 lira 68 kuru,tur. 
2 - Eksiltme 28. 2. 938 pazartesi 

günil saat 14 de Nafıa vekAleti bina
sında yapı işleri eksiltme komisyonu 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

yonda 7726 lira 22 kurut ketif bedel
li Eskitehir ceza evinin tamirat ve 
tahkimat iti ebiltmeai açık olarak 
icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 579 lira 47 ku
ruştur. 

Bu ite ald proje, keşif, fenni şart
name, ekıiltme ,artnamesi her zaman 
Nafıa mildürlllğilnde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi itleri yaptıkla
rına dair ibru edecekleri vesaika is
tinaden Nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyetnameyi ve senesi için
de ticaret odaımdan ahnmıf vesikayı 
hamil bulunmaları prttır. (367) 941 

Cezaevi ·yaptırmlacak 
Aydın cezaevi lntMt Komiıyonu Ri

yasetinden ı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 

viliyetinde Gazi Paşa ilk okulu kar
şısındaki plinda gösterilen mevkid~ 
Ceza evi inşaaı. 

2 - Kefif bedeli (82330) lira 77 ku
ruştur. 

3 - 1937 yılı mali senesi içinde 
başlanacak olan bu İfin (yirmi bin) 
liralık mikdarının 937 mali yılı için
de bltirilmeıi prttır. 

4 - A,ağıda yazılı ıartname ve 
evrak Aydın C. M. U. liğinde para
sız görülebilir. 

A) - Eksiltme prtnamesi 
B) - Mukavele projesi 
C) - Bayındırlık işleri genel şart 

namesi 
Ç) - Keıif cetveli, silsilei fiat 

cetveli, Metraj cetveli. 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı itleri 

intaat prtnameai. 
E) - Fennt şartname 
S - Eksiltme 11 mart 1938 cuma 

gUnU aaat onbefde Aydın C. M. U. 
liği dairesinde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

6 - Eksiltme (KAPALI ZARF) 
usuliyle yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için 
taliplerin (Beı bin Uç yüz altmıf ye
di) lira muvakkat teminat vermesi ve 
bundan bqka qağıda yazılı vesika
ları haiz bulunmaları lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından alınan 
1937 yılına aid müteahhidlik vesikası. 

B) - 937 yılına ait Ticaret oda
sı vesikası. 

teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartna

me ve nümunesi komisyonda görülür. 

Kanun! vesikalar bulunan teklif mek

tublarmm saat 14 e kadar komisyona 

verllmellL 

8 - Teklif mektupları yukarda 
kabilinde yapı itleri umum mUdUrUl- betincf maddede yazılı aatten bir aa
ğilnden alınabilir. at evveline kadar Aydın C. M. U. li-

4 - Eksiltmeye girebilmek l~ln 18- ffnde mUte,ekJdl komiayona getlre
teldilerin 126 lira 15 kuratluk maftk· relr malıbu mabbfllnde nrecelder
kat teminat vermeleri ft yapı lfled dlr. Posta De ,anderilecek mektupla
umum mUdUrlUIUnden bu lı lçln a- rm nihayet betlncl maddede yanlı 
lınmı huıusl vealka lbru etmesi ıı- aaate kadar plmft olması ve dıı sar-

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bet kutur bedel mu-

(264) 1-608 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Lnuım Amirliii ,S-bn 

Alma Komisyonundan ı 
d 1 (

439
) 943 fm mOhOr mumu ile iyice yapıftınl-

zım ır. mrt bulunması llzımdır. Ponada o-
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

yılı mayıa nihayetine kadar ihtiyacı 
olan 120.000 kilo aıfıı· etine talib çık
madıfından yeniden kapalı .ıarfla 
120.000 kilo ağır eti aatm almacak
tır. Muhammen fiyatı 26 kuruf 50 
santim olup tutarı 31.800 lira ilk te

minatı 2385 liradır. lhalesi 25 fUbat 
938 cuma &ünü saat 16 dadır. lstekli· 
lerin şartnamesini her gün komisyon· 
da görebilirler. Talihlerin kanunun 
2-3 maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten bir ıaat evveline kadar 
Kırklareli Tümen satın alma komis 
yonuna vermeleri. (373) 81 ı 

