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~BaJbakanımıx Hukuk ilmini Yayma Kurumu 

müsabakasını kaxananlara bixzat 
mükôfatlarını da§ıttılar dün 

8Qfbakanımız B. Celal Bayar Hukuk ilmini Yayma KurumunaA 
( Bu husustaki tafsilat 3. üncü sayfamızdadır ] 

Vaziyetin 
Avuaturya baıbakanı Şu,,.ig'- ı 

in Avu.tturyacla bir plebi.it 
yapmaia karar verdiğini bil
diren nutku üz.erine, Alman
ya bu plebiaiti geri bıraltma· 
ia çalıfmıf, buna mukabil 
B. Şuınig a:z.imkôr bir taoır 
takınarak plebisitin icra olu
nacağını bildirmifti. 

Bu va:z.iyet karıısında Avu.ttur
yayı ilhaka karar veren Al
manya, •abahtan itibaren 
Bavyeraclan ve bilha .. a Mü
nihten Avusturya sınırına 

doğru asker ve motorlu kıta
lar uvketmeie bQflQmıftır. 

Aynı ~manda alman hükü· 
meti akıama doğru Avustur
ya hükümetine ültimatomlar 
vererek, plebiaitin tehirini 
ve B. Şuınig'in iatif a•ını i•te
miıtir. 

Avusturya hükümeti plebiaitin 
tehirini kabul etmİf, Alman· 
)'anın ısrarı karıısıncla •on· 
raclan B. Şuınig de istila et
miıtir. Bunun üurine mu· 
vakkat bir hükümet kurula
rak bQfına na:z.i olan ve al
manların urarı ü:z.crine kabi
neye dahiliye nasırı olarak 
aluıan lnkuart gelmiı, Al
manyaya telgrafla müracaat 
•d•rek memleket dahilind• 
ni.aamın muhaltuaa için al· 

bil4nçosu 
man kıtalarının yardımını 
i.ttemiıtir. 

Diler taraltan alman lııtaları 
Avusturya .. nınnı g•çer•lı 
Sal~bur,'la diiu Avu•tur.)ICI 
•mır ıehirlerini ifgal •tmİ§
tir. Alman tacYyareleri d• 
Viyana üaerind• uçmuılar
dır. Alman motorlu lntaları 
bugün .taat clörtt• Viyanada 
olacaltlardır. 

Say• lnkuart radyoda yaptıiı 
beyanatta mill•t•, alman kı· 
talanna lıarıı lıoymamaları· 
nı tav.iye •tmİ§tir. 

Bu va~iyet Fran•a o• lnıilt•r•· 
el• deriıt altial•r uyandırmlf, 
bu illi hültüm•t Almanyamn 
harelıetini ıidd•tl• protHtO 
•tmİflerclir. Fran.tada bir u
mumi Hlcim•t ltabin••İ kuru• 
lacaiından bah.tolunmaltta • 
dır. lngilis ltabine•İ el• bu
gün l•olıalôd• bir toplantı 
yapacaktır. 

Avu.turyadalri aon INUiyet• ... 
linc•, h•r tarala na~ bayra
iı ç•lıilmiftir. Polisler ,,. 
halk birbirleril• ltucalılat
makta ,,. Bitler mulü Mlcim
lOJmalıtadırlar. Bu .tatU'la
nn )'(Ulldılı dalrilraya lıa
dar B. Milrla laenü Utila 
•tm.lı ni~tind• d•fiWI. 

Avusturya iıgali nasıl oldu? 

Suınig istila etti ve tevkil olundu. Nazi 
kabinesini Says lnkuart kurdu 

alman tayyareleri V iya nada 

lngiltere Fransa protesto etti 

11unllı. o 
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Almanlarm Avusturya hududundaki tahşitlerini ve hu dudu geçtikleri nokta 
olan Pasov'u gösterir harita 

Kırmıaı altlar almanların dün alrıam İfgal •ttilıl•ri Lins ,.hrini ve dil•r mıntalıalan ,.ösferrneltteclir. 
Tarama olıla 6Nl•ril•n yer Vi)'Ollada. V• alman motorlu ltuvv•tl•ri buıün ArJU.ttur)'Gllm rrNrlı•SÜN uaıl 
olmUf 6ulunocalılarda. 

Dün ArJU.ttur.)ICICfcı vm:iyet vahim 
bir inkifCll gÖ.tt•rmİ§tir: Alman hü • 
lrüm•ti, dün acıbala Viyanaya fidd•t· 
li bir ültimatom U...•relı ŞUf11İ6'İn 
çeltilnw.tini ve yerine dcıhilq. ncuın 
Say• lnlruart'ın ••l.m.aini üt..m,tir. 

Şuf11İ6 i..tilcı etmİf, 6uncı rafrMn, 
almaıa orJruuncı aUl lıuvu.tler, aJr. 
fCl"ICI doiru BtlfJ~rcı - Aouturya •· 
nınnJalri Pauoo'dan hruluda l'•Çft • 

relr Lins ,.hrini İfl'al •tmİfl•rdir. 
ilk motorlu lıuuv.tlerin, bu .abala 
Vi)'Gllaya p,,...; belıl•nm•lrt•dir. 

Olturlarunmın h.WU.nin inltİfGI 

M)'l'inl tafJit u•IJilnNı.ri İfİn ••ı.n 
,....,.,.,., ...,_. lnt:elıil•r 4• Ja
H ..... _ ... ~nım ... , 

ilk liaber Royıer' den: Bayvero ı 
aınınnda cuker toplanıyor 

MUnih, 11 (A.A.) - Royter ajanıı 1 
muhabirinden : 
Aıkerl krtaatın harekttına dair a

hali aruında bir takım ıayialar dolq.
maktadır Diln gece ve bu sabah erken
den asker ve zahire yUklU kamyonlar 
Münihten geçerek Avuıturya ıınırı
na doğru yola düzülmütlerdir. ''Ka· 
rı gfunlekliler" harekete hazır bulun
mak üzere emir almıtlardır. 

Resmi makamların vermekte oldu
ğu izahat, nazi nakliyat tetekkUlleri
nin umumt bir manevrası yapılmak 

m're olduğu teklindedir. 
Avuıturya ıeneral kontoloeu, bu 

sabah otomobille Awıturya hududu· 
~ 

BUGUN 

16 sayla 
llovemiz 

Asker, gençlik 

Frankocular Akdeniz 
kıyılarına ilerliyorlar 
Pariı, 11 (A.A.) - Franko kuvvet

leri Saragosta genif bir cebhe üzerin
de hükümetçi kuvvetlerin mevzilerini 
yarmı9lardır ve İspanyanın ,ark sahi
line doğru ilerlemektedirler. 

Fıkra. 

Demagoji 
"Geniş topraklı amerikan birleflk • 

cumhuriyetlerinde istihsal etmelc, 
p a y e t m ek' ten daha kolay olduiıı 
için ihtilil tehlikesi yoktur. Fakat baı· 
1ca bir tehlike var: demagoji!" 

Ve muharrir bir misal veriyor: .soıı 
.seçimde cumhur reisi Ruzvelt'in kar· 
tısına rakip olarak bilhassa ekonomi 
demagoglau çıkmıştır. Bunlar, /inam 
ve ekonomi meselelerini münakaşa .. 
decek yerde, cazib tedbirlerle, halle yı
ğznlarını avlamağı dü~ünüyorlardı. 
Meseli içlerinden biri buhranı 6nl•· 
mek için şu çareyi öne sürüyordu: 
''Ellisini ~an ber amerikalıya, aynı ay 
içinde harcamak şartiyle, 200 dolu 
maaş bağlamak!" 

Bu suretle milyonlarca amerilıa.lı 

ayda 2.50 tür.it lirasrnı behemehal su• 
{etmeye mecbur olacakları için piya• 
salar canlanacak, istihsal artacak, it
sizlık kJlmıyacaktı. 

- Bu kadar basit avamf iribçe bir fi
kir dinlenir mi? diye ~racaksrnız. 

Amerikada milyonlar bu teklifin ca• 
zibesine o kadar kapılmıştır ki sahibi 
az kalsın dev/et reüıiğsni elde edecek
ti. 
lş bu kadar ciddileşince senato ko

misyonu namzed efendiyi, teklif ini 
izah için davet ediyor ve ilk sual fll 
oluyor: 

- Pekiy, bunca milyar doları banıi 
'e temin edeceksiniz? 

- Yooo ... efendiler, diyor, ben yal· 
nız çareyi keşfettim. Karşllığmı bul
mak sizlerin vazifenizi 

Bizde bu demagoğun zihniyetinde 
kimseler, hiç havadis kalmadı mı, ya· 
bud küçük bir bahis fırsatı ele geçti 
mi, çalakalem vergilerle oynamağı idet 
edinmişlerdir. Okadar ki bunlar11ı 
mümkün görüp videttiklerinin yanın
da, hükümetin yapacağı en büyüle le
dakarliklar bile sönük kalmağa ma/J
kfJmdur. 

Bıol keseden milyonlarca lirayı ba
ğıflayanlar, eğer davet edilip de, umu· 
mi masrailau nereden ödemeği dütün
dQkleri 6Ualine uğrasalar, verecekleri 
cevab ba.ittir: 

- l'ooo ... elendiler, oru11ıı 
I· 
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Kamutayın toplantısında 

Demiryollar ile eşya nakline 
aid proje anayasa 

encümenine verildi 

Hükumet 
borsaya 
yardım 

yapacak 
BüyUlC Millet Meclisi dün Fikret 

Sılayın başkanlığında toplanmıŞ:tır. 
Celsenin açılmasrnı müteakib bazı 

Uyelerin mezuniyetlerine aid Riyaset 
divanı tezkeresi okunmuş ve memurin 
kanunu hakkındaki teklifin alaltadar 
encUmenlerce ayrı, ayrı tetkikinin 
güçlüğü mucib olacağı cihetiyle, mü
tenazır encümenlerden teşkil olunacak 
muhtelit bir encümeni tarafından tet
kik edilmesinin faydalı olacağı hak
kındaki dahiliye encümeni mazbatası 
tasvib cdihnittir. 

DemiryolUır hakkındaki 
beynelmilel mukavele 

Bundan sonra, ruznamede bulunan 
demiryolları ile eşya nakliyatına aid 
beynelmilel mukavelenin tatbikine ait 
kanun layihasının müzakeresine geçil
miştir. 

Bu kanun layihasiyle, 2461 numaralı 
kanun ile Türkiyede meriyeti kabul e· 
dilmiş olan demiryolları ile eşya nak
liyatına müteallik beynelmilel muka
velenin 60 ıncı maddesine tevfikan te
fekkül eden heyetle, beynelmilel nak
liyat komitesi tarafından işbu muka
vele hükümlerinin tatbikatını teshil 
için ittih~z olunacak kararların mil
temmim hUkUmlerini Nafıa Vekilinin 
tasdikiyle meriyete konulmasına sala
hiyet verilmesi istenilmekte idi. 

B. Refik incenin sözleri 
Layihanın heyeti umumiyesi üzerin-. 

de söz alan Refik İnce "Manisa", ka
nun layihasının umumi hatları üzerin
deki noktai nazarını izah ederek nafıa 
encümeninden, bir muahede ve muka
.velenin mütemmimi olmak üzere itti
haz edilen kararları ve binaenaleyh e
sas mukaveleye ilave edilen ve mahi
yeti itibariyle mukavele olan bir kara
rı tasdik etmek meclisin salahiyeti da
hilinde iken bunun bir vekile ,icra kuv
vetine mensup herhangi bir vekalete 
,vermenin doğru olup olmadığını ve e
aas mukavele mucibince eksperlerin ve 
komit~nin böyle bir karar ittihaz ede
bileceii kabul edildiğine göre, esasen 
kabul edilmiş olan bu heyetin vermiş 
oldu~u kararlan tasdik i~in böyle bir 
kanun yapılmasına ihtiyaç olup olma
dığını ıormuştur. 

Encümen mazbata mulıar
ririnin cevabı 

EncUmen namına mazbata muharri
ri Ahmed Hilmi Kalaç "Kayseri", ce
vah vererek, müzakere mevzuu olan 
layihanın evelce millet meclisinin tas
vibinden geçen bir mukavelenin 60 m
cı maddesi mucibince ara sıra ittihada 
dahil olan hükümetler delegelerinin 
toplantılarında mukavelenin herhangi 
bir .maddesinin tavzihi şeklinde ittihaz 
edilen kararların tasdikini istihdaf ey 
lcdiğini i,aret etmif ve demŞ:tir ki: 
"- Eıbabı mucibe mazbatasında da 

izah edildiği gibi bu kararlar iki ay 
ıarf ında tebliğ edilmekte ve alakadar
la.r üç ay zarfında menfi cevab verme
dikleri takdirde ise meriyete girmit 
ıayılmaktadır, demiş ve §Unları ilave 
ctmiftir: 

Yeni mukavele tanzim 
edilmiyor 

Mazbata muharririnin cevabı 
Nafıa encümeni mazbata muharriri, 

Refik İnce'nin bu son miltalealarına 
da cevab vererek madde metnindeki 
hüküm kelimesinin ifade ettiği maksa
dı izah etmiş ve bunun mukaveleye 
yeni bir hüküm ilavesini tazammun 
eylemediğini tekrar kaydeylemiştir. 

Hakkr Tank Us (Giresun) Şu suali 
sormuştur:" - Yeni bir hüküm olmı
yacaktır. O halde bu tavzihi ihtiva e -
den kararı yalnız Nafıa vekilinin ken
diliğinden tasdik etmesi için mani bir 
kanun kaydr var mıdır ki, yeni bir ka
nun çıkarmağa ihtiyaç görülüyor. 

Nafıa encümeni mazbata muharri • 
ri: "- Vekalet kendisinde daha fazla 
salahiyet bulmak için teklif etmiştir. 
Cevabını vermiştir. 

R. Ali Çetinkaya kiinüde 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya, hatibler 
tarafından ileri sürülen mütalealara 
karşı verdiği cevahda, beynelmilel 
nakliyat işlerinde diğer alakadar olan 
devletlerle bir mütabakat olmasının 
zaruri olduğunu ve bizim de dahil ol
duğumuz beynelmilel bir toplantıda 
yapılmı~ olan mukavelenin Büyük 
Millet Meclisince de tasdik edilmiş 
bulunduğunu kaydederek demiştir ki: 

- Bir komite bu beynelmilel muka
veleye ait işlere bakar. Vakh vakit bu 
komite tarafından ilaveler, izahlar, 
tefsirler tebliğ edilmektedir. Biz ve
kalete salahiyet verilsin, lüzumuna gö
re tefsir ve iah edilsin, diyoruz, mese
le bundan ibarettir. 

Luyilıanın göriişülmesi 
geriye bırakıldı 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya bu müna
sebetle beynelmilel komiteden gelen 
yeni bir tefsir kararını okuyarak: 

- Bahis mevzuu olan meaeleler bu 
gibi şeylerdir. Takdir heyeti umumi
yenindir., demi,ıir. 

Refik lnce, görüşünde israr ederek, 
kanun layihasının gelecek toplantıya 
kadar müzakeresinin tehiri ile mesele
nin esaslı bir tetkike tabi tutulmasını 
istemiş ve bir de takrir vermiftir. 

Takrir reye konularak kabul edilmif 
ve tetkik edilmek üzere teşkilatı esa
siye encümenine verilmiştir. 

Bilyük Millet Meclisi paza.rtesi gü
nü toplanacaktır. 

Kambiyo kontrol 
mOdürti dan geldi 

Hükümet, İstanbul borsasının An
karaya haldi dolayısiyle, borsanın 
fevkalade masraflarını karşılamak ü
zere 20920 liralık bir yardım yapıl
masına karar vermiştir. Bu yardımın 
10.000 lirau bina kirası 10.920 lirası
da memur maaşları olarak borsaya 
verilecektir. 

Borsa komiseri ve borsa memurları 
borsa kapalı kaldığı müddetçe vazife
lerini Ankarada göreceklerdir. 
İstanbul menkul kıymetler ve kam

biyo borsasının içinde bulunduğumuz 
mali sene büdcesi Ankara borsasında 
meri olacak ve Ankara borsasının 
tesis masraflarını karşılamak · üzere 
İstanbul borsasının masraf kısımlarnı 
da dörtbin liralık bir fasıl açılacaktır. 
Bundan başka İstanbul borsasında 
halen i~ görmekte olan meclis ile iti
razları tetkik heyeti nisan başından i
tibaren Ankara borsasının aynı vazi
felerini görecekler ve İstanbul borsa
sı muamelelerinden ileri gelecek iş 
ve anlaşmazlıklara da bakacaklardır. 

İstanbul borsası kotuna dahil olan 
şirketlere aid tahvil ve hisse senedle
rinin kotasyonu İstanbul borsası ka
palı kaldığı müddet içinde Ankara 
borsasında devam edecektir. 
İstanbul kambiyo kontrol müdürü 

B. Salih maliye vekaletiyle temas et
mek ve bazı hususlarda izahat vermek 
üzere Ankaraya gelmiştir. Haber al· 
dığımıza göre altın alım ve satımı 
hakındaki kanunun genişletileceği ve 
bazı taraflara da altın verileceğine 

dair İstanbulda dolaşan bazı şayialar 
tamamiyle asrlsızdır. Altın alım ve 
satımı bir iki ay evvel hükümetin 
yenl bir kararnamesiyle ı,, Ziraat, 
EmU.k ve Eytam, Osmanlı ve Türk 
ticaret bankalarına verilmiş bulun
maktadır. Bu bankaların dı,ında sa
nat eıerleri vilcudc getiren şahltl ve 

müesseselerle, dişçilerde kambiyo 
müdürlüklerinden usulü dairesinde 
altın tedarik edebilmektedirler. 

Dişçilerin altın elde edebilmeleri 
beyanname vermek ve aldıkları altını 
da ne şekilde kullandıklarını göster
mek şartlarına mütavaffıktır. Bu şe
kil dairesinde bugüne kadar !stanbul
da 203 diıçi kambiyo müdürlüğüne 
müracaat ederek altın almı§tır. 

Ankara halkevinde 1 rans11ca 

konuıma dersleri 
Diin ısı 16 dereceye kadar 

yiikseldi :Muallimin mazereti dolayısiyle üç 
.. • . . ' haftadanberi geri kalmakta olan fran-

Dun şehrı~ızd~. hava umumıyetle sızca konuşma derslerine cumartesi 
bulutlu geçmtŞ, ruzga.r garbten sa~i- gUnleri ıaat üçten itibaren tekrar de
y.ede 7 metre kadar .. bı~ hızla ~.sm~~- vama başlanmıştır. 
tır. Isr .~e~e sıfırın ustunde 1, gunduz Bu derse kayıdlı talebelerin ve ye
sıf~rı~ u~tilnde 16 derece olarak kayd- niden kaydolmak istiyenlerin bu sa-
edılmıtşır • atte ınuallimle temasları rica olunur. 

Dün en düşUk ısı sıfırın altında 
Kayseri ve Karsta 5, Erzincanda 6, 
Vanda 7 derecedir. En yüksek ısı da 
sıfırın üstünde Çanakkale, Edirne ve 

Çağrı 

Adanada 14, Çorluda 18, İ.zmirde 19, * Maliye encümeni bugün saat 10 
Balıkesirde 20 derecedir. da toplanacaktır. 