70,000 kilo pirinç 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Kazalar 

lnsaat yaptırılacak 
Haymana Beledi.re ReUJiiindea ı 
Haymana kaaabasmda belediyeye 

aid kadınlar kaplıcaıınm (5294) lira 
(65) kuruf ke'if bedeli aoywıma ve 
istirahat mahallinin yeniden infUI 
10. 2. 938 pertembe &finil ihale edil
mediğinden 2. 3. 938 çarşamba gilnU
ne talik ettiği isteklilerin % 7,5 mu
vakkat teminat akçesi ve viliyet bat 

mühendisliğinden muaaddak iktidar 
vesikalariyle birlikte 11. 2. 938 tari
hinden 2. 3. 938 tarihine kadar her 
gün mesai saatleri dahilinde belediye 
encümenine müracaatları ve ihalenin 
2. 3. 938 çarpmba günü aaat 15 de so
nuçlandırılacağı ilin olunur. 

(454) 

"'ilôyetler 
1 _ Ankara garnizon birlik _ve 

müesseseleri ihtiyacı olan 70,000 kılo 
pirincin kapalı zarfla ekıiltmeıind" 
talip çıkmadığından 22 ~u~~ 938 sa 
at 14 de Ankara Lv. Amırlığı Sa. Al T • t k • ıt • 
Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapıla· amıra e Si mesı 
caktır. Eıkiıehir Nafıa Müdürlüiünden : 

ı _ Muhammen bedeli lOSOO lira 28. 2. 938 tarihine müaadif puartesi 
ilk teminatı 787 lira 50 kuruştur. ~a~ günü saat 15 de Eskişehir Nafıa mü· 
name ve numunesi komiıyo?dalgo~u ı dürlüğü binasında toplanacak komi•-
lü •--unl vesika ve temınat a o r. D41• 883 
misyonda bulunulması. (365) '----------------

Un ahnacak 
Ankara LevUllO Amirliii Satın Alma Komiıyonundan : 

Apğıda yazılı unlarm Karaköae aıkeri satın alma komisyonunda ek· 
"ltmeai yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. Iateklilerin teklif 

Si b" l" k da k ' • mektuplarını ihale aaatından ır saat evve ıne a r omııyona vermelerı 
Muhammen İlk 

Clnıi 

Miktarı ebdeli teminatı Eksiltme Eksiltme Nere ihti-
Kilo Lira Lira 'ekli tarihi saati yacı olduğu 

Fabrika unu 125000 18875 1415 Kapalı 26. 2. 938 11 Iğdır ve 
civar birlik 
teri 

125000 18750 1406 • .. .. .. .. 12 Silrbahan .. • ve civar 

(385) 823 birlikleri. 

lacak recikmeler ~abul edllmes. 
951 

Giresonda hastahane 
yapt1r1lacak 

Gina1111 Nafia MiclürlQiDclen ı 
Gireaun Yillyet merkezinde yeni

den inp edilecek hutahane binasmın 
klrrfr ve betonarme k11ımları vahid 
fiyatlar ll.ıerinden kapalı .ıarf usuliy
le eblltmeye konulmuftur. 
M•ıbammen bedeli 48835 liradır. 

Tekliflerdeki ten.ıillt vahid fiyatla
rm umumu tlserlnden yapılacaktıır. 

Ebiltme 5 mart 1938 tarihine teaa
dUf eClen cumartesi gUnU uat on bir
de huauıl muhasebe binuı içinde top
lanacak olan villyet encilnıeninde ya
pılacaktır. 

Vahidi fiyat cedvell, prtname, mu
kavelename, plln ve buna mUteferri 
diler enak 240 kurut mukabilinde 
Gire1unda Nafıa dairesinden verile
cektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku
ruttur. 

lateklilerln teklif mektublarını ma 
hali! ticaret odalı veaikaaı ve 1938 ae· 
nesi lçin muteber Nafıa vekaletinden 
alınmıı en apfı 25000 liralık yapı iş
leri müteahhidlik vesikasiyle 5 mart 
938 cumartesi ıünü saat ona kadar 
Giresun daimt encilnıen reiılitine 
vermeleri llzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (447) 947 

Malatya pamuk ıslah 

istasyonu binası 
Malatp Nma Müdürlütünden ; 

24. 2. 938 pertembe gUnU aaat ıs 

de Malatya Nafıa daireıinde 
(34806.76) lira ketlf bedelli eski Ma
latya pamuk ısllh istasyon binaları 
inpatı kapalı .ıarf uıullyle ebiltme· 
ye konulmuttur. 

Mukavele, Ekıiltme, baymdırhk 
itleri genel buıuıl " fenni 9artna
melerl proje, kqif hullsaaı ile buna 

müteferri diğer evrak her gün nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2611) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve 

en 8% (20.000) liralık bu ite benzer it 
yaptıklarına dair nafıa vekaletinden 
almıı olduğu milteahhidlilıc ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı .ıarfla
rını 24. 2. 938 pertembe gilnü aut 14 
de kadar Malatya Nafıa müdürlüğüne 
vermeleri (354) 792 

Orta okul 
yaptırılacak 

latanbul Nafıa Müdürlüiünden: 

28. 2. 938 pazartesi günü aut 15 de ls
tanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(38378,13) lira ketif bedelli Fatih 
Zincirlikuyuda yapılacak orta okul 
binası inpatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keıif hulisası ile buna mil
teferri diğer evrak (192) kurut mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2879) liradır. 
lsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (30.000) liralık bu ife benzer it 
yaptığına dair Nafıa vekiletinden a
lınmıı ehliyet ve ticaret odası vesi
kalarını havi kapalı zarflarını 
28.2.938 paartesi günü saat 14 e kadar 
İstanbul Nafıa müdilrlüfüne verme
leri. (558/284) 711 

Elektrik tesisatı 
Çankm BelediTeainden ı 

1 - Musaddak proje mucibince 
"37974" lira 50 kuruş ketifli Çankırı 
ıehri elektrik tesisatına talip çıkma
ması dolayısiyle, bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuıtur. 

2 - Bu ite aid proje, keşif ve aaire
yi gönnek iıtlyenler Çankırı belediye 
fen memurluiunda hergiln görebilir ve 
istiyebilir. 

3 - Pazarlığa girebilmek için iıtek
lilerin 2490 numaralı artırma, eksiltme 
kanunu mucibince muktazi teminatı ve 
bu işi başarabileceklerine dair Nafıa 
vekaletinden aldıkları 937 senesine aid 
vesikaları ve ticaret odaamda kayıtlı 
olduklarına dair vesikaları ibraza mec
burdur. 

4 - Puarlık en aon S mart 938 per
fCDlbe gilnllne kadar yapılabilir. 

5 - Yapılacak iffn bedeli pqln ve 
belediyeler banbaınduı tediye edile-
cektir. (735/387) 824 

rutluk teminatları ve yedlerinde meY. 
cud vesaikleriyle birlikte Erzincan 
su itleri 12 inci ıube mühendisliğine 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

3 - Şartname ve projeler bedeli 
mukabilinde Erzincanda 12 inci tube 
mühendisliğinde satılmaktadır. 