Kamutay 

Encümenlerinde 
/ 

Kamutay Encümenlerinde diln a
şağıda yazılı mevzular müzakere e
dilmiştir : 

Arzu1ıal enciimeninde : 

Encümene tevdi edilen arzuhaller
den ruznameye alınmış olanlar hak
kında vekaletlerden ve encümenler
den gelen cevablar ve mevcud ahklm 
tetkik edildikten sonra bu arzuhaller 
karara bağlanmıştır. 

Mcılive enciimenin<le: 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında
ki kanun layihasının • müzakeresine 
devam edilmiştir. 

Bifrlcc encümeninde : , 
1937 mali yılı bazı daıre büdcelerin

de değişiklik yapılmasına dair olan 
kanun Iayihalarını müzakere etmiftri. 

Müze ücretleri 
indiriliyor 

Kamutay büdce encümeniğ müze ve 
milli ıaraylardan alınacak duhuliye 
ücretleri hakkındaki kanun projesinin 
görüşülmesini bitirmiştir. Büdce en· 
cümeni, umumi surette müzeleri her
kesin gezebilmesini temin için ziya· 
retçilerden hiç para alınrnamau lazım 
geleceğini düşünmüş, fakat bu yerle· 
rin bir mesire halinde herkesin ziyaret 
eylemesi de onların bakım ve intizamı
na zarar vereceğini göz önüne alarak, 
ücret mikdarım ücret alınmıyacakları 
projede birer birer tesbit etmiştir. 

Projeye göre: 
Umuma açılmış olan müzelerle açık 

müze haline konmuş tarihi binaları ve 
tanzim edilmiş ören yerlerini ziyaret 
edenlerden onar, açık bulunan milli sa
raylarla Topkapı sarayı müzesini ve 
mü~temilatın ıziyaret edenlerden elli
şer, Ayasofya müzesini ziyaret eden
lerden yirmibeşer kuruş duhuliye alı
nacaktır. Bu ücretler ulusal bayram ile 
genel ve hafta tatil günlerinde ayrıca 
indirilecektir. Sıhiye müzeleri duhuli
yesiz ziyaret edilebilecektir. 

AlelClmum moktebler talebesinden, 
kıta halindeki erat ile aubaylarmdan, 
rchberlcrile toplu halde gelen halkevi 
gibi kültür kurumları üyelerinden, ec
nebi memleketler talebe ve izci grup
larından (mütekabiliyet esasına göre), 
hususi müsaadeyi haiz sanat ve ilim 
münteaiblerinden, 

Resm1 devlet misafirlerile maiyetle
ri ve mihmandarlarından duhuliye Uc
reti almmıyacaktır. 

Halkevinde projeksiyonlu 
konferans 

İstanbul müzeleri umum müdilr mu
avini ve Universite edebiyat fakültesi 
eski zamanlar tarihi doçenti arkeolog 
Dr. Arif Müfit Mansel Ankara hal
kevinde Trakların cenaze adetleri 
ve Lüleburgaz hafriyatı hakkında bir 
konferans verecektir. 

Türk tarih kurumunun Trakya 
mıntakası hafriyat direktörü genç ve 
kıymetli dlimlerimizden Dr. Arif Mü
fit Manselin bu konferansı iki yıldan 
beri devam eden Trakya hafriyatın

<ian elde edilen neticelere dayanmak
tadır. Trakların mentei bakımından 
fevkalade ehemiyeti haiz olan bu 
konferansa herkes gelebilir, girit kar
tına ihtiyaç yoktur. 

Piyango dün çekildi 
50 bin 

9.185 
liralık büyük ikramiye 
numaraya isabet etti 

Türk Hava Kurumu Piyangosunun 
yimıi dördüncü tertib beıinci keşidesi 
dün yapılmııbr. Kazanan numaralan 
ıırasiyle qaiı yazıyoruz: 

50.000 liralık büyük ikramiye 

9.185 
15.000 liralık ikinci ikramiye 

35.116 
10.000 liralık ikramye 

13.541 
1.000 liralık ikramiye 

24.870 
isabet etmiştir. 
500 lira kmsananlar ı 

65 1170 1507 2285 6460 15690 
22095 22099 22132 25016 25173 26854 
30503 3287 5 36629 37630 

200 lira kazananUır: 
2035 3287 3375 5713 6317 6665 
9169 11234 14218 15366 15628 15883 

21112 22858 23711 26002 28020 29248 
30662 

100 lira kazananlar: 
983 1064 2855 4165 387 5005 

7824 8282 377 757 8768 10263 
401 11184 12871 13342 14824 15459 
761 862 955 16153 407 17207 
556 18391 848 19686 729 920 

20099 562 21451 798 23336 747 
24373 25115 498 26503 27091 734 
29691 30025 746 31060 32018 747 
33079 243 658 110 36125 761 
37158 866 38745 846 

50 lira kazananlar: 
290 384 663 815 12+4 288 
590 673 677 772 792 2138 
765 901 3415 4064 180 420 
674 700 709 5283 393 690 
779 6095 492 641 838 863 

7239 425 346 373 644 675 
735 9061 10049 831 994 11018 
057 142 380 385 541 859 

12275 713 779 866 13032 281 
407 708 737 14055 142 313 
390 15056 741 16339 17346 484 
691 704 730 808 828 18082 
141 287 327 559 705 775 
827 879 19048 190 20090 264 
361 780 881 951 21247 787 
023 241 280 429 482 553 
598 934 23487 498 643 985 

24055 111 156 210 335 380 
424 25056 136" 146 164 358 
399 512 684 725 76) 177 

825 942 26294 357 369 575 
786 27907 966 984 28305 400 
907 29070 212 486 777 30066 
145 145 690 31056 125 126 
329 413 516 560 724 799 
480 950 32211 261 613 33027 
215 689 778 793 927 938 

34252 364 503 945 35060 097 
159 353 374 451 537 36113 
204 281 479 717 733 765 
930 37090 408 502 38081 413 
881 882 942 39045 274 371 
708 

3 O lir kazananlar : 
117 292 432 474 591 1002 
165 246 272 601 776 899 
997 2196 609 718 3085 171 
232 590 879 4021 275 341 
517 533 724 835 978 5165 
17G 187 538 679 773 6060 
600 770 7286 351 357 704 

8020 021 055 165 432 459 

490 610 930 9052 374 489 

789 911 10045 159 209 298 
358 550 704 745 820 864 
902 11193 329 475 602 838 
855 947 996 12305 317 448 
468 485 841 13131 204° 219 
463 591 672 14101 116 297 
357 455 734 845 955 15059 
123 174 217 335 363 427 
446 451 517 570 718 730 
788 998 16030 253 262 265 
281 436 9S1 17030 155 177 
235 304 890 478 562 634 
688 710 791 938 939 18089 
196 328 406 535 650 662 

19212 326 498 558 638 672 
770 845 908 20223 349 424 
513 639 763 863 868 972 

21051 165 185 350 390 626 
666 722 799 923 22082 231 
269 347 384 600 643 811 

23061 162 386 395 468 486 
684 872 949 24024 369 484 
516 560 716 831 25429 26171 
488 573 623 878 27207 316 
672 733 891 28062 101 575 
710 29007 067 240 264 268 
479 512 513 539 629 751 
770 786 887 30141 338 347. 
434 452 477 995 31090 211 
314 388 465 591 689 481 

32324 334 570 636 731 781 
814 867 931 33098 196 524 
642 659 688 869 908 34045 
163 228 316 443 467 564 
734 756 905 35190 273 366 
654 744 767 978 36287 356 
475 604 664 716 784 921 
956 968 37116 139 602 64% 
722 817 868 38038 098 099 
297 652 944 39065 487 527 
817 960 

Son iki rakamı 16 ve 85 ile ıona eren 
onda bir biletler iki,er lira amtorti ı· 
lacaklardır. 

-
Bugün KaleaibI 

cinayetinin 
·muhakemesi VOlj 

Geçenlerde Kale dibinde Kezban 
adlı bir kadını boğmak suretile öldü· 
ren ve odanın bir köıeaine gömen e• 
lektrikçi Ali ile suç ortağı olduğu sa
nılan Ane hakkındaki dav!ya bugün 
öğleden evel ağır ceza mahkemcşinde 
devam olunacaktır. 

Bundan evelki celsede ehli vukuf 
sıfatile dinlenen adli tabib Dr. Behçet 
ve ı.c&\.ı•k c&Jl~ 4' .. hlh profesör Fahrinin 
bu nokl&dR auıa,mo.zı.ı,. .:lll7•u .. 1~u u 
zerine lstanbul adli tıb mccliaine ha· 
vale edilen· meseleye de cevab gelmiş
tir. Doktorların ifadelerinde biribiri· 
ne zıd olan nokta elektrikçi Alinin 
Kezbanı boğarken, Ay§enin yardımın
dan istifade edip etmediği noktasında 
idi. Haber alındığına göre adli tıb 
meclisi, güçlü kuvvetli bir erkek olan 
Alinin Kezbanı yalnız batına botmuı 
olması ihtimalini daha ıiyade varid 
görmü9tür. -
icra islerini tetkilC 
edecek mütehassıs 

geliyor 
Yeniden mukavele tanzim edilmi

yor. Mazbatamızda işaret edildiği gibi 
tavı:ih mahiyetinde olan hükümlerin 
tatbik mevkiine konulması salahiyeti
ni istiyoruz. Teşkilatı esasiye kanu
nunun 26 ıncı maddesi filhakika mu
kavele salahiyetini doğrudan doğruya 
yüksek meclise bırakmıştır. Fakat biz 
bu teklifi mukavele yapmak mahiye
tinde görmediğimiz için Nafıa vekfile· 
tine böyle bir salahiyet vermeği doğru 
bulduk.n 
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İcra dairelerimizde tetkİıkler yap
mak il.zere davet edilen B. Lcyman. 
bugün İsviçreden hareket etmiştir. 
Adliye mütehassısının önümüzdeki 
sah veya çarşamba günü şehrimizde o
lacağı ve ilk tema11lardan sonra derhal 
icra dairelerini dolaşarak tetkikatı 
baflıyacağı anlaşılmaktadır. 

Ziya 'Gevher Etili (Çanakkale), ka· 
nun metni içinde "dispositions com
plementaires'' gibi yabancı kelimele
rin bulunduğunu işaret ederek bu ke
limelerin nasıl olup da konulduğunu 
ıormuf, encümen mazbata muharriri, 
bu kelimelerin madde metninden çıka
rılmıf bulunduğu cevabını vermiŞtir. 

''Mütemmim mükümler'' neyi 
ifade eder? 

Refik İnce (Manisa)ı tekrar söz ala
rak madde metnindeki - teshil için it
tihaz olunacak kararların "mütem· 
mim hükümlerin" - ifadesinin delalet 
ettiii manayı izah ederek mukavele 
tatbikatınr teshili için ittihaz oluna
cak kararlar hakkında mutabık bulun
duğunu ve ensen hUkümetin hangi 
mukavelenin hüsnü tatbiki hususun • 
daki murakabe salahiyetinin zaten tak
yld edilmiş bulunmasına göre, bunun 
btr kanun mevzuu teşkil etmiyeceğini 
ıöylemi~ ve demi~tir ki: 

"Mütemmim hüküm" mukaveleye 
yeni hüküm ilavesi manlsınadrr. Böy
J,. ?lunca da mukavelenin tarafımız-

taldild • 

Duman! 
Duman, dilimizde çok kullanılın 

kelimelerden birisidir. Atı sözleri
mizde ona rastgelirsiniz: 

''Ateş olmıyan yerde duman çık· 
maz!,, 

k 
,,, .b. 

"Dumanı doğru çı sın. gı ı. 

Duman kelimesile yapılmış id-
"H 1" d a" yomlarrmız vardır: s ı uma , 

"duman attırıyor'', ''gözünü du· 
man bürümüş", "tozu dumana kat· 
mı!j" gibi. 

Cumhuriyet devrine gelinceye 
kadar lstanbulda yangınlar o kadar 
sık olurdu ki bu yüzden kalem efen• 
dilerine varıncaya kadar birçok is
tanbullular, şehrin tulumbacı ko• 
ğuşlarrna kaydolunur/ar, o zamanın 
sporu, top strlrnca ve yahud bekçi 
baiırınca sandık omuzda yangına 
koşmaktan ibaret kalırdı. Bu yüz .. 
den dumanrn manasını en çok bilen. 
onun acısını en çok çeken şehrimiz 
lstanbuldu, di;:._ebiliriz, 

Modern itfaiyesi sayesinde şimdi 
alevden de, dumandan da pek perva• 
sı kalmıyan lstanbulun, hele güzel 
Boğaziçinin ve Halicin vapur baca• 
larından çıkan dumandan ıene raha· 
tı kı m&ttaclu'ı 

Son posta ile gelen lstanbul gı· 
zeteleri, Şirketi Hayriye vapurları· 
nın bacasını duman çıkartmıyıcık 
tertibat konulacağını yazıyorlardı. 

Eğer bu haber doğru ise, Haliç ve 
Boğaz kıyılarındaki halkın hali du
man olmaktan kurtulacak demek
tir. Ondan sonra derd olarak kalsa 
kalsa, Kuruçeşmedeki kömürlerin 

tozu kalır. - T. 1. 

''Ekseriyete yakın iııifak'' t · 

Poliklinik dergisinin son sayı

sında bizim tababet alemimizin 
en mühim haberi müjdeleniyor: 

Dr. Akil Muhtar'ın hansız trb 
akademisine girmesi. 

Bu haber üzerinde en fazla dur
mak, bununla en f az!a öğünmek 
onun hakkı olduğuna fÜphe yok. 

Fakat 'bu dergi bu haberi, "ek
Mm bir ittifak,. 

dile veriyor. ''Ekseriyete yakm 
bir ittifak,, bundan ne mani. anlı
yorsunuz ? 

El ''llzılurı 1 

Geçenlerde Napolyon'un fnıil
tereyi istila pli.nınm Lorıdrada 10 
İngiliz lirasına aatıldıimı yazmtıt
tık. Pariste de Bay Hitler'in el ya
zısı 18 bin franga (aıağı yukarı 
720 türk lirası), Bay Muaolininin 
el yazısı da 45 bin franga (aıaiı 
yukarı 1800 türk lirası) aatılİnıı. 

Demek ki el yazısı ıarab ve ha

lıya benzemiyor. Yenileri, eakile

rinden daha makb~l •.• 

Filmlerle tedrisat ! 

Almanyada filimlerle teclriaat 
ilerliyornıuı. Biz de bu uıulü tat
bika batlaaak hiç fena olimyacak. 
Jkı •• ı1mrua, 

''sinema aeyredeceiiz,, diye ders

hanelere istekle girer ve öğret

men takrirlerine göater~iklerin· 

den fazla bir dikkatle perdeyi 

dinlerler. 

Hele bu dersleri meıhur sinema 
yıldızları, spor as'lan verecek o
lursa o zaman genç neslin hiç bir 

dersi unutmalarına, akıldan çı

kannalarma imkan kalmaz. 

Renkler! 

Zemane politikası ve zemane 
politika moda11 yol aldı alah, 
renklere büyijk ehemiyet vermek 
lazım ıeliyor. Bugünlük ideoloji 
ıömleklerin<leki renklerden baha 
etmlyeceiiz. 

Yeryüzündeki faciaların renk
leri de bimirini andmyor. Çinli
lerle japonlar "San nehir,, de bir

birl•ril• çu1nıtılar. Yüzlerce, bin
lerce çin n japon öldü. O halde 
"San nehir,, eon rünlerde krrmrzı

aan nehir olnHqtur. 

San • kll"IDIZI 

nnıi oldujunu 

• 
renıin İspanya 
da, tabii, bilini-

mütehaasıa bir müddet Ankarad& 
meşgul olduktan sonra icra işleri kala· 
babk olan İstanbul, İzmir ve Adan& 
gibi diğer birkaç viliyetimize de seya
hatler yapması mukarrerdir. Ancak bu 
tetkikatın ne kadar devam edeceği he
nüz malum değildir. 
Mütehassıs tetkiklerini bitirdikten 

sonra etraflı bir rapor hazırlıyacak ba· 
kanhğa takdim edecektir. 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllll!lllllla.. - -§ Hukuk llmini Yayma i 
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ltalya - Lehistan 
Lehi.tan hariciye vekili Alba:y 

Bek, yanında hariciye veki.leti ıiya
ai itler müdürü Potoski bulunduiu 
halde Romayı ziyaret etmiıtir. Roma 
dan bildirildiğine göre, Lehiatan ha
riciye vekili hakkmda ltalya hükü
meti çok tamimi bir kabul göıter
miı- Üç gün devam eden bıı ziyaret 
eanaıında Bek, ltalya hariciye vekili 
Kont Çiyano ile uzun müzakereler 
yapmq, Muaaolini ile görüpniif ve 
ltalya kralı tarafından da kabul e
dilmiıtir. 

Sekiz on aeneden beri, ltalya ile 
Lehiatan devlet adamları arumda 
karıılıklı ziyaret yapılmamııtır. 

1928 aeneıinde Lehiıtan hariciye ve
kili Zaleıki, Romayı ziyaret etmİf. 
iki tene aonra da Grandi, dıı bakanı 
.-ekili iken, bu ziyareti iade etmitti. 
Bununla beraber Muaolinin 1933 ae
ııeaindeki dörtler diktatöraaı teklifi
nin Lebiatanda uyandırdığı ii'birar 
bir tarafa bırakılacak oluna, ltal:1a 
ile Lehistan araaındaki münasebet
ler, normal, dürüıt, hatta bazan aa
mimi olmuttur, Dörtler diktatöraaı 
teıebbüaü de Lehiatanda bunu teklif 
eden ltalyadan ziyade buna muvafa
kat eden Franaaya kartı iibirar u-
7andınnııtı. Ve bu iğbirar havaaı 
iç.indedir ki Lehiıtan, 1934 tenui 
ikinci kanun içinde Almanya ile on 
aenelik anlaımayı yapmııtır. Bu an -
Lapnaya kadar Lehiatan, Fr~m 
yalnız müttefiki değil, Franaanm 
lllilıverine tabi olan bir devletti. 
Franaa ile Lehistan araamdaki mü -
ııaaebetler, ilk defa Lokarno muahe
deainin imzaıile aoğumaya baılıyor. 
MalUındur ki bu muahede ile Fran -
aa, AJmanyaya, kendi hududlarını 
kati ve nihai olarak tanıttığı halde 
Lehiatan bududları hakkmda bu 
kaydı Almanyaya kabul ettireme
nıiıti. Almanyanın tark hududlan ile 
aarb hududları araıında böyle bir 
ayrılık yapılmaıı Lehiatanı endifeye 
düıürmüt ve Franaanın da buna mu
~afaka.t etmeıine Lebiatan pen
mitti. Bununla beraber, Lehdtım, 
bundan tonra da Franaanm mih•eri
ne tabi olmakta devam etti. Mmoli • 
ni 1933 .-neainde dörtler diktatöra
amı teklif ettiii ve Franaa da buna 
razı olduğu zaman, Lehistan gene ea
ki müttefikine gücendi. Bu ıııralarda
clır ki Almanya, Lehiıtana on aene 
müddetle bir anlatma teklif etti. 
Koridor meaeluinin Almanya için e
lıemiyeti malUnı olduiuna söre Hit
ler'in böyle bir teklifde bulunmHı 
beklenmiyordu. Fakat Nazi tefi, 
i\.vrupada Franaanm beıremnftyuT
.,. niı. ....... t vero,.•k «:;.. Lehi..tuu, 
Pariıin mihverinden kurtarmayı lü -
zumlu sördü ve bu fedaki.rlıiı yap
tı. Neticede Lehistan ile Franıa ara -
•ındaki ittifak ilga edilmemekle be -
raber, herhalde ittifak eaki ıümul 
ve ehemiyetini kaybetti. Lehistan 
bundan aonra Avrupa muvazenesin
de öyle bir yol takib etmeğe baıla
nıııtır ki bu yol daha yeni zaman
larda Yugoslavya, Romanya gibi 
Franaanın eaki doıtları için de bir 
Örnek olmUflur. ''Etki dottluklan 
nıuhaf aza etmek ve yeni doıtluklar 
kurmak,, auretinde ifade edilen bu 
aiyaaetin mucidi Lebiatandır. 