(236) 711 

İnşaat eksi itmesi 
Urfa Nafıa Direktörlüğünden ı 
Viliyetin cenub hududunda Diriya

kub, Karaku§ı. ve Biridervif mevkile
rinde yeniden inp edilecek olan üç a
det gümrük muhafaza TB. 2 dördiinci1 
bölük ıüvari takım merkezi binaları 
"58006" lira "22" kuruş bedeli keşif 
üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuftur. 

1 - Bu üç bina inşaatına aid muvak
kat teminat mikdarı "4150" lira "31• 
kuru9tur. 

2 - İsteklilerin teklif mcktublarına 
apğıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A - Yukarıda mikdarı yazılı temi• 
nat akçesinin malsandığına yatırıldı· 

ğına dair sandık makbuzu ve ya hükü· 
metçe muteber bir bankadan abancak 
teminat mektubu. 

B - Teklif ıahiblerine nafıa vekale
tinden verilmiş asgari "30.000" liralık 
ehliyet vesikası veya musaddak ıureti, 

C - Teklif sahihlerinin mensub ol
dukları ticaret odalarından aldıkları 

1938 ıenesine aid vesika veya musad
dak sureti. 

D - isteklinin mühendis ve fen me
muru olması veya bunlardan birinden 
bu işin mesuliyeti fenniyesini deruhte 
edeceğine dair alacağı teahhüd senedL 
3- Ekıiltme 22.2.938 tarihine müsa

dif sah günü saat 15 de Urfa nafıa mü• 
dürlüğü oduında toplanacak komia
yon marifetiyle yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin arttırma ve eksilt• 
me kanununun umumi hükümleriyle 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkimına ve yukarıda yazılı maddele
rın icabatına riayet eylemeleri şarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edil-

mez. 
5 - lateklller bu lşe ald proje, eY• 

rakı ketfiye ve prtnameleri Urfa na
fıa mildürlllğilnden iatiyerek görebi· 
lirler. 

6 - Posta ile gönderlleçek teklif 
mektublannm ihale saatmdan bir saat 
evetine kadar eksiltme komiıyonuna 
varması şarttır. Postada vaki gecikme
lerden dolayı komisyon mesuliyet ka-
bul etmez. (605/306) 715 

Ökiiı ye beygir ahnacak 
Kocaeli lakla Müdürlüfindea 

ı - Kocaeli villyeti dahilinde ie
lrin edilen göçmenler isin 534 adet 
çift öküzü ile 234 adet kotum beygiri 

K • • •• t ı k kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· opru yap ırı aca muıtur. 
Nafıa Vek&leti Erzincan Sa itleri 2 - Eksiltme 21 tubat 938 pazarto-

On İkinci Şube Mühendialiiinden: si gilnü saat 14 de Kocaeli iskin mil-
1 - Muhammen bedeli keıfi dilrlilğünde toplanacak iskln komis-

(13629) lira (66) kuruıtan ibaret bu- yonu huzurunda yapılacaktır. 
lunan Erzincan ovaıının ıimal kıa- 3 - Teklif mektubları 21 tubat 938 
mmdaki Norglh ve Çermik bataklık- günU aaat 12 ye kadar makbuz muka
lan kurutma kanallarmm Pizvan. bilinde iakln müdürlüfüne teslimi. 
KUpeıi, Kara kilise ve Gadaganlar 4 - 534 öküzün muhammen bedeli 
yollarını katettiği mahallerde yapıla- 29370 lira ve 234 atın muhammen tu
cak dört adet köy yolu köprülerinin ı tar bedeli 19890 liradır. lstekliler bu 
inıası ve müteahhide ihalesi kapalı meblağ üzerinden yüzde yedi buçuk 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmut· niıbetinde muvakkat teminat paralan 
tur. ve ticaret odasında kayıdh bulunduk-