Lehiıtan tarafından takib edilen 
dıı politikanın ana hattı hatırda tu • 
tutacak oluraa Bek'in Romaya yaptı
iı aeyahatin mani.aı anlatılır. Fakat 
bu defaki ziyarette daha derin bir 
lllana da vardır. Avrupa politikuı
llın aon zamanlardaki iıtihaleıi kar
fıaında Lehiıtan ve ltalya menfaat -
leri birbirine çok yakınlaımııtır. 

Bugün Avrupa politikasının aiır -
lıfı orta Avrupadadır. Ve bu tazyiki 
)'apan da Almanyadır. Lehistanm da 
ltalyanm da Almanyaya kartı olan 
~aziyetleri birbirine çok benzer. Av
Rıapada Almanyanın geniılemeıi, her 
iki devletin de menfaatlerine uygun 
değildir. Fakat her ikiıi de bir takım 
aaruretler altında Almanya ile an
latmak mecburiyetinde kalmıılar. 
dil'. Binaenaleyh Lehistan ve İtalya 
aı.enfaatleri araaındaki temaa nokta
aı, ilk bakııta göründüğünden daha 
büyüktür. Ve Almanya Avrupada 
hegemonya kurdukça da artacaktır. 

lnıiltere ile kartılaımak iıtemi
)en Almanya, artık garbdan gözleri
ili çevirmiıtir. Fakat ya tarka, yahud 
dtt cenuba doğru bakmak mecburi
htindedir Şarka bakaa Lehiıtanı, 
~enuba bakıa ltalyayı görecek. Böy
b~ bir vaziyetin İtalya ile Lehiıtanı 

1rbirine yaldaıtırmaıı tabiidir. Bu
ll\lft içindir ki Lehiıtan daima orta 
.\~panın mukadderatı · hakkmda 
)aitın alaka göıtermiıtir. Bek, iki ay 
~el, Lehiıtan mecliıi huzurunda 
'öy)ediği bir nutukta Lehiatanııı orta 
.\~pa aiyaaetini izah ederken, 935 
~ıi ikinci ki.Dununda Laval ile 

Uaaolini arasmdaki görüımede ya
t~~ anlatmanın aynı olduğunu aöy
~ıtir. MalUnıdur ki bu aııl&fllla, 

.._turya iıtikli.Jinin konanmaanw 
9'a dnletlv arumda 'bir el birliiine 

UllUS 

DÜNYA HA' BERLERİ 

Fransadaki buhran Filistinde 

B 1 um rad i k~ il_ erden çar!ıc;~~lar 
cevabını ıstıyor ! Kudüs, 11 (A.A.) - Filistinin 

muhtelif yerlerinde tedhiş hareketle
ri artmaktadır. Dün gece Filistin -
Mısır ve Kudüs - Telaviv demiryolla
rınm muhtelif yerlerinde üç bomba 
bulunmuıtur. Bunlardan ikisi patla
mamıt ve üçüncüsü hattın muhafaza
sına memur bir askeri direzin'i yol
dan çıkarmıştır. Saınariye daglarmın 
şimalinde hapishaneden kaçan bir 
mahkUnıun idaııesi altında araplaun 
bulundu~;,ı mü§aheck edilmiştir. 

Yen°i Kabinenin sosyalistler ve 
umulQyor radikallerle kurulacaOı 

Pariı, 11 (A.A.) - Blum aaat 23 de 
görü,melerine nihayet vermiştir. Bu 
ıabah tekrar görüpnelerine devam e
decektir. 

Pol Reyno, Blum ile bilhaaaa ekono
mik ve mali vaziyeti tetkik ettiğini 
söylemiıtir. Blumun komünistlerle 
yaptığı müzakerelere gelince, bu hu
susta komünistler tarafından neşredi
len bir tebliğde şmyle denilmektedir: 

Komüniaılerin ıelakkiai 
B. Torez, komünistlerin, kendileri

nin de bulundu&u ve halk cebhe.i pro
gramını tatbik eden bir halk c:ebhesi 
hükümeti kurulmasının tek hal çareai 
olduğu kanaatinde bulun<luklarmı ha
tırlatmıştır. 

Halk cebhesine mensup bütün parti 
ve teşekküllerin mümcsaillerinden mü 
rekkep olan halkçılar toplantısının 
milli komitesi dün öğleden sonra ya
pılmıştır. Hiç bir teblil 

1 neşredilme
miş olmasına rağmen umumi iş konfe· 
derasyonunun katibi Juho beyanatta 
bulunarak, amele ımıfının fedakarlık
larda bulunmağa hazır olduğunu fa

Yeni kabineyi kurmaya uir'lfan 
B. Blum 

Kudüs civarında araplar bir köyil 
basmışlardır. Şimalde dün başlıyan 
lıir çarpışma dev.:ım etmektedir. Çar -
pıfmanm şiudeti bvyur.a artmakta
dır. Bu müsademede ~eteciler 30 kişi 
kaybetmişlerdir. 

Bir ingili~ a11keri öldü 
Hayfa, 11 (A.A.) - Dün Filistinin 

'imalinde yapılan harP.kat aırasında 
bir ingiliz asken ölmüştür. Harekata 
bugün devam edilmektedir. Araplar
dan dün 10 kişi ölmüş ve yaıalanmış -
tır. 

Takriben 300 kişilik bir arab grupu 
timal kısmında kuşatılmaktadır. 

l' eni çarpı~malar 
Kudüs, 11 (A.A.) - Torçin civa

rında askeri kıtalarla arablar arasın
da yeniden mühim bir çarpışma ol
muştur. Harekata tayyareler de işti

rak etmi,lerdir. Araplardan 30 kifi 
öldürülmüıtür. 

kat zengin sınıflardan da müsavi feda- ----·-------------------------
karhklar taleb edilmesi lazım geldiği
ni aöylemittir. Juho, umumi iş konfe
derasyonunun kurulacak hükümete 
müzaharet edeceğini fa.kat amele te
tekkülleri aziaından birine bir nazır
bk verilmeme.ini arzu ettiğini ili.ve 
etmiftir. 

Komüniaılerin V<Uiyeıi 
Faris, 11 (A.A.) - Leon Blum İs· 

panyaya karıpıazlık politikasını güt
meğe karar vermiJ olduğu için bu si· 
yasete muarız olan komünistlerin 
Blum kabinesine girmek i.ıemiye<:ek
leri zannedilmektedir. 

Yeni hükümetin aoeyaliıt ve radikal 
• aosyalistlerden terckıküb etmesi ih
timali pek kuvvetlidir. Komüniat me
buaların böyle bir hü.kilmetc müzaha
ret edecekleri zannPrti1-.. ı..,eaır. 

Blum radikallerden, hü.künıe-
t,e girip girmiyeceklerini 

sordu. 
Paris, 11 (A.A.) - B. Blum bugün 

radikal aosyaliat partiıi reiıi B. Dala
diyeye bir mektup göndererek demit
tir ki: 
"- Dün Öğleden aonra radikal sos

~ali~t ?artiıine 9u aarih suali sormayı 
uzennıze almı§tıruz: 

Parti bir halk cebheai hUkümetine 
i§ıtirike hazır mıdır? 
İmdi, bana bildirdiğiniz karar sure

tinde, partinin halk ceıbheaine bağlılı
ğı teyid edildiıkten sonra benim auali
me, bilhusa finans ve dıf politika ba
kımından hükiimetin ilerdeki progra
ını ile alakalı başka bir sualle cevab ve 
rilmektedir. 

Bir halk cebhcti hU.kilmetinin prog
ramı, dört politik partinin iftirikiyle 
tesbit edilen müşterek program olmak 
gerekeceği cihetle timdiye kadar bu 
gibi tafsilat istenmesi mutad de&ildi 
ve asıl mesele bugün ifbirliği temin e
dilebilecek partilerin hangileri oldu
ğunun bilinmesidir. 

İşte bir cevab verilmesini tekrar ri· 
ca ettiğim ilk sual bu<lur. Bu mesele 
hcılledildikten sonradır ki, onun tatbik 
şartları hükilmete iştiriki kabul eden 
partiler arasında faydalı surette görü
şülecektir. 

Soayaliatler bugün karar 
verecek 

Paris, 11 (A.A.). - Cumhuriyetçi 
sosyaliıtler birliği kabine buhranı kar
şısında radikal grupunun kararını bek
lemek için ne gibi bir tavlt' takınaca
ğını tayin etmeii tehir eylemiıtir. 

Sosyalist partisinin milli meclisi ya
rın sabah saat dokuzda toplanarak hU
kfunet teşkili hakkındaki mceeleyi 
tetkik eyliyecektir. 

viçreden rayri komıularmı tefkil .. 
den devletler, yani AlmA1l7a, İtalya, 
Yqoalavya, Çekoalovakya ile Maca
rittan ve Avuaturyanın komtıuu ol
auyan Franaa, Lehiıtan ve Rcımaıı)'L 
Almanyanm Avu.ıur,. meaeleaini 
artık cermenliii alakadar eden da
hili bir meMle adclettiiini diin7aya 
bildirdiii bir aırada Bek'in Muaaoli
oi - Lava) anl&flDaanu hatırlamaaı, 
akibincle Romayı ziyaret etmeei ve 
ltal1ada bu derece pmimi bir kM>ul 
lönauİ IM&Wcle muaiclanbr. 

' 

Macarislanda lürk mezarlar1 

Macarlar cedlerimizin 
karşı büyük bir saygı 

mezarlarına 

gösterdiler 

E•tergomdalU Türlı Mezarlığı 
Budapefte, 11 (A.A.) - Macar a-,-------------

jansı bildiriyor: 1934 denberi Eıter
gomda, Doktor Antuan Leopoldun 
nazareti altında yapılan kazılar 11ra
sında Kalenin türklerin ifgali altında 
bulunduğu zamanlara aid bir çok türk 
macar taşları bulunmu9tur. &tergom, 
malQm olduğu üzere, 1543 den 1S95 e 
ve aonra 1605 den 1683 e kadar tUrk
lerin elinde bulunmuıtu, kalenin tark 
tarafında bulunan tilrk mezarlığı, •on 
radan vukuagelen bir çok defitiklik 
ve yapılan inf&at ıebeblerinden kay
bolmuttu. Bu ıefer meydana çıkarılan 
türk mezar ta,ları, aırf bunun için ay
rılan hususi bir arsaya muntazam bir 
surette dikilmiştir. Macarlar bu me
zar taşlarını yeniden hürmetle dikmek 
auretiyle, büyük şecaat, ve ham kud
reti göıtermiş olan eıki muhaaımlan
na kar91 duydukları yliksek aaygı his
lerini bir kere daha i•bat etmi9ler
dir. 

Çin tayyareleri 
Nankine akın 

yaptılar 
Şanghay, 11 (A.A.) - Bir Çin kay

nağından ~erilen haberlere göre, lkl 
Çin hava fılosu Nankin üzerine bir a
kın yaparak karada dura~ on japon 
tayyaresini tahrib etmi§lerdir. Bu a
kının tam bir sürpriz olduğu, çünkü 
tayyare toplarının atef etmediği ilA
ve edilmektedir. 

Sarı nehir civarında avziyeı 

Şanghay, 11 (A.A.) - İki japon 
pon müf rezeai Sarınehri Şanıinin u
cundan ve nehrin donmuf oldutu Bo
kunun kartı11ndan geçerek nehrin 
ut ahilinde iki 1r1uba1ı lflal n-

SOVYETLERDE 

RoUnki ile lesenofun 
25 ır sene hapsedilmesi 

19 zanlının 
idamı 
istendi 

Moıkova, 11 (A.A.) - Taa ajansı 
bildiriyor ı 

9 martta yüksek mahkemenin yap
tığı gizli celsede, suçlu Rakofski, 
Grinko, Rosengol ve Krestinski, bazı 
yabancı devletlerin bazı resmt mü
me11illeriyle olan casus ve vatan ha
ini münasebetleri hakkında izahlarda 
bulunmuılardır. Yüksek mahkeme 
sovyet aleyhtarı ''Troçkist ve sağcı 
Bloku" suçluların bağlı bulundukları 
ve yabancı devlet mümessillerinin 
kim olduklarını aarih surette tesbit 
etmiştir. Bunların hangi devletleri 
temsil etmeke oldukları da tesbit o
lunmuştur. 

Aynı gizli celsede suçlu Yogada, 
Makaim PCJkofun katli işini tertib 
ettiği ıuçunu tamamiyle itiraf eden 
beyanatta bulunmuftur. 

J'iflnıki i'"ddüınameaini okudu 

Moıkova, 11 (A.A.) - Yükıek 
mahkemede bugün iddia nameıini o
kuyan müddeiumumi Rakovıki ve 
Besenofun 25 ıene bap•ini ve diğer 

19 munuııun da idaınını i•temiftir. 

Çanakkale 
Destanım şimdiye kadar 

lıerkee 

Almanlar 
İnglllıler 

Fransızlar 
kendi bakımlarından yaz
dıları. Çanakkale yalnız 
türk askeri dehasmm ve 
milli fazildlerinin eseri
dir: Teknik ve şeref, onun 
maddi manevi biitiin ka
zancı bizimdir. Onun için 
yeni tcfrikamızm adını : 

Türk (anakkale 
koyduk. Bu tefrikamız as
keri edebiyatı en kuvvetli 

olan miitcha~sıs ~·e 

muharrir 

Şevki Yazman 
tarafından, şimdiye kadar 
malum olmıyan vesikalar 
da kulJamlarak, ve herke-

sin ka~·rıyahileccği bir 
iisliabla yazılmıştır. 

sabırsızlıkla bekleyiniz 
\. I 

Frankistler 
Bleşti aldılar 

Ble§it, 11 (A.A.) - Havas muha
birinden: BleJit tamamiyle hara.b ol
muştur. Vaziyet Teruelden daha fe
nadır. Franko kıtaları şehre girmi~ ve 
Elsaso tepelerine çekilmekte olan hü
kümetçileri takib ederek Şehirde dur 
maksızın ileri yürilyüşUne devam ey
lemi§tir. Franlco hava kuvvetleri çe
kilmekte olan hilkilmetçi kıtalarını 

fasılasız mitralyöz ateşine tutmakta
dır. Frankoculano aldıkları esirler a
rasında bir çok ingiliz ve amerikan 
gönüllüleri vardır. 

Taarruz devam ediyor 

Barıelon, 11 (A.A.) - Milli müda
faa bakanlığı bildiriyor : 

Şarkta nasyonalist taarruz devam 
eylemektedir. Munieaa, Puebla Albor
bon, Korte• dö Aragon ve Ermita dö 
Sangregorioyu bOpltmaya mecbur 
olduk. Mukabil taarruza geçtik ve bir 
çoğu İtalyan olmak üzere mühim 
miktarda eıir elde ettik. 

FrankiM kıtaları ilerliyorlar 
Teruel, 11 (A.A.) - Teruel cephe

sindeki nasyonalist radyo, aşağıdaki 
tebliği vermiştir : 

Nasyonalist krtaların taarruzu, bü
tün cephede ileri hareketlerle devam 
etmektedir. İleri hareket o derece ıe
ri ve hükilmetçi kıtaların geri çekili
'i o derece aceledir ki kıtalarımu:ın 
düşman ile rabıtayı devam ettirmesi 
hemen hemen mümkün olamamakta
dır. Düşman mühim miktarda silah 
ve cephane bırakmıştır. Krtalarımız
dan bir çoğu, gizlenmeğe hacet gör
meden ayakta ilerlemekte ve muhare
be meydanı, bir taarruzdan ziyade bir 
manevra manzarası arzeylemektedir. 
Cenup bölgesinde bütün köprüler tah
rib edilmiş ise de bunlar pek ~abuk 
bir surette tamir olunmuştur. 

Madrid, 11 (A.A.) - Hilkümet kı
taları dün Guadarrama cephesinde 
mukabil taarruza geçerek Malagosto 
sırtları müstesna olmak Uzere çar
şamba günü kaybettikleri bütün mev
zileri geri almağa muvaffak olmut· 
tardır. 

Halkeviride 
Erzurum gecesi 

3-

Baıbakanımız 
Hukuk ilmini 

yayma kurumunda 
Bafbakan Celil Bayar dün bakan

lar heyeti toplantısından aonra yan
larında adliye bakanı B. Şükrü Sa
raçoğlu, ve hu•ust kalem müdürü ol· 
duğu halde hukuk ilmini tyayına ku
rumunun belediyeler bankası binasın
daki merkezine ufrayarak kurumun 
davetlileri araıında bir saat kadar kal
mışlardır. 

Başbakan hukuk ilmini yayma ku
rumunun bu yıl için yükaek mekteb 
talebeleri arasında tertibettiği ilmt 
müsabakanın mükafatlarını bizzat da
ğıtmışlar ve kazanan gençleri tebrili 
etmi,terdir. 

Hükümet reiıi, gençlere hitablan 
arasında ilmin hayat için oldufu ve 
Atatürkün açtı&ı yeni hayatın bu fC
kildeki ilmi muvaffakiyetlerin genit
lemesini beklediğine bilhassa ip.ret 
buyurmuılardır. 

Ba,bakana, kurumun son yıllarda
ki çalışmaları etraflıca arz, ve hükil· 
met ve partice yapılan müzaharetler
den dolayı tC)ekkür edilmi,tir. 

Kurumun tertib ettiği ilmi müub~ 
kanın neticeleri f pnlardır : 

1 - 1936 - 1938 müaabakuma i§tl· 
rak eden talebenin yekunu (17) dir. 

2 - Müsabakada birinci sual ıu idi ı 
"Tam kaza davalariyle iptal davaları 
arasındaki farklar ve iptal davaları• 
nın hukukt neticeleri.,, 

Birinciliği, her ikisinin iktidarının 
hemen müsavi bulunduğu yolundaki 
milmeyyizler kanaatine dayanan ku· 
rum, siyasal bilgiler okulundan Bana 
Uluğ ve Rebi Ba,ol'a venniıtir. 

Evvelce yalnız bir birindye elli Ji. 
ra verilmeai kararlaşmı' iken bu defa 
iki birinciye ayrı ayrı elli lira •eril• 
miftir. 

Yine ıiyaaal bilgiler okulundan 
Zeyyat Baykaraya takdirname veril· 
miştir. 

3 - İkinci sual ıu idi: ''Eeaa hukulıC 
bakımından kanun, nızamna.me, Bil
yilk millet meclisi kararları, karama· 
me, talimatnamelerin hukukt mahi
yetleri.,, 

Birinciliği Ankara hukuk fakUlte
sinden Hakkı Savran kazanmıJtır • .Si· 
yasal bilgiler Mustafa Arıkan'a tak
dirname verilniittir. 

4 - Üçüncü ıual fU idi: "Faiz ve 
buna mütealliklik hükümlerin ticaret 
hukuku bakımından tetkiki.,, 

Birinciliği Ankara hukuk fakülte
sinden Hasan Tallt İlgüner kazan
mıştır. Yine aynı fakülteden Muıtafa 
Şefik Simav& takdirname verilmiftir. 

Bütün birincilikleri kazananlara 
elliıer lira mükafat verilmi9tir. 

Kültür bakanı 
İstanbulda 

lıtanbul, 11 (Telefonla) - KilltUr 
bakanı B. Saffet Arıkan midesinden 
rahataız, ve tedavi edilmek Üzere bu
gün İıtanbula gelmittir. B. Saffet 
Arıkan akpma kadar Park otelde isti
rahat etmittir. Yarın Cerrahpaıa hu
tanceine giderek tedavi olacaktır. 

Hatay • • 
seçımı 

için görüşmeler 

Müsaid 
gidiyor· 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Anadolu J( • 
janamın buauıi muhalHri bildiriyorı 
Komite sörütmeleri, türk projesinin 
ortaya atbiı en mühim prenıip meae-
leleri üzerinde müaaid tekilde cereyan 
etmektedir. Göriiımelerin hafta niha • 
yetinde ikmali 111elbuzdur. Neticenin 
göriitümiize muvafık olacaiı timdi· 
den tahmin olumbilir. 

Hatayı %ayıflatmak için 

Borç almak istiyorlar 
Ankarada bulunan erzuruınlular 

hazırladıkları güzel bir programla 
dün gece halkevinde toplandılar, 

Toplantıyı söylenen iatiklil mar-
tından sonra, Erzurum mebuau B. A _ Antakya, 11 (Hu•uet) - S&nürge-

ciler, Hatay maliyesini zayıflatmak 
ziz Akyürek açtı ve bir söylev verdi. makaadiyle Sancak adına bir borç al· 
Erzurum kon&reaini anlattı. Bundan mayı düfilnmektedirler. Bundan bir 
sonra Ankara hikimlerinden B. Lütfi müddet önce Haun Cebbarenin evin· 
Doğu türk Erzuruma dair konuttu. de Dömenkin reiıliği altında yapılan 
Erzurum tarihinin ana hatlarını çizen toplantılarda Süveydiye ve Arauz yol. 
profesör Mahmud Esad Bozkurt, 11k larmın yaptırılmuı için bir iıtikraa 
aık alkıtlanan nutkile geçen günlerin yapılmuı biznt Dömenk tarafından 
heyecanını tekrar gönüllerde yqattı. teklif edilmiftir. Halbuki yapılacak 

Bundan sonra Ernırum oyunları bayle bir lıtikruın hulwkan tanının.. 
oynandı ve mili~ prkılar IÖylendi. ıına lcatiyen imlrAn olmıyacağı " ae· 
Bilence iti vaılutlenı kadar •lirdi. nk .,..,. ....ıer alan 
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Avusturya - Almanya münasebetlerinde 

Yarın bu sütunlarda 
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"Büyük Almanya,, fikri 
ve Anşlusun tarihçesi 

ZABİTİNİN 
Ha. t~rlcıd.~k.la.rı. 

J\llf)Us, eski Avuaturya batbaka- tirdikten maada Sen Jennen mua
nı Dolfua'un Avusturya - Bavyera hedesine de 88 inci madde olarak, 
hududu üzerindeki nasyonal aosya- Veraay muahedeaindeki 80 inci mad 
fi.at faaliyeti münaaebetile 24 hazi · deye benzer bir madde koymU§lar

anılus lehinde içerden ve dıtardan mü
kerrer surette yapılan fili tezahürler 
aayılamıyacak kadar çoktur. 

"Plevne müdafaa8mda bir İngiliz Zabiti" tefrikamız ve 
bunun zeyli olan ''kuruluş'' cedvelleri dün bitmiştir. As
kerlik ve kahramanlık tarihimizde yüksek bir yer alan 
Plevne'nin müdafaasında bizzat bulunmuş, harbetmi~ 
olan bir ingilizin yazdığı hu tefrikanın okurlanmız tara
f mdan büyük bir dikkat ve alaka ile takib olunduğunu 
aldığımız mektuhlardan öğrenmiştik. 

ran 1933 tarihinde vatanseverler dır. 
cebheaihin bir toplantısında &Öyledi- Bundan aonra 84 bin karekilomet
ii bir nutukta itaret etmiı olduğu re arazi üzerinde 6.5 milyon nüfuau 
ıibi, "Büyük Almanya,, yı kurmak ve bunlara nisbetle pek büyük bir 
için Avusturyadaki katoliklik fik-' devlet merkezini, (Viyanayı), beı
rine hücUın etmek suretile 1890 ta- leıneğe mecbur olan Avuaturya, 
rihlerinden beri ileri sürülmekte o - muahedelerin de kendisine yükledi
lan bir taaavvurdur. ği teahhüdler dolayıaile ekonomik 

Bu tasavvur, 1919 - 1920 andlat • sıkıntılara dÜ§JnÜt ve ancak büyiik 
malrmı yapan galib devletlerce de devletlerin delaletile akdettiği U
malUm. olduğundan Versay muahe - tikrazlar aayesinde yaıayabilir bir 
desinin 80 inci maddesine Avustur • hale ıelmitti. Buna rağmen Avu&
yanm Almanyaya ilhakı aleyhinde turyanın mali vaziyeti bozulmakta 
hükümler konmuıtu. Yalnız bu mad devam ettiğinden o zamanki batba
dede Avusturya istiklalinin millet - kan Zaypel'in müracaatı üzerine 
ler cemiyeti konaeyi muvafakat et- devletler, Avusturya maliyesinin ı&

Dolfuı'un ölümünden aonra b&fba· 
kan olan Şutniı, 3 aiusto. 1934 de ıa
zetelere verdiii beyanatta 25 termnuz 
hadiselerinin (yani Dolfus'un katlin· 
denden sonra çıkan hadiselerin) bir ta
kım ihtili.lciler tarafından vukua geti • 
rilmit mahdud hareketlerden ibaret oJ.. 
m&Y1P• Awsturyadaki bitlercilerin ik -
bdan ele .reçirmek makaadiyle tertib 
etmit olduktan bir iıyan olduğunu aöy
lemitti. Şutnir, progranunda da selefi 
Dolfua'un politikasına aadık kalacağı • 
nı beyan ederek Avusturya istiklalini 
muhafaza karannda olduğunu bir kere 
dRha teyid eylemitti. 

Bu arada bugün Genel Kurmay A8keri harb encümenin
de mütercim olan emekli Kurmay Albay Raşid Galib 
Dozar da matbaamıza gelmiş ve tefrikayı tercüme eden 
arkadaşımıza sekiz, dokuz yaşında iken muhasarasında 
bulunduğu, teslimden sonra gördqğü, erkanı harbiye 
kaymakamı olunca ziyaret ettiği Plevne'ye dair olan ha
tıralannı anlattı. 

* * * 
medikçe, Almanya tarafmdan hiç lahı vazifesini milletler cemiyetine Harb ıonraaı Ahnanya ·Avusturya 
bir suretle ihli.l edilm.iyeceği kaydı tevdi ettikleri zaman Avusturya münaaebetlerinin bir de küçük antant 
da vardır. Ancak büyÜk harbdan hükümeti 4 ilk teırin 1922 tarihli cephesi vardır: "Büyük Almanya'' ta
aonra Avusturyanm 'vaziyetini tayin beyannamesile istiklalini muhafaza ıavvuru alman ekalliyetleriyle me&kun 
eden Senjennen andlatması hazır- hususunda almıt olduğu teahhüd- araziyi de istihdaf ettiği cihetle küçük 
landığı ıırada bu andlaşmaya da leri muhakkak surette üerine getir- antant devletleri bir taraftan antluı ve 
yukarda bahaettiiimiz Versay mu - meği bir kere daha vadetmitti. diğer taraftan macar lurallığı mesele • 
ahedesinin 80 inci maddeai nevin- Bu vaziyet 1931 martına kadar )erini harb vesilesi sayacaklarını daima 
den bir hüküm ilavesine lüzwn gö - öylece sürdü. Fakat o tarihte, Al- ileri sürmüılerdir. 

. Bu haf ıraları yarından itibaren der<edeceğlz 
OU1L1RıtJII1l7 &ıili.? sav san so SOCi.h1L7 s s san o o o sı-...n scıan::a 

Mi ili Küme 

Harbiye • Be1lkt11 
bugün kaqllaııyor 
On bir puvanla milli küıne likinin 

en başında bulunan Beşiktaş takımı 
ıehrimizde bu"'ün Harbiye İdman yur· 
ile yarın da Muhafız Gücü ile karıda -
ıacaktır. 

İlk maçında Galatasarayı 2 • 1 yenen 
Beıiktaş, ikinci hafta İzmirde çok iyi 
neticeler alarak İstanbula döndü. Al -
sancağı 3 - O ve tlçoku 2 - 1 yendi. 

Ankarada oyun itibariyle kendisiy
le ayar oldu~unu gösteren iki takımı 
birer gol farkiyle yenen Galatasaray, 
Beıilrtat karpsında epiyce aıkıtmıı ve 
bir golle kurtulmuıtur. 

Aynı Beşikta§ takımı geçen hafta 
tıtanbulda Fenerbahçe ile oynadr. 1 - O 
mağ!Qb vaziyetten sıyrıldı ve 1 • 1 be
raberlikle maçı bitirdi. 

Bu vaziyetleri göz önünden geçi
rirsek Beıiktaıın kuvvetini ve futbol 
bilgisini kabul etmek lazımgelir. Ve 
hakikatte de Beııiktaş futbol taktrru ek
ıeriyet itibariyle futbolu kavramış 
gençlerden mürekkebtir. Yalnız bu ta
kımtn ban hatlarında gedikler hasıl ol
muıtur. Bu açıklan geri kalanlar ener
jileriyle örtmeğe çalışıyorlar. Kudret • 
leri klfi geldiği müddetçe bunda mu
vaffak olacakları şüphesizdir. Ancak 
bu dayanış ne güne kadar devam ede
cek? Bunu bugün. yann veya daha ile
riki gUnlerde göreceğiz. 

Her iki Ankara takımının da bir iki 
istisna ile, Beşikta1ta gördüğümüz vü
cud meziyetleri vardır. Enerji bakımın· 
dan da hiç bir noksanları yoktur; hat • 
ta üstündürler. Belki biraz tecrübesiz 
olduktan söylenebilir. Fakat bu da o 
kadar geniı bir fark değildir. 

Bisiklet yarııları rülmemiş, Almanyanın teahhüdü manya ile Avusturya arasında bir Şutniı hükümeti, Avusturya iatik
statükoyu muhafaza eder mahiyet- gümrük anlatması hazırlanıp metni lalinin muhafazasını küçük antant po
te telakki edilmiıtir. de ne§redilince anılusun bu suretle litikaıına az çok iıtinad ettirmekle be

Halbuki Almanyanın Vaymar ana tahakkuk ettirileceği fÜphesine dü- raber, ltalyada da kendine bu hususta 
ya.ası inti§ar ettiği zaman bunun ten Büyiik Britanya meseleyi mil- bir müzahir bulacağını bildiğinden 17 

pazar günü bachyor 2 inci ve 61 inci maddelerinde ıöyle letler cemiyeti konaeyine, ve konaey mart 1934 de Roma protokollannı ve 
- hükümler bulunduğu görülmüttür: de, Li.hey adalet divanına verdiler. 1935 de kültürel bir anlatma imzala. 

Seri mOsabakalar 

Ankara Bisiklet ajanlığından : "Alman imparatorluğu araı:uı Adalet divanı ise, ıümrük anlatması nuı, 1936 tubabnda Floransa ıörütme-
Bu yıl yapılacak olan seri yarışları- alman memleketleri topraklarını ih- nın 1922 tarihli protokola muhalif ol- lerini yapmıf, Musolini • Şuınig müla

nın ilki 13. 3. 938 pazar günü sabah saat tiua eder. Şayed ahalUi dilerse b(Jf - duğunu, yani bunu Avusturya istiklali- katları tekerrür etmit ve nihayet 24 
10 da şehir stadyomu kapısı önünden ka topraklar da ilhak olunabilir.,, ni ihlal eder mahiyette ıördüğünü bil· mart 1936 da da gene Roma'da, mun-
baJlamak üzere evvelce bildirilen yol "Almanyaya iltihakından aonra dirdi. Gümrük anlqmaaı bu auretle zam protokollar imza ederek mütterek 
üzerinde yapılacaktır. alman Auuaturyaaının Rayfrat'a nü- meriyete konulamadıysa da Dr. DoHu· politikalannın inkitafına ıöre icabe. 

1 - Müsabıklar 9.30 da stadyom luau niabetinde rey ile ittircıke hak· sun bqbakanlığa gelmesinden 10nra den hareket tarzını tayin e\!nek Üzere 
içinde hazır bulunmaları, kı olacaktır.,, nasyonal sosyalistlerin Avusturya ia • ltalya, Avuıturya ve Macaristan dıt ba-

2 - Yarııa iştirak edecek bisikletçi- Görülüyor ki alman milli meclisi tiklilline kartı Tiroide bir darbe yap- kanlarının ikbza ettikçe toplanacakla • 
tere kulübleri tarafından getirilecek daha o zaman Avusturya ilhakını mak tetebbüslerine giritmeleri antlusu rmı kararlaştınnak ıuretiyle bir cephe 
yedek biıikkıtlerin nakli için lazım ge- pren•ip itibarile ortaya atıyor ve yeniden ve daha tehlikeli bir tekilde birliii teıis etmiftir. 
len vesait ajanlıkça temin edilmiştir. bunun bir zaman ve sabır meselesi meydana çıkardı. 7 mayıs 1933 tarihin· Bir taraftan Avuıturya iıtiklalinin 

3 - Heveıkirların mevcudunu gör- olduiu teli.kkisinde bulunuyordu. de toplanan Avusturya Bakanlar He-
mek ve sınıf taksimi yapmak makaa- Bun- üzerine müttefikle!', Vay- yeti Avuıturya dahilinde politik parti- muhafuaıı husu11Unda bu ıibi enter
diyle bu yarıp iftirlk, bütün Ankara mar ana ywamdan 61 inci madde - .... -•uplarmm ~ si~ wyomıl t..n.irler ahnm.kta ...,,_ e. 
bisikletçilerine serbesttir. yi çıkarması hakkmCla Almanyayı ni meneden bir kararname çıkardı. derken diie rtaraftan da· cerek Avus-

4 - Bu yarıılarda verilecek puvan tazyik etmiıler arzularmı kabul et· O zamandan Dolfua'un katline kadar turya içinde ve ıerekse Alamnya,da • 
hesabı ıudur: llllfluıun tahakkuku lehinde aon za· 

manlara kadar faaliyetler görülmiiftür. 
A) Birinci~ 1, ikinciye 2, üçüncü- ...11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. N' b' 1 ye 3 ilih... : -:. ıhayet ır ay evve Hitler • Şuınig 

_ : müliıkatı vuku bulmut ve bu mülakat 
B) Yanıt bitiremiyenler ve her E : bazılarınca antluıun y•Jdapna)qa ol-

hangi bir ıebeble bir yarıp giremiyen- : E dufuna bir delil sayılmıt, fuat tiuna 
lere, o günkü yarıt mevcudunun bir E llil~l!l;W E kartı da bilhassa Berlin • Roma mihv~ 
fazlası üzerinden puvan verilir. - E ri politikası icablarmın anıhıaa mani o-

5 - Mükifat: Sekiz yanı neticesin- E E lacaiı mütalaası ileri aürülmüttü. Her 
de en az puvan sahibi, cari senenin böl- E ..__...ımı111&1ıll!lııi'IKıı..;a....a...&...a1...!...Jı:===~ : feye raimen dün celen haberler, anı-
ge birincisi olacağı gibi, kendisine ay- E : luıun nihayet tahakkuk etmekte oldu-
rıca bir ko§U bisikleti verilecektir. : Yazan: Alexis Tolatoi No: 25 : tunu söıtermektedir. 

İkinciye komple bir kadro. : : 
Üçüncüye, komple bir çift tekerlek. : : 
26. 2. 938 tarihli Ulus gazetesiyle : E Yannki Maçlar 

ilin edilen yarıı hakemlerinin mez- : _ 
kur gün ve saatte ıehir ıtadyomunda : E Bölge Futbol Ajanlığından : 
bulunmaları rica olunur. : E 13 • 3 • 938 pazar günü apğıda ya-

E - zılı okullarla spor kulüblerinin birin-
: E ci takımları arasındaki bölge kupası 

bu iki genç takımın güzel bir maç E : maçlarına devam olunacaktır : 
yapacakları noktası üzerinde toptanı- : : Sanat okulu • İnşaat usta okulu 
yor .. Futbol, cemt bir oyundur. Ta- : - Ankara Gilcü sahası saat : ıı h,akem 
kım halinde beraberliği temin eden : Hamid. 
tarafın kazanması daha çok muhte- : : Galatasaray - Demirçankaya An· 

, _ 

l2 - 3 - 1938 

Ankara: 

· Öğle Nqriyatı: 12.30 Muhtelif pllk 
nqriyatı - 12.50 PWı:: Türk musikisi n 
halk ıarkılan - ı3.15 Dahili ve harici ha· 
berler 15.00 den itibaren şef Protearyus i
daresinde cumhur baıkanhğı filarmonik or• 
keıtraaının öğretmen mektebinden verece· 
ii konserin nakli. 

Ak§am Neşriyatı: 18.30 Plakla danı 
muıikisl - ı8.35 Çocuklara karagöz (Ku· 
çük Ali) - 19.15 Türk musikisi ve halk 
ıarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları) -
20.00 Saat ayarı ve arabı;a neşriyat - 20.lS 
Türk musikisi ve halk ıarkıları (Salihad• 
din ve arkadaşları) - 22 Ajans haberleri 
- 22.ıs Stüdyo orkestrası: 1- Pirederuk• 
ıin: Suite Mondiıe. 2- Supan: Moctume. 
3- Popek: Alt Vin. 4- Edvard: Hoffmann. 
5. Şöne frau: Mayne Libe - 23 Yarınki 
proıram ve istiklll marıı. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plikla türle 
musikisi - 12.SO Haviıtdis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - ı3.30-14 Muhtelif plak 
neıriyatı., 

Akşam Neıriyatı: 18.30 Emin önü 
Halkevi göıterit kolu tarafından bir tem
sil - 19.00 Mandolin ve gitara; Zekeriya 
Tavman ve gitarist Flader - 19.30 Konfc
renı: Universite namına profesör Obendor• 
fer: (lnaan kanıeri ve mücadelesi) - 19.SS 
Borsa haberleri - 20.00 Sadi Hoşses ve 
arkadaşları tarafından turk musikisi ve halk 
ıarkıları - 20.30 Hava raporu - 20.43 Ö
mer Rıza tarafından arabça söylev - 20.45 
Semahat Özden1eı ve arkadaşları tarafın
dan türk muıikiıi ve halk prkıları (Saat a• 
yarı )- 21.15 Klasik türk musikiııi: Nuri 
Halil ve arkadaşları tarafından - 21.50 
ORKESTRA: 1 - Lehar: Vo di lerhe Sinıt. 
fantezi - 2 - Vaıner: İsoldin Libstod -
3 • Valdenfel: Br9vn oder Blond - 4 • 
Glinka: La donte - 22.45 Ajans haberleri 
- 23.00 Plikl aaololar, opera ve operet par-
çaları 23.20 23.30 Son haberler ve erteai 

(iinün prorramı. 
Avrupa: 

ur ı:.ı<A VE OPERETLER: 14.30 Ro
ma - ıs.ıs Doyçlanzender - 20 Varşova 
- 2ı Milano - 2ı.5 Bımo - 21.15 Paris • 
P. T. T. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER: 20 Sottens -
22.15 Lükıemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 15.20 Breslav - 18.10 
Kolonya, Münih - 21.40 London - Rccyo
nal. 