2 - Kati ihale 28 tubat 938 tarihin- !arına dair vesikalariyle birlikte yu
de aut 15 de Erzincan prbaylıtında karıda yuılı giln ve aaatte komisyo
teşekkill edecek komisyon marifetiy- na müracaatları ilin olunur. 
le yapılacağmdan talihlerin mezkOr Şartnameıi Kocaeli iskin miidürlü-
tarihten evvel muvakkat teminat ak- ğünden parasız verilir. 
çeıi tutarı olan (1022) lira (22) ku- (702/349) 

11 kalem kundura malzemesi ahnacak 
latanbal Jandarma Satın Alma Komiıyonundan : 

Tahmin bedeli İlk teminatı 

Mikdarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

807750 adet Kapsul 242 32 18 17 

120840 adet Sustadlı kapıul 193 34 14 so 
207 kilo Çirit 62 10 4 66 
137 kilo 9 katlı keten ipliği 732 95 54 97 
450 kilo 3 katlı keten ipliği 2632 50 197 44 
797 kilo Okçe perçin çivisi 223 16 16 74 
191 kilo Okçe takviye çiviıi 53 48 4 Ol 
650 kangal Ağaç çiviıi 442 00 33 15 
93 metre Zımpara kafıdı ss 80 4 19 

9000 - 12000 kilo kösele 20280 00 1521 00 
7240 kilo Vaketa 18027 60 1352 07 

42945 2~ J.-0 90 
1 - Vekiller heyeti kararlyle parası 938 maH senesinde verilmek üzere 

cinai, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı ''11" kalem 
kundura malzemeal 2. 3. 938 ~,amba günü saat "15" de Gedikpaşadakl 
Jandarma aatm alma komiıyonunca kpalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

2 - "11" kalem malzemenin ayn ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi 
hepılnin veya birkaç kaleminin bir iıtekliye ihalesi de caizdir. 

3 - ~.artn~~ her giln Gedikpapdaki Jandarma satın alma komisyo
nunda gorülebılır veya "215" kuruş mukabilinde aldırılabilir. 

.4 - lsteklilerln ekailtme gtlnU saat "14" de kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırlıyacakları teklif mektublarmı komisyona vermeleri lazımdır. 

(763/386) 850 
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H A s A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN İsmine ve markasına dikkat. 807 

• ... ... .~ ,. ... 1 ,• • • • 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi 

"' agız 

dişler ve 
temin 

güzel 
eder ~6399 

rsuGÜN · KU~BARANIZA·ATAGAGİNlZ· 5· KURUŞ 

·.~·- • • f 

. •.· J. ' .. ~ .... 

YARIN· KURACAG l N lZ · EVİN·TEMELİDİR 
u - ~~':'ı• • 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

119 ........................................... , 

NED Al~INA 
Grib, 

Nevralji, 
Baş ve Diş 
Artritizm, 

Ağrıları, 
romatizma 

cıo 
ı:o 

"' 

! .......................................................... I 
..J l lll 111111111111111111111111111111 lll I L. i Yenişehir Güven Taksileri 

_ f Telefon: 3848 : 1 Gece, gündüz istenilen yere ! 
---- Dr. ~evket Hüsnü Taray -
_ : Temiz, rahat otolarımız ı 
: Cebeci hastanesi - gönderilir. 912 - = ı : KııJak, Boğaz ve Burun _ ..................................................... . 

-

- hastalarını kabul eder = 
: Viyana ve frankfurt üniversite • : 
: leri kliniklerinden mezun : - -_ Her gün saat 14· den sonra : 
: hastalıkları mütehassısı : --- Adliye Sarayı köşesinde sarraf 
_ Hakkı apartımam No. 5 : 
: Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 : 
: 1- 79= --.ıııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ı ı ı ıılr' 

· .N ~ 'c)s·t.erl n~ ·· 
~. Haya~ta ~;..büyUJ< kazariç has· 
·ta lığa · yakal . .irimamaktır : Ağız ve boğaz yolile giren bütün ~u
laşıcı hastalıklar· . NEOSTERIN 
kullanmakta~ önlenebilir.' ~ · 
He.r eczaneden reçetesiz alınır, 