SOLO KONSERLERİ: 17.S Stokholm 
-18.35 Budapeşte -19.15 Brüknl -22.15 
Roma. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. ı.): 15.30 

Hamburg - ı0.30 Keza - 19.20 Breılav. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLARı 

ıs.ıs Viyana - 18.30 Hamburı - 20 Ko
penhag. 
HAFİF MÜZİK: 15.30 Alman istasyonla· 

rı - 8.30 Keza - 12 Keza - 13.15 Münib -
ı4.10 Laypzir - 14.15 Berlin, Kolonya -
15 Stuttgart - 15.20 Hamburı - 115 alman 
istasyonları - 18 Berlin - 18.15 Laypzic 
- 19.10 Hamburs - 19.45 Vl7a - 20 Ko
lonya, Laypzlg, Berlin, Stuttgart - 20.ıo 
Hamburr - 21 .Brükı el - 21.10 Köniı ... 
berr.- 22.20 Vıyana, Kopenhag - 22.30 
Bcrlın, Hamburg - 24 Stuttgart. 

DANS MUZtôt; 22.20 Münib - 22.30 
Breılav, Praf - 23 Krakovi, Poıt Pariı;• 
yen, Roma - 23.15 Budapeşte - 23.30 Lon• 
don.· Recyonal - 24 Lilkıemburı, Milano, 
Parıı, Strazburg - 0.5 Doytviç. 

ı·························· ·· ··· ···· ···-. 
BU PAZAR 

Yeni sinemada saat 9 da 

Melek Tokgöz 
Salahaddin Pınar 

Nobar Tekyay 
Veda konserlerini, çok 

zengin bir programla 
veriyorlar. 

Yerlerinizi timdiden temin 

• 

Biz gerek harbiyelilerden gerekse 
muhafızlılardan çok ümitliyiz.Bu limit 

meldir. Bakalım bu birli fi hangi ta· : _ kara Gücü sahası: saat 12 ... s Hakem 
raf kurabilecek ? ı _=:- === ı Nafi. ., -. ~ 

ı.ı.'tılıdltıll " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
ediniz. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - -Oradakiler birbirine bakıp kıvrık kızdır. Güzel bir reverans yaparak : E güldü, ve ötekiler de enu taklid etti-
pipolarmı ağızlarında sallayarak : Petro'ya (Lör For tercümanlık edi- : E ler), evet bizim general Teodor fon 

- O taraflarını geç, senin o güzel yordu) : "- Majeste, ben de danse- : : Zommer bana ıöyle dedi: "Hele biraz 
mızıkalı kutunu hep biliyoruz, der- dip şarkı söylerim, fakat benim de E E bekleyin, iki üç sene kadar sabredin; 
terdi. içimde ne olduğunu, niçin dansedip : E çar Petronun öyle iyi kıtalardan mü-

Öteki devam ederdi: neden ıarkı söylediğimi öğrenmeğe - rokkeb iki taburu olacaktır ki bizzat 
_o gün Lö For'la Çar yemek ıa- kalkışırsanız zavallı kalbim bir daha Büyük Petro Mençikolla beraber Fransa kıralı, yahud Mösyö dö Türen 

tonuna girince biraz korktum. Nasıl düzelmemek üzere kırılır." dedi. Lö kallı, dev gibi bir adamdı; söze karıttı: lu adamlara verilen hediyeler ... Hak- bunların baıına geçmeği bir tenezzül 
bir tavur takınacağımı bilemiyordum. For, bu sözleri Rusçaya çevirirken _ Görüyorum ki genç çara karşı kaniyet mefhumuna uygun kanunlar, saymıyacaktır.'' Zommcr bana işte 
Çünkü Ruslar bu gibi vaziyetlerde çok güldü, ben de kahkahalarla gül- yapılacak muamele bilinirse kendisin- ve emniyet yoktu. Bütün bu sebebler- böyle dedi. 
diz çökerler. Ben böyle hareket et- düm. Ve Anhen de, gümüşten bir çan den pek çok istifade olunur, dedi. le de sanat ve ticaret tedenni ediyor- Bunu dinleyenler biribirine manalı 
mek istemiyordum. Fakat Çar hemen sesini andıran gülüşleriyle güldü. Bu mütalaa yanlış değildi. Ruslar du. Demirci Garit Kest makul fikirler manalı bakarak: 
sordu : Fakat Peter gülmedi, kıpkırmızı o~- yabancılara kötü muamele ediyorlar· ileri ıürmüştü: '"Genç çar kendilerine - Pek iyi, pek iyi, dediler. 

- Nerede kutun? du, ve Anhen'e küçük, küçücük bır dı. Bunların en büyük düşmanları alıştırılacak, yabancılara mahsus adet- Yohan Mons'un hanı önnüdeki ter 
- İtte mukaddes ha~metlim. kuşmuı gibi baktı. Aklımdan hep "bu Büyük Meydan'daki pazar yerlerinin leri, burjuva hayatını sevmesi öğreti- temiz meydanda o akıam konufulanlar 
O zaman çar bana §Öyle dedi: delikanlının _içinde bin tane şeytan sahibleri olan prens Şuiski'lerdi. Bü- lecek, ona namuslu dostlar, iyi mü,a- bunlardı. 
- Yohan, bana mukaddeı hatmet- var,, dü1Unce.i geçiyordu. Anhen yük tüccalar aşağı tabakadan kimsele- virler tanıtılacak olursa bundan ehem- - 9 -

tim deme. Bu sözleri evde kafi dere- kızardı ve mavi gözleri yaşlarla do- ri yabancıların dükkanlarını ve depo· miyetli faydalar istihsal edilebilirdi .. " Orta katta, bir keman, bir kaç kontr-
cede ititiyorum, Bana dostun imişim larak kaçtı." larını talana teşvik ediyorlardı. Pa· Saatçi, ihtiyar Ludvig Pfefer ce- bas, bir girift ile çalparalar eski alman 
gibi almanvari hitab et. Yohan derin bir nefeı alarak yanın- paslar protestan ve katolik irtidadları- vab verdi: ,arkıları, rua danaları, risimeli mönü-

Ve Lö For ilave etti: dakinin çamçağmdan bir yudum bira nı telin ediyorlardı. Evlerini ve kili - - Boş ümid... Çarın kuvveti yok eler, insanı zıp zıp sıçratan ingiliz ge
içti. Yohan güldürücü ve hiaaettirici selerini Moskova içinde inşa etmek ki... Naib Sofiya onun saltanatı eline mici havaları çalıyordu. Hanın karşı
hikiyeler anlatmasını bilirdi. Ak,am yabancılara yasaktı. almasına hiç bir vakıt müsaade etmiye· sındaki meydanda, al renkte rus göm
rüzglrı oradakilerin örme takkeleri- Çarlar onları kale dıvarları dı- cektir. Zalim ve dediği dedik olan bir lekleri giymi9 mu.ganniler duruyordu. 
nin kenarlarını uçuruyordu. Anhen tında, Yavuza üzerinde yerleşmeğe kadındır o ... Kırım ham ile harb etmek Bunlardan çekik yüzlü, mavi gözlü, 
aydınlık kapıda ıörünüp maaum göz- mecbur tutmuşlardı; hatta orada bile için iki yüz bin kiti toplamakla met· pek güzel bir tanesi sıradan çıktı ve 
terini yıldızlara dikti, dalgın, içini bu irtidad yuvasına ancak müsamaha gul oluyor. Bu ordular geri geldiği za- "Ay dudu, ay dudu" nakaratı ile, çö
çekti ve gözden kayboldu. Almanlar, gösteriliyordu. Streliçler kaç kere man çar Petronun hayatta kala.bilece- melip kalkarak, çizmelerinin nalçala
pipolarını içerek konutuyor, Allahın Kukuy'u ortadan kaldırmak tehdidin- ğine dair iki feniğine iddaya girişe- riyle yeri döğerek, avuçlarını zemine 

- Evet, Mons, ona hepimiz alman· 
tar gibi Herr Peter deriz. 

"Bu §ikaya üçümüz de uzun uzun 
güldük. Bundan sonra kızım Anhen'i 
çağırdım ve ona kutuyu işletmesini 
emrettim. Bu kutuyu senede bir kere, 
noel arifesinde işletmek adetimizdir; 
zira kutu pek kıymetlidir. Anh.en yü
züme baktı. ''Zarar yok, işlet" dedim. 
Kız da işletti. Kavalyeler ve dam'lar 
dansetmeğe, kuılar ötüşmeğe başlayın
ca Pcter ,aşırdı ve: "Bakayım bunu 
naeıl yapmı9lar" dedi. O vakit ben de 
"'Eyvah, muzikah kutum mahvol~u !" 
~ dütündüm. :FQ.at Anben .ıeki bir 
ı 

Yohan Mons'u bu kadar mükemmel de bulunmuşlardı. Bayram günleri, mem. koyup fırladıktan sonra bir topaç gibi 
bir kız vererek müklfatlandınnış ol- yabancı kılığı ile pazar yerlerinde gö- Mons: kendi mihveri üzerine fırıl fırıl döne-
masındaki saadetinden bahsediyorlar- rünmek tehlikeli idi : küfre, hakarete, - Yanlıt düşünüyorsunuz Ludvig rek rakı etmeğe bafladı. 
dı. Böyle bir kız aileyi bahtiyar etme· dayağa maruz kalmak ihtimali vardı. Pfefer, dedi. Yakın zamanlara kadar "Ah ne güzel hayat 1., 
mek imklnıızdı 1 Ruı cahilliiine, ruı aç gözlülüğüne adı ktaaca Zommer olan general Teodor Bu ıenç, Alekaandr MenJikof'tu. 

Zaandamlı bir Hollandalı olan hiç bir teY klr etmezdi: ne örnek •· fon Zommer, (Monı ağzını bir karıı Salonun yuvarlak iki penceresinden 
demirci Gark s.t. ._ .. J.ildll, il- yılacak bir hareket taraı, n• de niifm· açıp JIP.tJiı nii1MJ.e bhkAhlllrl& Jlıll p111 il* altmda tüttiD dene• 

ları bulut halinde dalgalanıyordu. 
Çakır keyf olan misafirlerin ağzın· 

dan öyle sözler çıkıyordu ki bunları 
işiten genç kızlar utançlarından kıza• 
rıyor, kabarık kollu ağır elbiseler giy
miş, fıçılar gibi şişman genç kadınlar 
da çılgınca gülüyorlardı. Petro, ilk 
defa olarak kadınlarla bir masada bu• 
lunuyordu: Anhen, çıplak omuzlariyle 
ona, göz kamaştırıcı beyaş ve geniş e
tekliğinden fırlayarak karşISina çık• 
mış bir gül gibi görünüyordu. Petro, 
ömründe birinci defa içki içiyordu. A· 
nasonlu vodka damarlarındaki ttanı 

ateJ haline getiriyordu. Gözlerini gü• 
ler yüzlü Anhen'den ayırmıyord\l• 
Her şey musiki seslerine uyarak bey• 
ninde raksediyor, boyunu şişiyordu· 
Kendisi için henüz esrarlı olan vahıi 
arzulara çenelerini sıkarak hükmedi· 
yordu. Bardaklarını kendine doğru 1J" 

zatarak bağrışan alınanların ne de
diklerini i§itmiyordu bile. Kurna' 
Anhen, beyaz dişlerini parlatıyorı 
berrak v~ sihirli gözleriyle hep on' 
bakıyordu. 

Ziyafet, günün sonu gelmiyecel<• 
miş gibi uzayıp gidiyordu. 

Saatçi Pfefer bir havuç kadar uzııl1 
burnunu tütün tabakasına sokup aksır· 
mağa başladı ve perukasını çıkarıl' 
çıplak başının üzerinde salladı. Bu, irı• 
unı gülmekten k,atıltacak bir man.zar• 
idi. Petro, uzun elleriyle ıofra takııO" 
larını devirerek ullanıyordu. Elleri 

(Soau vul 
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Alman askeri A vusturyaya girdi 
"(Başı ı. inci sayfada) Viyana, moıörlü kıtaların hu- Muf ve Almanya orta elçiliği vazifeıi-

na gitmişti r. ni g~ren Keller Almanyanın talimatı-

n l . I b . l.. 'duda yığıldığı h.tiberini na göre yeni bir hükümet kurulmuını 
er m, ıa erı evve a teyid ediyor i&tiyen ültimatomu vermek üzere ıaat 

yalanladı Viyana, 11 (A.A.) _Bu sabah 19 da Cumhur reisi Miklu tarafından 
Berlin, 11 (A.A.) - Münihde şim- Viyanaya gelen haberlere göre, al· kabul edildikleri zaman, mumaileyh, 

diye kadar baş vurulmuş istisnai ted- man milli müdafaa ordusunun mo- bu talebi kabul etmiyeceğini aöylemi,. 
birler alınmış olduğuna dair buraya A tir. Avuıturya milleti tarafından ve o
hi!fbir haber gelmemiŞ;tir. Bu tedbirler törlü kıtalan, muhtelif kollardan • nun isteğiyle ıcçildiği için yalnız tan-
hakkında hiç bir şey bilinmemektedir. vusturya - Bavyera ammnm muhte- rı ve vicdanı muvacehcıinde meeul ol-

Hariciye nezareti mcmurlaundan lif noktalarına doğru sevkedilmek- duiunu ve yabancı bir hükümetin ta
birisi, kendi amiri ile görüştükten son- tedir. Diğer taraftan, alman kıtala- leplerini kabul edemiyeceğini bildir
ra, Röyter ajansı muhabirine Bavyera- rının trenlerle hududa doğru ıev· mi9tir. Avusturya hür ve müstakil bir 
da asılsız bazı şeyler yapılmış olduğu- kedilmekte olduğu ve bu hududun devlettir ve öyle kalacaktır. Alman de
na dair olan haberleri yukarıdaki şe- Almanya cihetinden sıkı surette ka- legeleri Avusturya hükilmctine saat 
kilde tekzib etmiştir. patılmış bulunduğu da haber veril~ 21 de yeni bir mühlet vermi§lerdir. 

Nasi na.sırının bir ıö:ıü: "Fev
kalôde vahim dadikakır 

ylJ§ıyoru:ı !'' 
Viyana, 11 (AA.) - Saya lnlıu

art Viyana ratlyoauntla Avcutarya 
milletine hitaben fU beyanatta bu
lunmUJtur: 
"- FevlıalôJe uahim tlalıilıalar 

,,af•)'Ond. Bütün memleketten .,. 
bilhaua Avcuturya naailerintlen aii· 
luineti tam bir nırette muhalaaa et
melerini rica etlerim. Alman ortlıuu
nun bir ileri hareketi vaki ol• bile 
buna a.lô muhale/el bahu mevaucı 
olaınaa.,, 

Birka!f dakika sonra propaganda ba- mektedir. Şu halde Almanya, Avus-
kanlığı erkanından bir zat, Röyter a- yik 
jansı muhabirine Bavyerada hududun turya üzerinde silahlı bir taz · icra 
himayesini temin etmek ve hafta tati- edecek demektir. 
1i sırasında asayişi ve intizamı muha- Sınırkırda hücum kıtalan 
faza etmek maksadiyle mevcut kıtala- Londra, 11 ( A.A.) - lyi haber al-

İlhak başhyor 
rın cüzi mikdarda b ir kuvvetle takvi- makta ıolan mahfillerde B. Bitlerin ~ 
ycsinden ibaret olan bazı harekat icra ve/ki gece hücum lutaları ımüfrue/eri
cdilmiş olduğunu bildirmiştir. ni seferber etmeğe karar vermiş oldu-

Londra, Jıaberi teyid edıyor ğunu ve bu müfrezelerin vaziyetin in
Londra, ıı (A.A.) _ Royter bildi- lcişallarına nezaret etmek üzere hudu

riyor : Bugün resmi ingiliz mahfil- da sevkedilmiş olduklarını bildirmek-
tedir. )erine gelen haberler, Bavycrada al-

man kıtalarrnın bazı harekatta bulun- Diğer taraftan, öğrenildiğine göre, 
duğu haberleri resmen teyid olunmak- askeri hareket yapılmakta olduğu ha-

ber verilen Salzburg şimalinde A vus-
tad ır. • Al d · · 

Bununla beraber bu harekatın hu· turya - manya emıryo/u üzerınde 
dudda asayişi muhafaza manadiyle 
yapılmakta olduğu ümidi izhar edili-
yor. 

Royter'in ikinci haberi: 
Askersevkedifiyor 

Münib, 11 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: Oğleden sonra alman 
ordusuna mensup kıtaat sahra 
topçusu ile birlikte Avusturya 
hududuna doğru akıp gitmekte 
devam ediyor. Yol üzerinde bu
lunanlar bu harekatın dün gece
de'llberi devam ettiğini söylüyor
lar. Sınır civarındaki bölgede 
ne kadar hayvan ve araba varsa 
askeri makamlar tarafından el 
konulmuıtur. 

münakalat kesilmiştir. 
Fransa ile 1 ngiltere arasında bunun 

için görüşmeler yapılmakta oldutu 
söylenmektedir. 

Alman kayruıkkırının ilk 
teyia haberi 

Münib, 11 (A.A.) - Reami mah
filler, Avuaturya hududundaki mun
tazam 1utalann takviye edilmit ol
duğunu haber 'Y91"1Dektedir. 

Ültimatom! 
Almanya ~uıniğin 

istif asını istedi Münihte bulunan kolordu ka
rargahı bu sabah erkenden daha 

açıktı. Öğleden sonra kapan- Viyana, 11 (A.A.) - Vazi-

snıtbr. yet mühim surette vahimleş-
J'iyaruı' da aynı şayiakır 

dola§ıyordu mi~tir. Alman hükümeti :Avus-
Viyana, 11 (A.A.) _Bavyera cihe- turya'ya, şiddetli bir ültima

tinden hudud kontrolunun takviye e- tom vererek başvekil Şuınigin 
dilmiş olduğuna dair burada bir takım istif ası ve yerine Saye İnkuar
,ayialar dolaşmaktadır. Fakat pmdiye tm gelmesini istemiştir. Bu ül
kadar bu şayiaları teyid edecek hiçbir timatomun saat 17 de mühle
malilmat alınmamıştır. 

Nasyonal - sosyalistlerin organı o- tinin biteceği söylenmektedir. 
lan Viner Nöyeste Nahrihten gazete- Menfi bir cevah takdimde Al· 
ıi, toplattmlmıştır. Çünk~ nazilere manya lüzumlu göreceği her 
rey vermemelerini emreden ve ana ka- .. .• • •. 
nuna aykırı diye plebisiti tenkid eyli- ı turlu tedhıre muracaat hak-
yen bir makale yazmıştı. kını muhafaza etmektedir. 

Şuşnig ültimatomdan . 
sonra istifa etti 

Kabineyi Nazi Says lnkıırt kınlı 
'B. Şuşnig'in istifasını istiyen bi

rinci alman ültimatomundan sonra, 
Avusturya kabinesi derhal toplanmış
tır. ikinci alman ültimatomu ve Şuş
nigin çekilmesi ile Says lnkuart mu
vakkat kabinenin kurulması ve hadi
seni n bı'lhassa Fransa, 1 ngiltere ve 
ltalyadaki akislerini bildiren haber
leri, yine hadiselerin inki§af seyri 
sırasiyle, aşağıda bulacaksınız. : 

B. Su~nig, Roma hükümetine 
derd yandı, fakat .•• 

Viyana, 11 (A.A.) - Şansöliye Şuş
nig alman notası ahkkında Roma hü
kümctine müracaat ederek dert yan
mıttır. Hadiseler Musolininin Avus
turya hakkında takmdığr tavrın men
fi olduğunu göstermektedir. 

Havas bildiriyor: Şansöliye Şuşnig 
ıaat 19.45 de i stifasını bildirmiş ve 
Avusturya milletine veda etmiştir . . 

kilini iltizam ettiğini bildirmiJ ve ak
si takdirde "alman kıtaatı Avua
turyaya girmek için emir alacaklar
dır,, demiştir. 

8. Şuınig'in ıon dileği: ''Tann 
Avusturyayı koruıun 

Viyana, 11 (A.A.) - B. Şufnig bir 
nutuk vermiş ve nutkunda dcmiıtir ki: 

_ İş.çiler arasında kargatalık çıktı

ğı, kan döküldüğü, hükümetin artık 
vaziyete hakim olmadığı ve kendi kuv
vetlerile intizamı devam ettiremiyece
ği yolundaki haberlerin hayal mahıu
lü olduğunu bütün dünya önünde tea
bit ve ilan ederim. 

Cumhurreiai, kuvvete boyün eğdiği
mizi millete bildirmeye beni memur 
etmiştir. Bu vahim anda alman kanı 
dökmeyi hiçbir suretle arzu etmediği
mizden, alman kıtaları arazimize gir
dikleri takdirde çekilmeıi ve verilecek 
kararlan beJdcmee.i için orduya mıir 
verdik. 

Viyananın bayram yapllğı bildiriliyor 
[Şutnig'in istifasından sonra mu

vakkat hükümet kuran Sayı lnkuart, 
B .Hitlerden aaker gönderilmesini is
temit ve alman kıtaları Avusturya 
topraklarına girmiştir. Hadisenin, fiil 
haline inkılabından sonraki seyrini, 
apğıdaki telgraflarda okuyacakaı

nız: 1 
''Bizse yardım ediniz!'' 

Berlin, 11 (A.A.) - D. N. B. bildi
riyor: Sayı lnkuart B. Hitlere aşağı -
daki telgrafı göndermiştir: j 

ş,,,,.i. hülıümetinin utilaaıntlan 
.onra vaaileainin Avıuturyatla aü
lıun .,. niaamı kurmalı olduiunu te
lcilrlıi etlen Avuaturya muvalılıat hü
lıümeti, alman hülıümetintlen bu 
oaaile.U.tle lrenduine yartlım etme
sini H lıan tlölıülmeaine mani olmalı 
için derhal Avıuturt)la)ICI aalıeri kıta
lar Nlllretlilme.U.i urarla rica etler. 

~ 
Saya lnlıuart 

Kuvvetli kıt.al.ar hare~te 
luuır bekliyorlardı 

Münib, 11 (A.A.) - Alman kıtaatı
run Avuıturya hududundaki harekitı 

kuvvetlenmektedir. Kifesfeldenden bil 
dirildiğine göre, bugün öğleden sonra 
bu tehre 2000 ıuvari ıelmit ve bu ıu
retle toplanan kıtalar mevcudu 5000 i 
bulmuştur. Avusturyayı giden bütün 
yollar üzerinde antıtank topların geç
tiği görülmektedir. 

Rozenhayn'de, 2000 piyade ve ıilva
ri toplanmııtır. Bunların bu mıntaka • 
da pazarteai cUnüne kadar kalacakla • 
n bildirilmektedir. 
• Münihte mektepler kapatılmıttır. 
Bu tedbirin ihtiytları yerlettirmek i
çin olduğu sanılmaktadır. 

Prq, 11 ( A.A.) - Çeteka aian
n alman ortlcuunun Avcuturya)ICI 
,.irtlilini biltlirmelıtetlir. Ortlu ha· 
dudu Paaoıltlan •eçmiftir. 

Sal:ıburg al.ındı •• 
Viyana, 11 (A.A.) - Royter bildi· 

riyor: Alman Jatalanrun Salzburıla di
fer Avusturya hudud tchirlerine gir· 
dikleri hakkında bir pyia dolatmak -
tadır. Fakat bu ıayianın teyidi henüz 
imklnıızdır. 

B. Hiıler Hamburg'a gitmiyor 
Berlin, 11 (A.A.) - Yann bir vapu· 

run denize indirilmeıi töreninde hazır 
bulunmak üzere Hamburga gidecek o
lan B. Hitler, hareketini tehir etmittir. 

Yiymu:I da 'bayram 
Viyana, 11 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: Hitler bayrağı bu akşam 
vatanıewrler cebhceinin merkezine 
çekilmiJtir. Sokaklar insanla doludur. 
Şehirde muazzam fener alayı dolat" 
maktadır. Poliale nüıriayitçiler biri
biriyle kucak:lapnaktadır. Şevk ve he
yecan son haddini bulm~ur. 

Alman kıtaları ilerliyer 
Salzburg, 11 (A.A.) - Alman a· 

janaı bildiriyor: Avusturya hüküme
tinin müracaatı üzerine alman kıtaatı 
muhtelif noktalardan hududu gcçmi,
let"dir. Kıtaat Rorbalttan aaat 23 de 
geçmitlerdir. 

Alman kıtaatının Avuıturyaya gir· 
difi haberi hududauz bir tnk haaıl 

etmiştir. Hududdan gelen ve kıtaları 
hamil bulunan her alman otomobili 
halk tarafından alkı,larla ve yapsın 
sesleri araaında kar,ılanmaktadır. 

Viyana, 11 (A.A.) - Eski vatan
perverler cephesi erkanı yava§ yavat 
Avusturyaya çıkmaya batlamışlardır. 
Katibi umuminin çıkmıt ve Şuınigin 
çıkmak üzere bulunduğu rivayeti do
laşmaktadır. 

Viyana belediye reisliğine nasyonal 
sosyalistler tayin edilmiı ve gerek 
Viy::ı"l'\da gerek vilayet merkezlerinde 
iktiı nasyonal aoayalistlerin eline 
tevdi olunmu,, bütün resmi binalara 
naayonal sosyaliıt bayrağı çekilmiş
tir. 

Heı Avuıturyada - Radyoda 
na.si marşı 

Viyana, 11 (A.A.) - Bedinin ya
lanlamasına rağmen hesin buraya ge
lerek faaliyette bulunduğunda ısrar 

edilmektedir. Göring gelmemiştir . 
Bu aqam ıerviate bulunan poliı 

memurları kollarına baltalı haç i9a
retlerini takmıtlar ve Hitler tarzında 
ıellmlaftD&ya bqlamıılardır. Huteum 
kıtaatı muavin kuvıveti olarak tceliıb 
edilmektedir. 

Nazi mahfillerinde iktidar mevkünin 
ele alınmasının kan dökülmeden vuku 
bulduğu bildirilmektedir. 

Saat 23.30 da nazi marşı ilk defa 
olarak söylenmiıtir. 

Londra, ıı (A.A.) - Londrada iyi 
bir kaynaktan blldirildiğine göre, bu 
aktam alman tayyareleri Viyana üze
rinde bir nilmayit yapmıtlardır. 

Londra, 11 (Radyo) - Alman mo
torlu kuvvetlerinin yarın Viyanada 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Şuşnig mevkuf 
Viyana, 11 (A.A.) - Roy

ler: B. Şu~nig'in ve eBki kabi

ne azasının henüz batvekilet -

le polis ve hücum krtaabnm 

muhafazası altında bulunduğu 

anlatılmaktadır. 

Nazi kabinesi 
Viyana, 11 (A.A.) - Radyo yeni 

kabi!lenin aıağıdaki tekilde teıekkül 
ettiğini bildirmektedir: 

Baıvekil: Sayı lnkuart, 
Baıvekil muavini: Glayze Horatenav 
Hariciye: Vilhelm Voyıt, 
Adliye: Fran Hueber, 
Terbiye: Profesör Mengin, 
Sosyal basiret: Jüri, 
Finanı: Rudolf Noymayer, 
Ziraat: Rayhaler, 
Ticaret ve münakalat: Hiıbök. 
Saya İnkuart aynı zamanda milli 

müdafaa bakanlığını da deruhte et
mektedir. 

Çekoılovakyada ıe/erberlik mi 
Prag, 11 (A.A.) - Avusturya hldi

seleri mUnaıebetiyle Çekoılovakyada 
seferberlik ilin edildiği hakkındaki ha
berler yalanlanmaktadır 

* Prag, 11 (A.A.) - Çekoslovakya· 
dan Avusturya aoıyal demokratlarına 
ailih verildiği hakkındaki haberler ya
lanlanmaktadır. İkinci ültimatom : 

pi~au:11::n:::ı~ şi~~a~~ ~~!~~~~ F ra n sa ve 1 n g ı· ı tere 
kumandanlığına tayin ctmi9tir. Sonra-

Britanya hükümetinin duymakta oldu
ğu derin endi~yi anlatmıflar ve bu 
hadiselerin iııgiliz • alman münasebet
leri üzerinde yapması mümkün olan a
kislere alman dıf bakanının dikkatini 
çekmİllerdir. 

Fon Ribbcntrop yarın aaat on birde 
huıusi bir tayyare ile Berline hareket 
edecektir. 

Frarua ve lngiltere Almanyayı 
ıiddetle proteııo ettiler 

Londra. 11 (A.A.) - Röyterin öğ
rendiğine göre Berlindeki in.giliz bu
yük elçiıi hüküınetinden aldığı tali
mat üzerine Almanyanın Avusturyaya 
verdiği ikinci Ultimatomla ala.kadar o
larak fevkalid~ Jiddetli bir ifade ile 
yazılmı9 bir nota vennif ve müatakil 
bir devletin istiklaliyle telifi mümkün 
olmayan bir vaziyet yaratmak üzere 

silihlı kuvvetlere dayanarak yapıl• 
böyle bir cebir hareketini proteeto et• 
mittir. Muhtırada bu hareketin, ikibe
tini tahmin imkansız olan en vahim a.
kiılere sebcb olabileceği kaydedilmek
tedir. 

Parıia, 11 (A.A.) - Franıaa hüküme
ti de Avu•turya hadiseleri hakkında 
İngilterenin Almanya nezdinde yaptı• 
ğı protestoya benzer bir protestoda bla
lunmuıtur. 

ltalyan mahfilleri te/ıinkn 
kaçınıyorkır 

Roma, 11 (A.A.) - Alman kıtaat.. 
nın Avusturya hududundaki hareket• 
]erine dair olan haberler burada net
redilmemiıtir • 

Reami mahfiller bu huıuıta bir ma
lumat almadıklarını bildirmekte ve tef 
ıiratta bulunmaktan aakmmaktadırlu. 

SON DAKiKA: 
Cü.mhur reisi Miklasın 

istifası taleb edildi 
Viyana, 11 (A.A.) -Naziler Cumhurreisi Miklaa'm iatifumı talel 

etmi§tİr. Cumhurreisi bunu reddetmiştir. 
Miklasın vaziyeti hakkında müzakereler cereyan etmektedir. latifa 

ettiği hakkındaki haberler mevsimsizdir. 

Fransada milli birlik hükümeti 
Parıia, 11 (A.A.) - Avusturya vaziyeti dolayıaile, yann Blum'an NI. 

lifi altmda bir milli hükümet teıkil edilecektir. 
Havas ajanaı, Avusturya hidiaelerinin fransrz milletine yiiklediii Ta• 

zifeyi müdrik olan 8. Blum'un hdk cebhelİ hükümeti tetkiLi fikrinclell 
vazgeçerek, ''müstakar, devamlı ve kuvvetli,, hükümet tefkili makaa· 
dile kabinesinde dört halık cebhesi partisinden bafka merkeze mesuali 
reyno ve Lui Maren sibi f&}ıaiyetleri de toplryacaimı bildirmektedir. 

• o o o o o o o o o o SJti1IL[J(SJC o o o sı:so o ...., o .._, so san .._ 

ilhaktan evvel 
kanii nümayişler! 

Alman ulıerlerinin Po.av'tlan ha
tlutlu •eçmclerinacn evel Avıutur -
yada, Avcutur)IClnın federal ve hıru
tiyan bir alman devleti olup olmatlı
lı halılıında plebiait t)'apılmaaı halı
ltıntla verilen kararın Avmfur)ICI 
içinde ve bilhaua naayonal •o•yalid 
mahlillertle yaptıiı alıialer, birçok 
laôJuelerin çılımaaına ubeb olmUf • 
tur. Dün •abala bQflayan gale7Gftt 
ŞUfni6'in çclıilmeaine lraJar luıla
na tlec>om etmİf; birçok yeTlertle H 

bilhoua Graa, Lina •ibi naayonal 
eoayalid cere)ICIJlının lıavvetli oltlu
iu mahallertle telı.ı.ül etmiftir. 

Evelce bugan yapılacağını ill.n 
ettiğimiz Plebisit Şuşnigin istila
sından ve alman askerlerinin hu
dudu geçmelerinden sonra tabiati
le yapılmıyacaktır. 
Plebisite mani olmak için nazile
rin nasıl bir tazyik yaptıklarını 
g6stermesi itibariyle alman İfga
linden evvel vukua gelen hl.dise
Jeri kırıılıkları ve muhttlif dip
loımtilr bareatleri aıağı koyuyo
ruz ı 

IJNZ'DE: 

Linz, 11 ( A .A .) 
.. Nazi gençliği"nden bet bin ki§i, 

dün aqam vatanseverler cephesi 
nilmayi,çileriyle çarpıf1!1ı,ıardır. On 
kiti ağır surette yaralanmıttır. 

Evvel! vatanseverler cepheai milis
leri nazilere ate' açmı!lar ve Uç kişi 
yaralamıılardır. Takviye kuvvetleri 
alan naziler vatanaeverler cephesinin 
merkezini kuptmıtlar ve sekiz kiti
yi yaralamıtlarak, kendilerine silah 
atan milislerin tealimini istemitler
dir. H!diıe etrafında tahkikat yapıla
cağı etrafında verilen teminattan son
ra, gece yanar vaziyet aakinlef?Dit
tir. 

INSBRIJK'TE: 

ellerini uzatarak selimlamıılar ve "var. 
ol" diye bağırmıılardır. Şehir baJtalr 
haç ta§ıyan bayraklarla donatılmııtır. 

Şimdiye kadar mukabil nümayif olıt 
mamış ve hidise çıkmamıttır. 

GRAZ'DE: 

Grar, iı ( A.A.) 
Nasyonal aosyaliıt tezahürler bu ... 

bah Graz'da ve civarda bqlaınıttır. 
Halk aokaklarda bağırarak ŞuınJc'iıa 
istifasını istemektedir. Poliı, 10kak 
baılannı tutmuıtur. 

VIYANA. 'DA : 

Viyana, ·11 (A.A~ 
Hitlerci tezahürler üzerine, polia. 

Viyana üniversitesini bopltmıt ve ka
pamııtır. Viyanadaki alman elçilitl. 
alman gazetelerinin sansüre tlbi tutul 
maaı hakkında alınan tedbirleri Avuı • 
turya hüküıneti nezdinde proteıto et • 
miştir. 

Viyanada asıl hadiseler öğleden 1on

ra olmlıttur : Naziler büyük bir kahve
nin camlariyle vatan severler ofiıle
rinden birinin pencerelerini kırmıtlaıw 
dır. Nümay itçiler bundan eonra mo
naflist karargahının öünde Avuıturya 
b&yrağını yırtmı,lar ve burada da buı 
pencereleri kırmıtlardır. 

Türlü zümrelerden olan nümayitçi
ler, opera yakınında çarpıımıtlardır. 
Suvari polisler birkaç kere kılıçlarını 
çekerek hücum etmiı!erıe de nümayif• 
çileri dağıtmaya muvaffak olamarnıt
lard ır. 

Nazi nümayi,leri saat 22.30 da bit• 
mittir. Yaralıların aayısı 35 i bulmuı
tur. 

J' atamever cephe miluleri de 
ıiliih altına çağırıldı 

Röyter bildiriyor: Alman hü· 
kürneti Avu.sturya hükümeıi -
ne gönderdiği ikinci bir ülti
nıaıomda şansölye Sufnig'in 
derhal istifmını istemektedir. 
Bu istifaya muhakkak gözüy
le bakılmaktadır. 

dan verilecek talimatı orduya muma-
ileyh bildirecektir. Al l nsbrulr, 11 (A .A .) 

Avusturya milletine, kalbimden fıt- ma nyayı protesto ettı• lnıbrukte dehıetli bir galeyan var-
kıran bir dilek ve almanca bit aöde ve· dır. NUmayi,çiler alay halinde nasyo-

Viyana, 11 (A.A.) - BaJvekil, 1915 
de dof mu9 olan ihtiyat efradını silah 
altına davet ettikten ba,ka, federal or• 
duya tabi bir ih tiyat sınıfı olan vatan· 
severler cebhe&i milislerinin de ıilah 
altına çağırılmuını cmretmı,tir. 

MiJialerin bu daveti, ba tün Avuatur• 
yaya ,amildir. 

Netice: Su§nig çekiliyor 
Viyana, 11 (A.A.) - Hrna bildiri

Yor : Şansöliye Şuşnig aaat 19,45 tc is
tifasın ı hi ldirmiş ve Avusturya mille
tine veda etmiştir. 