1-483 

~----- ~ 

uı:us 20. 2. 1938 

Halkevinde r .............. -................................. 1 
j Küçük ilan ş-srtları - --S-atı_lı_k--Gtomobil - Müsaid şeraitte Şehir Tiyatrosu 
i Dört satırhk küçük ilanlardanı hususi bir ford otomobili satılıktır. 
:.· Bir defa için 30 kuruş Telefon: 2851 937 

20 Şubat Halkevlerinin açılma senei devriyesi dolayısiy
le bu cumartesi gündüz gece ve pazar gü·nü gündüz temsil
leri yoktur. 

İki defa için 50 kuruş 
1. Üç defa için 70 kuruş Stıhk arsa - Su deposu civarında 

Dört defa için 80 kuruş alınır. j Devamlı küçük ilanların her defası İş bankası köşkü karşı sırasında 3 daire-
ı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın
ı! neşredilecek bir ilin için 14-0 kuru~ mış 720 M2 ar.sa satılıktır. Komisyoncu Bu haftanın "" 

alınacaktır. 
programı 

i Bir kolaylık olmak üzere, her ıatır, Vahdi, Telf. 2487 858 
i kelime aralarındaki boşluklar mUstes- 20, 21, 22 Şubat pazar, pazartesi, salı günü 

akıamları umuma ı na 30 harf itibar edilmi§tir. Bir küçük Sablık arıa - Kavaklıderede İran se-
i ilin 120 harften ibaret olmalıdır. f h · · h' af d ki .. i Dört satırdan fazla her satır için ay. aret anesının şe ır tar m a sırt U-

Ti MU R i rıca ıo kuruıı alınır. zerinde imarca parselleri yapılmış arsa-
ı .............. , ....... ,,,, .. ,,,...... lar üzerindeki 1400 M2 lik hisseler sa -

Kiralık: 

Kiralık mobilyeli oda - Yenişehir 

İnkilab caddesi Dr. Abdullah Rasim 
Apartımanı No: 13 ':terzi Bayan Sıdı
ka. 898 

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

760 

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

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

Kiralık - Vekalet binalan 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:l970 878 

Kiralık - İki oda mutbak elektrik, 
su. Yenihal arkasında Naci Kıcıman 

apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 933 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasında 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 3 
oda 1 hol, banyo, mutbak, su, elektrik, 
havagazını havi daire. Ziraat Enstitüsü 
Dahiliye başasistaru Nurettin Tel :2088 

952 

İş veren1er: 

Süt anne aranıyor - Tam sıhatli, ço
cuğu 3 aylıktan küçük olacak ve yanı
na alrruyacak. Yenişehir Tuna caddesi 
No. 24 müracaat. 935 

Dağınık: 

Yenişehirde her türlü konforu havi 
üç odalı veya iki odalı bir hollü daire 
aranıyor. Telefon: 3011 896 

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

nız. Parasız gönderi
lir. 
Singer saat ticaretha-

nesi. İstanbul Eminönü 877 

734 

• 
ULUS - !9 uncu yıl - No. 5946 

İmtiyaz sahibi ve Ba~muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 
859 

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

Sablık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yüz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 

Sabhk Arsalar - Ayn ayn veya 
toptan ucuz satılık arazi. Yenişehirde 
Bakanlıklara otomobille beşer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

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

Satıhk arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısrnda 485 m2, Sıhiye 
vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
satılıktır. Telefon; 1449 939 

iş arayanlar: . 