Bay Şuşnig bugünkü hadiseleri 
heyecanlı bir ifade ile anlatarak al
tnan hUkümetinin bir ültimatomla ken 
diıinin istifasını ve alman bükümeti
Dba teklifi veçıhiıyle bk bilkUmet lef-

di ediyorum: nal • aoıyaJiıt ma11ları ıöyliyerek ve 
"Tanrı Avunuryayı koruıun". [Alman kıtı/arının Avııst.ur1• top. mektedir. B. Blum alman büyük elçi- "Yatasın Hitler" diye bağırarak ao-

Su tebliğe rağmen... rdlarını ıirmesi "" Şuınig'ia istila. aini IEabul etmiıtir. Daha önce uzun kaklarda dol&fft'&ktadır. Bir çok dilk-
Viyana, 11 (A.A.) _Saat 22 de cum- sı, dOayııun bir çok tırallarında, de· möddet B. Blumla ıörüten B. Delbo- ktnlar, sabah erkenden kapatılmıftı. 

hur reiıliğinden qaiıdaki teblii DCf· rin ıkialer dofurmu,ıur. Bütan ııNr· ıun, bu vuiyetin vahimliği üurinde Öfleden aonra nasyonal aoayalist 
redilmi,ıir: lresl•r, bldise)li, a/Ua ile tılrib etmek· alman elçisinin dik.katini çektiii zan tcılrilitına menıup kıtalar ıeferbcr kı-

Cumhur reisi Miklu B. Şufnigin ia- tedirler. Apğıdalri telgraflarda mub· edilmektedir. yafetinde ve ellerinde baltalı haç taıı-
tifasını kabul etmemiJtir. Hükümet telif mctrlrealerin bu mesele Ozerind~ Londrada endife ya" bayraklar olduğu halde nümayit-
iktidarda kalmaktadır ve alman tehdi- iri görOflerini olruyacdsınız] Londra, 11 (A.A.) - Burünkü ko- çi kafilelerin~ talalmıılardır. Şehrin 
dine boyun eğmemeye karar vermiftir. Fraruada en ciddi bir dikkat nupıaları ıırumda B. Çemberlayn ve birçok yerledne mitralyöz koyank 
Hilkümet bütün memurlara vuife- Pariı, 11 (A.A.) - HltYM bildiri- Lord Halifaka fon Ribbentropa. Avue- mev.si ahnıt olan polis çeldlmiı ve aı. 
leri bafmda kalmalarmı bildirmi,ıir. yor: Avınturya vuiyeti Pariate en tıxya bldileleri ve Almanya tarafın- ked kunetler febre sirmltlerdir. Halk 
Ylıma atlfriiıw' Alla .. r•I ckWI Wr dllllrll llaliDdl takla idil- dlD kallamlln 1Dltad1- ....,. a. ...._ ...,...ı ..,aHat w'zıPe 

Almanya - Avuaturya hududunda A· 
vuıturya cihet inden mühim ihtiyat 
tedbirleri alınmııtır. 

Fon Papen'in faaliyeti 
Dolqan bir f&yiaya göre fon Papen 

plebiaitin tehirine uğraşmıı ise de bi • 
lindif i üzere başvekil dün akşam bu 
ihtimali ıiddetle reddetmiştir. 

B. fon Papen, bu aabah gelrnit olan 
bir tayyare ile Berline dönmUJtür. 

Viyana, 11 ( .4 • .4.)-.4.,ıu-
~ .............. * 
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Vilôyetler 

kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Cümütane Nafıa Diroktörlüiün. 
Clen : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Gü
müfhane Viliyetinin Pirahmet • Kel~ 
kit • Pöıke - Erzincan yolunun 32f 
39 kilometreleri arasında yaptırılacak 
büz ve menfezlerin inşaatıdır, 

2 - Bu İ§İn keşif bedeli 18446 li
ra 53 kuru,tur. 

3 - Bu işe aid evrak ve şartname-
1er ıunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Nafıa işleri şeraiti umumtyesi 
D • Tesviyei turablye şose ve Imr-

rir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F • Ke~if cetveli 
G - Proje 
İıtekliler bunları "1" lira muka· 

bilinde Gümüşhane Nafıa Müdürlü
ğünden alabilirler. 

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

5 - Eksiltme kapalı zarf uauliy
le yapılacaktır. 

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

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

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Kayaeri V aliliiinden : 
1 - Ekıiltmeye konulan if Kayıeri 

merkezinde yapılaca.le ilk okul inşaatı 
olup bedeli ke§fi (64485) lira 55 ku
ruttur. 

2 - Bu i9e aid ,artnameler ve evrak 
tunlar.dır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık ifleri genel şartna· 

mesi. 
D - Yapı i9leri umumi ve fenni 

ıartnamesi. 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, ıilıilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
'G - Proje ıraf ik ve aair ilitik ev

rak. 
İsteyenler bu ıartnameleri ve evrakı 

Kayseri vilayet daimi encümeni kale· 
minde görebilirler. 

a - Ekıiltme 1.4.938 cuma günü saat 
16 d& EncUmenl villyette yapılacak

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ( 4836) . lira 41 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka 
•tağıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. Nafıa vekaletinden tas
dikli ehliyet vesikası ve fenni mesuli
yeti alacak diplomalı mühendis, mi
mar veya fen memuru istihdam ede
ceklerine dair noterlikten tasdikli te
ahbüdname. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ya
sılı ıaattan bir ıaat eveline kadar en· 
cUmeni villyete getirilerek eksiltme 
komlayonu reiıliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Poıta ile gönderile
cek mektubların nihayet muayyen sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile kapatılmış bulunma· 
ıı lbımdır. Poıtıda olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (660) 1390 

Kirahk dalyan 
Seyhan Def terdarlrğından : 
Karataı Dalyanının balık avlama 

hakkile balık rUıumu 15 ·şubat· 941 
ıonunda hitam bulmak üzere avlama 
ınevıimi itibariyle 938 • 940 üç seneliği 
2490 nuınarah kanun mucibince ve ka
palı zarf usuliyle artırmağa çıkarılmış • 
tır. Üç senelik muhammen bedeli otuz 
bin liradır, ihalesi 30 - mart • 938 tari -
hine müıadif çargamba günü saat on 
bette Seyhan Defterdarlığında topla • 
nan komisyonda icra kılınacaktır. 

İsteklilerin ıeraiti anlamak üzere 
Seyhan Milli Emlak daireıine müraca
at etmeleri ve muayyen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektupla• 
rını komisyon reisli&ine vermeleri ilin 
olunur. 1418 

Telefon san.trah binası 
yaptırılacak 

İstanbul Telefon Müdürlüi\in· 
den ı 

İstanbulda Şişlide yaptırılacak 66558 
lira 60 kuruş keşif bedelli telefon sant
ral tılnaaı lnpatı kapalı zarfla ekıllt· 

' 

,1.. 

m~ye koıw.ltqV.Jtur. Eksiltme 2. 4. 93a 
tW.hine ~~qif c~esi günü saat 
ıı,'3q da İatan fil, U'ah~edeki mer
kez bibamızaa i°planacak alım, aat:qn 
komisyonu huzurimJ yapüacakb, 

Bu işe aid eksiltme hususi ve fenni 
:ıattnameler, projeler keıif hulasaıı ile 
Duna mö'ttferri diğer evrak 335 kurut 
mukabili her gün levazım dairemizden 
alınabilir. Muvakkat teminat 4578 lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplan, en u 
50.000 liralık bu işe benzer i! yaptıkla
rına dair Nafıa Vekiletinden alınmıt 

938 takvim senesine aid mUteahhidlik 
ve ticaret odası vesikalariyle diploma -
lı mühendis veya mimar olduklarını ve
ya bunlardan birinin inşaat ve tesiıatm 
fenni mesuliyetini deruhte ettiğini ve 
mukaveleye bu şartla imza koyacağını 
havi bir teahhüdnameyi ihtiva eden 
kapalı zarflarını mezkQr tarihte saat 
10,30 a kadar satın alma komisyonuna 
vermeleri lnzımdır. (681) 1410 

-

' Vakıflar Umum Md. 

Satıhk ev ve arsalar 
Vakıflar Genel Direktörlüğün

den .:. 
1 - Ankarada Gökçe oğlu mahalle

sinde ve İstiklal caddesinde 70000 lira 
muhammen kıymetli 6 ve 12 vakıf sa· 
yılı iki ev ve mlitemmiınatı olan arsa
lariyle birlikte ve toptan millkiyetleri· 
nin peşin para ile &atışı kapalı zarf u
suliyle arttırmaya konulmu~tur. 

2 - Arttırma müddeti yirmi gün o· 
lup ihalesi 31 mart 938 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 16 da i· 
kinci vakıf apartımanında vakıflar u· 
mum müdlirlilğU varidat ve tahsilat 
müdürlüğünde müteşekkil ihale ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektubları ikinci mad· 
dede yazılı ihale glinU saat 15 ıc kadar 
ihale komisyonu reisine verilmiı ola
caktır. 

4 - Taliblerdcn 4750 lira teminatı 
muvakkate alınacaktır. Bu teminat ya 
banka kefalet mektubu ve yahud va
kıflar veznesine makbuz mukabilinde 
yatmlmıg nakid olacaktır. 

5 -Teklif mektublarmda satış şart· 
namesinin görülüp okunduğu tasrih 
olunacaktır. • 

6 - Satış ,artını görmek iıtiyen ta· 
liblerin ikinci vakıf apartımanında 

vakıflar umum mUdürlUğü varidat mü
dUrlilğllne müracaatları. (655) 1387 

Satılık deOirmenler 
Vakıflar Genel Direktörlüğün· 

den : 
1 - Eski_şehirde mazbut vakıflardan 

(Akarbaşı değirmeni ve bitişiğindeki 
harap kısım ile avlusu ve ahırı) ve (çe· 
ri batı değirmeni ile arazisi ve ahırı) 
ve defterdar değirmeninin (tapu ile 
muayyen hududu içindeki üç parça a· 
ra.zisi de dahil olduğu halde beş tatlı 
kısmı) ıatılmak üzere 12.3.938 günün· 
den 28.3.938 günilne kadar tartname 
mucibince kapalı zarf usuliyle arttır· 
maya konulmuştur. . 

2 - Yukarda yazılı gayri menkulle· 
rin birlikte muhammen bedeli (65.000) 

lira dil". 

..... ~. 

. Zayiler 
İstanpul Feyziye idadisinin son sını

fından 331 ,senesinde aldığım tasdikna
memi zayi eyledim. Yeniıinl çıkaraca • 
ğımdan eskisinin hUkmil olmadığını i
lan ederim. Adreı: Fotoğrafçı Sedad 
Meral 1380 

Sungurlu askerlik şubesinde kayıtlı 
İzmir sefer sevkinden aldığım terhis 
vesikaıını zayi ettim. Yeniıini alaca
ğımdan eskisinin hUkmü olmadığı ilan 
olunur. Sungurlunun Sungur oğlu ma
hallesinden 318 doğumlu Arif oğlu Ce· 
wouu~ 1~6 

3 - İhale bedeli beş taksitte alına
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni
hayet bir haf ta içinde peşin verilecek 
ve diğer dört taksiti milsav1 mikdarlar 
üzerinden ihale gUnUnden itibaren bi
rer sene fasıla ile dört senede nakden 
ödenecektir. 

4 - İhalesi 28.3.938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 de Eskişe
hir vakıflar müdürlüğü ihale komisyo
nunca vakıflar umum müdürlüğünün 
tasdikına talikan yapılacaktır. 

:-ff, \ f~ 

{~
4 

Çünkü · AsPIRtN seneter'1erıber1 
--~,,.,li 1 "' - -

Defterdarhk 
her. türlü soğukalgınlıklarına ve a§~ 

Tamirat yaptırılacak .. u... 
rıfara. karşı fe~iri • şa~maz :s: bir- ll4ç Ankara Deft•rdarlığından : 

5 - Talihlerin 2490 numaralı kanu
na göre hazırladıkları teklif mektub
larını dördüncU maddedki saatten bir 
saat evetine kadar Eskişehir vakıflar 
ınüdürlüğil ihale komiıyonu reiıli&ine 
vermeleri lazımdır. 

olduğunc. i~bat...._efmişfİ_!._ Bedeli kefif Muvakkat teminat 
Lira kr. Lira Kr. 

- . . , ... " 
A s-e 1 R 1 N~~tesirf'nden emrn otmate:rçrrı 

917 90 70 00 

6 - Teklif mektubu ve teminatı 

vaktında vermemiş olanlar arttırmaya 
kabul edilmiyeccktir. 

lüf~!I -$ . markasına. d 1 k ~at edin iz. 

Etimesut nahiyeainde 918 lira be· 
deli ketifli 10 adet memurin evi ilo 1 
adet çoban evi tamir ettirileceğinden 
ber mucibi ketif ve 9artname 17 .3.938 
perşambe ıünil ıaat 15 de defterdarlık 
ta müteıekkil komisyonda ihale edil
mek Uzere açık ekıiltıneyc konmu,
tur. 

7 - Muvakkat teminat muhammen 
bedele göre ( -iSOO) liradır. 

8 - Satışa aid şartname Ankarada 
vakıflar umum mUdürlUğU emlak mll
dürl üğünde, İstanbulda İstanbul va
kıflar baş müdürlüğilnde ve Eski~e
hirde vakıflar müdUrlUğUnde parasız 
verilir. 

9 - Arttırmaya i~tirak edenler ş_.art
namenin bütün muhteviyatını kabul 
etmit ıayılır. (642) 1383 

·Mahkemelerden 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica

ret Dairesi Reisliğinden :. 

Müddei Sümer bank umum müdür

İRSln tartan otomatik baskül lüiü \'ekili avukat Salim Tamer tara
fından Ankarada Yeni~hirde Tuna 

yapflrtlacak caddesinde Atıfın 3 No. evinde mu-
Çoc~ Esirgeme Kurumu Genel ' kim Ziya oğlu Rıfat aleyhine 938/203 

Merkezınden =. • 1 dosya No.sı ile açılan alacak davasının 
Kurumumuz ınsan tartan yerlı oto- , .. .. .. .. 

matik baskUI yaptıracaktır. Böyle bu- 1 duruıma gunu olan 4.3.938 cuma gun1! 
kUl yapabilen eanatkllrJarın kurum ıaat 14 tayin edildljii ve milddei aleyh 
hesap i'leri direkt8r1UğUıle mUracaat· Rıfata ilincn tcbliğat yapıldığı halde 
Jarı ~ 1301 mahkemeye gelmemiı ve mazeretini 

1 
de bildirmemiş müddei Sümer bank 
vekili avukat Salim Tamer müddeia
leyh Rif at hakkında gıyab kararı itti-
haz ve tebliğini taleb etmi§ olduğun-

İsteklilerin keşif ve şartnamesini 

1ıörmok üzere defterdarlık milli em• 

llk mUdürlUIUne mUracaatlarr. 
(541) 1114 

::111111111111111111111111111111111111111 .. .. .. 
5 Fidan meraklalar1na § -dan usulün 401 inci maddesine tevfi- : Fırsatı kaçırmayınız : 

kan gıyab kararı ittihaz ve teblltine : Kaıtamonudan itina ile :: 
karar verilerek durutmanın 22.3.938 : getirilmit nefiı kokulu A- : 
salı gilnU ıaat 9 . .S talik edllmif ve 11• S maıya elmaaı nadide armut E 

E fidanları ile bahçenizi tirin 5 
yab kararının bir sureti de mahkeme 5 etmek isterseniz hemen An- S 
divanhanesine asılmış olduğundan : kara Kaatamonu Otelinde : 
müddei aleyh Rifatın yukarıda göste- : fidancı Yuıufa müracaat : 
rilen gün ve saatte mahkemeye gelme- : ediniz. : 
si abi takdirde gıyabında duruıma ı: Satıılarımız teminatlıdır. : 1 
yapılacağı illinen tcblij olunur. (673) 3 1227 : 

1401 ::111111111111111111111111111111111111111:: 

12. 3. 1938 

. . . . 

. P~hiliye bakanlığı _ . ... ...-(~ ' ' 

Memuriyet im.tihanı 

Dahiliye Yekaletinden ı 

.Veklletin muhtelif dairclerin<ıe a• 
çık olan 17.S ve 20 liralık memurlukla-

ra İstanbulda münhal evrak muhafız· 
lığı memurlukları için yapılacak im-

tihanlar 22 mart 938 tarihinde aaat 
(15) e bırakılmı§:tır. Talib olanlar vo-

ıikalariylc 18 mart 938 günU akıam~ 
kadar Ankarada villyetler idared u-
mum müdUrlUğUne 1atanbulda. vil&y .. 
te müracaatları ilAn olunur. (66) 

1395 

Yetim ve malüllerin 
ikramiyeleri 

Ankara Askerlik Şubesinden Yok
lama.ya Davet : 

Şubemizde kayıtlı §ehit yetimleriy
le harp malQllerinden subay ve eratın 
938 yılı içinde verilecek ikramiye ka
yıtları 10 mart 938 gününden 10 nisan 
938 gününe kadar hergün yapılacağın· 
dan ellerindeki reamt senet, maat cüz
danı, nüfus cüzdanı, muayene raporu 
ve bu işe aid vesika ile birlikte ıube· 
ye müracaatları. 

Bu tarihten ıonra müracaat edenle
rin 938 yılı ikramiyesinden istifade e
demiyeceklerinden mesuliyetin kendi· 
lerine ait olduğu ilan olunur. 

(619) 1281 

SINIR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriere'den mezun 
Adliye. sarayı hizasr Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan 
baıka aaat 3 - 7 5182 
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Demiryolları 

Kasaphk hayvan 
1nakliyatı 

rin ilk teminatları ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde yuıh belge
lerle birlikte vakti muayyeninde M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-

rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatından en az bir ıaat evel milli 
müdafaa vekAleti satın alma komisyo
nuna vermeleri lhımdır. (650) 1385 

D. D. Yollan U. Müdürlüğünden : 
10 - 3 - 938 tarihinden itibaren tam 

vagonla nakladilecek kasaplİk hayvan 
lara cari tenzilli tarife üzerinden ay
rıca yüzde on tenzilat yapılacaktır. 

(597) 1294 

Gazino ba~esl, •ınallıısyon 
ve saire inşaatı 

D. D. Yolları Merkez 1. ci Komiı· 
hundan: 

Ankara istasyonunda gazino bahçe· 
ıi inşaatı; tanzimi; kanalizasyon, su, 
tenvirat, tesisatı yolları ve sair miltt"· 
ferrik ameliyatı dahil olmak üzere ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş· 
tur. 

1 - Bu iJin ketif bedelf ceman 
42500 liradır. 

2 - İstekliler bu i'e aid ıartname 
\'e sair evrakı devlet demiryollarmın 
Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci veznele· 
tinden 212 kuruş mukabilinde alabilir 
ler. 

3 - Eksiltme 24.3.938 tarinhinde 
perşembe günU saat 15 de devlet de
tniryolları yol dairesinde toplanacak 
tnerkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - Eksntmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
l}'nı gün saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiJ olmaları lbnndır. 

a) 2490 sayılı kanunun ahkamına uy 
'lun 3188 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiii ve ,art· 
namede yazılı vesikalar. 

c:) Nafia vekiletinden muaaddak 
rnüteahhidlik vesikası. 