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

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

Aıçı ve mürebbiye- Muhtelif yer
lerde takdirle çalışmış her türlü alaf • 
ranga, alaturka yemek ve çocuk orta 
hizmeti yapan bir bayan iş arıyor. İs
tiklat oteli mUstecirine müracaat. 880 

Zayii er 
Gaip Plaka - Ankara belediyesin

den aldığım tek ath yirmi hususi nu • 
maralı fayton plakası gaip olduğundan 
yenisini ıçıkaracağmı eskisinin hükmU 
yoktur. A. Gürcan 949 

Zayi - Edirne erkek muallim mek
tebinden aldığım orta mekteb şehadet
namesini kaybettim.. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Hozat ka
zasında Nacarlardan İbrahim oğlu 
Mehmet. 945 

Ankara Defterdarlığındanı 

Tarihi manzum piyes 4 perde 

Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 

Uyanıı · Servetiftinun 
1891 

Batyazarx: A. Ihsan Tokgöz 

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

ANKARA PALAS 
Paviyonunda 

MERCEDES HOPKİNS 
Meıhur Dnnsöz ve Şantöz 

Her akşam temaşa edilir. 

Kiralık oda 
Anafartalar caddesinde eski Nafıa 

vekaleti apartmanının ikinci katmda 
bir koridor dahilinde beş oda 30 ha
ziran 938 tarihine kadar gerek ayn 
ayrı ve gerek toptan kiraya verilecek
tir. Talihlerin Vehbi Koç ticaret e
vinde Bay Osman Aslana mliracaat-
larr. 946 

Kirahk evler 

Sermayedar bir 
şerik arıyorum 
Kasanızdaki paramzın .kasa.na

dan dışan çıkmamak şartiyle be
her bin lirasına senevi ( 450) lira 
kazanç temin ediyorum. 

Adres: İsmet Paşa Tameı
lar sokak No. (2) 953 

Aylık icar 
muhammen 

Iradı bedeli Dipozite Evvel 
S. No. K. No. 

1 14 
Ada 
321 
331 

Parsel Cinsi Mevkii Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. sahibinin isml 

2 15 

3 
4 
5 

3/ 1/ 15 
23 
19 

353 
321 
321 

21 Ahşap ev Altay M. Hasırcılar So. 
4 ,, Ulkil M. Demiryolu So. 

4 
8 

9 

" 
" ,, 

Ut.kil M. Lise So. 
Altay M. Haymana So. 
Altay M. Haymana So. 

150 00 12 50 5 63 Hasan oğlu Osman 
300 00 25 00 11 25 Mehme<i kızr Rüş.-

60 00 5 00 
96 00 8 00 

200 00 lô 67 

2 25 
3 60 
7 50 

tiye ve Zeynullah 
oğulan Ömer Lüt
fi, Cevad, Şadan, 

Ahmed Mithat, 
Necmiye ve Hatice 
Emin oğlğu Şaban 
lsmail krzı Ruhiye 
lsmail kızı Satia 

Yukarda cins ve evsafı yazılı maliye hazinesi namına kayidli gayri menkullerin ayhk icarlarmm pazarlıkla 
ihalelerinin 25. 2. 938 cuma günü saat 15 de defterdarlıkta mftteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler hizalarında yazılı dipozi to makbuzlariyle birlikte sözü geçen komisyona müracaatları. ( 441) 944 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Meşhur Çigan musikisinin iştirakiyle 
temsil edilen mevsimin en güzel ve 

nadide §.aheseri 

'çtNGENE PRENSES 

Tamamen reı.xli 
Baş rollerde: ANNA BELLA • 

HENRYFONDA 
Fransızca sözlü 

Seanslar: 11-1-2,45-4,45-6,45. Gece 21 de 
Saat 11 de tenzil~tlı matine 

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

BUtGECE 

Korsanlık hayatına aid en müthiş ve 
müessir ve arn.kabahş bir film 

ESİRLER GEMİSİ 

Baırollcrde: VALLACE BERRY -

WARNER BAXTER 

Gündüz seanslarında: ATE Ş 

Seanalar: 11-1-2,30-4,30-6,30. Gece 21 de 

Saat 11 de tenzilatlı matine 
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Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeıi: Ankara Bankalar caddesi, Telefon: 2619 595 