(599) 1295 

M. M. bakanhğı 

lunmaları. (586) 1223 

Satıhk gübre 
M. M. Veli.Jeti aatmAlma Ko.dan: 
1 - Millt Müdafaa vekaleti ile Ge

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

Emaye levha ahnacak 
M. M. Veli.Jeti ıatm Alma Ko.dan: 
1 - Birden iki bin iki yilze kadar 

sıra numaralı 2200 adet emaye levha 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Puarlığı 14 mart 938 pazartesi 
günU saat on birde yapılacağından ta
lih olanların mezk\İr giln ve saatte M. 
M. V. aatın alma komiıyonuna müra-
caatları ilin olunur. (646) 1348 

Berber koltu§u ve masa 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miıyonundan ı 

1-Hepıine keffedilen fiyat (1035) 
lira olan 10 adet berber koltuğu ile 10 
adet masa açık eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

2 - Şartname ve resimleri parasız 

verilir. 
3 - EIHiltmesi 4 nisan 938 pazarteai 

günü saat onda M. M. V. aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 77 lira 63 

kuruıtur. . 
s - Talib olanların mezkQr komıs-

yona müracaatları ilan olunur. (654) 
1386 

Nal mıhı ah nacak Yün çorap ipliği ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Şartname değiştirilmesi 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
15.3.938 salı gilnil saat 15 de eksilt

mesi yapılacağı i!An edilen 12000 lira
lık iç ve dıf otomobil lastiği şartname
sinde yapılan ilave yüzünden evelce 
yapılan ilanlar hükümsil% addedilerek 
yeniden ekailtmeye konulmuttur. E
velce prtname alanların komisyona 
mUracaatları. (670) 1398 

Adliye bakanlığı 
Mütercim ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

Ayda maktuan 150 lira ücretle ve mü
sabaka ile bir mütt-rcim :shnacaktır. 
Müsabaka imtihanı 14.3.938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de ve· 
kalctte yapılacaktır. 

imtihana kabul prtları tunlardır: 
A - Memurin kanununda yazılı 

vasıf ve Jlrtları haiz olmak, 
B - Hariçte resmi ba~ka bir vazi

fesi bulunmamak ve yilkıek bir mek
teb veya fakültede talebe olmamak, 

C - 12.3.938 cumartesi gilnU 8ğle
ye kadar istida ve evrakı milsbiteıini 
vekUete vermiş olmak, 

Talihler; fransızçadan türkçeye ve 
türkçeden fransızcaya tercümeden 
imtihan edilecek ve İngilizce, alman
ca veya italyacadan birine vakıf olan
larla daktiloğrafi bilenler tercih olu-
nacaktır. (605) 1258 

BeyoGlu birinci nolerllğl 
Adliye Vekaletinden : 
Beyoilu birinci noterliii açılmıftır. 

!mtihanııı: noter olabilmek fArtlannı 
haiz taliblerin bir ay içinde adliye ve
kaletine mUracaatları ilin olunur. 

(659) 11389 
ız.isyonundan : 

1 - Heyeti umumiycsine tahmin edi 
len fiatı 21.000 yirmi bir bin lira olan 5 
ınilyon tane muhtelif ebad ve numara
da nal mıhı kapalı .zarfla ekıiltmeye 
konulmu,tur. 

misyonundan = Aydın noterliOi 
1 - Bir klloauna tahmin edilen fi-

yatı iki yüz elli kurut olan on altı bin Adliye Veıkiletinden ı 
kilo yUn çorap lpliii kapalı zarf usu- Aydın noterliği açılmı§tır. lmtihan-
liyle alınacaktır. sız noter olabilmek ,artlarını haiz ta-

2 - Eksiltmesi 5 mayıs 938 pertem· 
be günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
~tın alma Ko. da yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüı kurut bedel liblerhı bir ay içinde adliye vekAletine 
mukabilinde aatılmaktadır. Talihler müracaatları ilan olunur .(658) 1388 
her gün komisyona müracaat edebilir. -------------

3 - Şartnamesi paruız olarak mez
lcQr Ko. dan alınır. 

4 _tık teminat 1575 liradır. 
5 _Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 tincü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını Ulale ıaa· 
tından behemehal bir saat evet Anka
l'ada M. M. V. satın alma komisyonu· 
rıa vermeleri. (649) 1384 

Şartname değiştirilmesi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

~syonundan : 
25.3.938 cuma günü saat 11 de kapa

lı zarfla satın alınacağı ilan edilen 200 
adet bidon şartnamesine yapılan ilave 
doıayısiyle evelce yapılan ilanlar hU
lcUmsüz addedilerek yeniden eksiltme
:Ye konulmuştur. Alakadarların ko
tıllsyona müracaatları. (669) 1397 

Bidon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

~ıyonu.ndan : 

ler. 
3 - İlk teminatı Uç bin liradır. 
4 - İhalesi 31 mart 938 perşembe 

~ünü saat on birdedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 Uncll maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatlari
le birlikte teklif mcktublarını ihale 
saatından en az bir saat evel milli mü
dafaa vekaleti satın alma komisyonu~ 
na vermeleri lazımdır. (635) 1382 

Otomobil llstikleri ıhnacık 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 _ Hepsine tahmin edilen fiyatı 

12000 lira olan ve dunlop, gudyar, fay
reston, ınişlen, kontinantal markala
rından olmak üzere muhtelif ebadda iç 
ve dış otomobil lastiği kapah zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 _ Eksiltrneıl 28 mart 938 pa
zartesi günü saat 11 de M. M. V. •&· 
trn alma Ko. da yapılacaktır. 

T apo ve Kadastro U. Md. 

J apu tescili 
Çankaya Tapu Sicilli Muhafısh

imdan: 
Ankranın Seyran mevkiinde· kain o

lup 318 ve 927 tahrir kayıdlarına naza· 
ran bezirci oğlu Hafız mahdumu Tev• 
f ik ve saire namlarına kayıdlı bir kıta 
bağın mumaileyh Tevfik vereseleri He 
diye ve Behiye ve Adviye ve Münibe 
ve Fitnat ve Mehmet ve Ömer tarafla
rından namlarına intikalen teselli is· 
tenilml~tlr. 

Tapuda kaydına rastlanmayan bu 
gayri menkulün senetsiz tasarrufattan 
tapıya rabtı için ciheti tasarrufu hak-

kında 11.3.938 perşembe günü aaat 11 
de mahallinde tetkikat yapılacağından 
bu yerde kanuni bir hak iddia edenler 
varsa ya keşif gününde mahallinde bu
lunacak memura ve yahud da daha e
vel muhafızlığa evrakı müsbiteleriyle 
birlikte müracaatları !Uzumu ilan olu-
nur. (674) 1402 l - 180 adet 250 ve 100 adet 150 lit

l'tlik bidon kapalı zarfla eksiltmeye 
.konulmuştur. 

3 - İlk teminat 900 liradır. Sartna
mesi parasız olarak M. M. V. ıatın al-
ma Ko. dan alınır. --------------

2 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
6Soo liradır. 

3 - Eksiltme 28 mart 938 pazartesi 
&Unu saat 10 da M. M. V. satın alma 
l<o. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 487.5 liradır. Şart
llaınc parasız olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltıneye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 'Y'C 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını idari şart
namenin 4 Uncu maddealnin F fıkra
sında yazılı ş'ekilde hazırlayarak ihale 
saatndan en az bir saat evet M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(671) 1399 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

Uncu maddelerinde yazılı belgelerle J ı · k 1 k 
birlikte teklif mektublarını ihale sa- ' er 1 a ınaca 
atından behemehal 1 saat evel M.M.V. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
•atın alma Ko. na vermeleri. (672) 1400 misyonundan : 

Benzı·n alınacak 1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
(175) kuruş olan (5725) çift terlik ka-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- palı zarf usulü ile alınacaktır. 
~· 11)-onundan : 2 - Şartnamesi paruız olarak veri-
b· Açık eksiltme ile 16553 kilo otomo- lir. Talib olanlar her ıün komisyona 
~l benzini satın alınacaktır. BMer milracaat edebilirler. 
t 10euna 26 kuruş 40 santim fiyat 3 - İlk teminatı 751 lira 41 kuruı-
1~hrnin edilmiştir. llk teminatı 327 tur. 
'ra 7 · İ · · ~ S kuruştur. lhalesı 21.3.938 pa- 4 - halesı 28 mart 938 pazartesı 
,~rtcıi günü saat 11 dedir. Şartname- günü saat on birdedir. 
~ ~:. ~· V. satın alma komisyonun· 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

&oruleobilir. Eksiltmeye girecekle· sayılı kanunun 2 ve 3 jincü maddele· 

Gt,tmrük ve inhisarlar B. 

Demir çatl ve tamirat 
yaphrdacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün -
den ı 

1 - Şartnamesi mucibince Pap
bahçe müskirat fabrikasında yapıla
cak Uç demir çatı ve diğer tamirat iti 
kapalı .tarf uıuliyle eksiltmeye ko
nulmuttur. 

2 - Keşif bedeli 20919 lira 37 ku
drr. 

3 - Eksiltme 14-3-938 tarihine 
raatlayan pazarte&i günü saat ıs de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. Kapalı zarflar aynı günde ni
hayet saat 14 e kadar verilmelidir. 

4 - Şartnameler 53 kuruş bedel 
mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara Baft11Ü· 
dilrlüiUnden alınabilir. 

1 - Ekıil tmeyo ittlr&k etmek il-

tiyenlerin fennt evrak ve vesaikini 
'İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ede· 
rek ayrıca vesika almaları lbımdır. 

6 - MUhUrlü teklif mektubunu 
kanuni veaaik ile betinc:i maddede ya 
zıh eksiltmeye ittirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
ların yukarda yazıldığı veçhile eksilt· 
me günü en geç saat 14 e kadar alını ko 
misyonu baıkanlığına makbuz muka· 
bilinde verilmif olması lbımdır. 

(1090/537) 1100 

Gümrük f arife repertuvan 
bashrllacak 

Gümrük ve inhisarlar Vekale -
tinden ı 

1 - 25 forma tahmin edilen gümrük 
tarife repertuvarının vekaletten veri
lecek nilmuneye uygun olmak ve en 
çok 25.5.938 günUnde teslim edilmek 
,artiyle Ankarada bastırılması açık 

eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşin tahmin edilen bedeli 1700 
lira olup muvakkat teminatı 127 lira 
50 kuruştur. Açık eksiltme 28.3.938 gü
nünde saat 14 de Ankarada gümrük ve 
inhisarlar vekaleti alım satım komisyo 
nunda yapılacağından isteklilerin te· 
mlnat paralarım vekllet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belli 
gUn ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (661) 1391 

A. Levazım Amirliği · 

170 ton kuru ot 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tiimen birlikleri hayvanat ih
tiyacı olan 170 ton yemlik kuru otun 
kapalı zarfla ekailtmeai 24 Mart 1938 
saat 14 de Urfa Askeri satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15866 lira 50 
kuru, ilk teminatı 1190 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. Teklif 
mektuplarının saat 13 e kadar komiı-
yona verilmesi. (616) 1280 

Saman ahnacak 
Ankara levazım amirliği aatın Al K.: 
1 - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 

olan 160 ton samanın açık eksiltmesi 
15 mart 938 aaat 15 de Ankara Lv. 
lmirlifi Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2640 lira ilk 
teminatı 198 liradır Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesika ve teminatla belli vakitte ko
n:ılsyonda bulunmaları. (504) 1045 

Yufka ahnacak 
Ankara levazım &mirliği satın Al. K.: 
1 - Harb okulu ve Cebeci hastanesi 

için 13000 kilo yufkanın açık eksiltme
al 14 mart g38 saat 15 de Ankara Lv. 
iınlrliii Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2990 lira ilk 
teminatı 224 lira 25 kurustur. Şartna
mesi her gün komisyonda &örülür. İs
teklilerin kanunt vesika ve teminatla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(503) 1044 

20 fon foz ıeker al1nacak 
:Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon milesseseleri 

için 20 ton toz 'ekerin kapalı zarfla 
eksiltmesi 29 mart 938 saat 15 de An
kara Lv. hnirllğl satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teı:dnatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna-

mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektubları
nın saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (675) 1403 

HAKIKİVALDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKlARILE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTE~ 

• • 
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Krem Balsamin 
Kumral, Sarışm, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhht krem· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen i.zale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhht gU.zellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 SEKlLDE TAKDİM EDlLlR 
1 - Krem Balaamin yağlı, rece için pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yafaı.s, güııdil.s için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem. gündil.s için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin ac:ı badem, gece için, pembe renkli. 
lN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

. ................................................... . 
Koçuk ilan ıartlara 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa ic;in 30 kuruı 
İki defa için 50 kunaı 
Üc; defa ic;io 70 kurq 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük iliıılann ber dtfuı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neırcdllecek blr ilan için 140 lıcunıt 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak Uıere, her satır, 
kelime aralarmdaki bôıluklar müıtea• 
na 30 harf itibar eclllmiıtir. Bir ldiçWt 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört Atırdan fazla her utır için ay
nca 10 lnınıt &luur, 

Kiralıkı 

KİRALIK EV: Çocuk sarayı cad
de&i htiklil mahallesinde elektrik ıu
yu bulunan 3 odalı ev Ulucanlar 
No. 60 Kasap Mehmed Alphan'a mü-
racaat. 1365 

Kiralak •• " diikllia - Maltepede 
biri bet diğer üç odalı konforlu iki evle 

..üç dükkan kiralıktır. Ustün aokak 3 nu
marada B. Sadullah'a mUracaat. 12415 

Kiralık daire - Yeniıehlrde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 
(6) oda bir aalon. Telefon: 3312 

1269 
Kiralık ocla - Banyolu güzel bir 

oda kiralıktır. Iııklar caddesi, Necati
bey okulu yanında No. 2 1 inci kata 
müracaat. 1329 

Yeni§ehirde Konur sokafında altı ay 
için üç odalı tekmil konforu haia mo
bilyalı bir apartıman kiralıktır. 3005 
numaraya telefon edilmesi. 1357 

Kiralık mohilyah oda - Yeni ıehtr 
Atatürk caddesi Orduevi karş(sında Se-
vim apartrman 3 No. lu daire. 1378 

Mobilyalı güzel bir oda lüralıkbr -
Yenişehir, Amrağ c:ad. 6 Ersoy Ap. O-
tobüs garaj karşısında. 1371~ 

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

Yeniıehirde Yüksel cad. No. 9 Gen
bark apartnnanının en güzel dairesi 
dört oda bir hol biitiin konforiyle kira
lıktır. 3715 telefona. 1405 

1~ verenler: -
İnşaata nezaret edebilecek ehliyetli 

referans verebilir bir intaat usta başısı 
aranıyor. Anafartalar caddesin.de Emek 
apartımanında Arkur inşaat milteah -
hitliğine müracaat. 1360 

596 

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

mıftır. 1283 
Stenografi kul'lu - 4 ünc:ü devre ni

san 1938 ilk haftasında ba§lıyacaktır. 
Kayıt ı:amanıru ıeçirenler tallmatna -
meal mucibince llktetrinde açılacak 5 
inc:i devreyi beklemeleri .saruridlr. 

1284 

Alınacak talebe aayıaı mahdut oldu
ğu için günün en fa'dalı bilgisi olan 
ıtenocraflyl 81tenmek lıtiyenleı: 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir -
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Daktilo kuna - Her sene 12 devre 
çıkarmaktadır. Her devre baılangıcı 
her ayın ilk haftaaıdır. MUddet iki ay. 
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 

1288 

Haziran tetkilitına rnahsua, nisan 
D31 llJr haftaamda baflıyacalc ( 45) lnd 
devre daktilo kurlan gen(ı progra
ma maliktir. Meıunlara diploma veri "' 
lir. 1287 

Yukarda ıötterilen blltUn bu tedri • 
sa\ için Yenihal :u-kası Yenihanwn a
partnnanı kat ı de Arar lisan onlu, 
daktilo, ıteno kunlan direktörlüfüne 
ba§vurulması. Telefon 3714 1288 

Satdı1'ı .,., 

Satılık araa - Çankaya caddetlnln 
en emel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılac:ak B. M. Mecllai
ne giden caddenin köıealnde 25 M. cep-
heli. TeL 2884 1239 

Sablık - Bağ meyvalık istasyona S 
dakika. Hareketten ucuz satılacak. 
(2111) t telefon yahut Kamutay ba· 
urıumnde Mehmede müracaat. 1240 

SATILIK APARTIMAN: Yeni
tehlrln en ,Uzel bir yerinde yılda 
4000 lira kira getiren yenl konforlu 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512-
Belçeff. 1317 

Sablrlr Altragan Manto - Gayet a.s 
giyilmiı, ucuz satılıktır. Y eniıehir Ra
fIP bey Apartımanı 14 numara tele-
fon: 3147 1220 

SabLk arsalar - Y eniıehirin muh • 
telif ıeaıtlerinde aafalt üzerjnde muh
telif ebatta aatılık ev ve apartmıan 't'e 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 

!ahlık araalar - Y eniıehir Karanfil 
aokak Nafıa kartıar 485 M, Sıhiye Ve. 
kaJeti yaıunda 490 M. arsalar Tele-
fon: 1449 1408 

Milstakitlen çalışabilecek faal pla-
siyelere ihtiyaçvardır. İki yüz liralık Arancyor: 
teminat ile, Bankalar caddesi Vebolfd 
Limited adresine ıaat 5.7 araaında 
ınüracaat. 1371 

Referans verebilir. Ehliyetli bet şo -
f öre ihtiyaç vardır. Maaı dolgundur. A· 
nafartalar cadde.si Emek apartımam 
Arkur ıirketine mUracaat. 1409 

iş arayanlar: 

Kunetli hesap ötrenmek için -
Yeni bir metod sayesinde en az hesap 
bilenlere dahi azımt 45 rUnde mUkem
mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir. 
Uluı'ta (heıap) rumuzuna müracaat. 

1324 

Mürebbiye- Elinde bonservisleri o
lan tyl fransızca bilir bayan aile yanın
da mürebbiyelik iıtiyor. Ulus gazetesi
ne (milrebbiye) diye yuılmaaı. 1394 

Kurslar : 

Arar lisan okulu - Almanca, fran -
sızca, ingilizc:e dersleri için hiç bilml -
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açıhmftır. 8amlln sıfa· 
tiyle dtnlaek •btılttfr. 1282 

Kiralık Oda aranıTOr - Yeniıehlr 
veya cf 't/llrında aile yanında veya mUa
takil kirahk bir oda aranmaktadır. Tet 
1197 P. K. 102 Ankara "Hilmi" 1362 

Memur aranıyor - Bir tütün gitf -
ıinde çahımak Uıere kefalet verebile
cek bir memura ihtiyaç vardır. Poata 
kutusu ı 58 ae mektupla müracaat. 

1363 

1 nisanda kiralamak prtiyle Yeni ... 

birde 5 odalı konforlu bir daire aranı -
yor. Kaloriferli olanlar §Ayanı tercihtir. 
Uluıa rumua "E.E." yazı ile müracaat. 

1392 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümnne lıaatahuaeai 

cerrahi tefi 
Her ıün aut üçten 1011ra evin

de hutalarmı kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adrea: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 
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Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
Hasan fare zehiri 
İle öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa· 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrm yağlı bir ek· 
meğe ve herha.ngi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. 

' 1274 

Ankara Memurlar Kooperatif ~lrkellnden: 
Şirketimizin 4/Mart/1938 tarihinde akde· 

dilen umumi heyet içtimamda niaabı ekseriyet 
temin edilmediği cihetle eaaı mukavelename· 

mizin 46 mcı maddesi mucibince içtima, 
19/Mart/1938 tarihine müaadif cumartesi 
günü aaat on bete talik edilmiıtir. İçtima yeri 

halkevidir. 1242 

Cumartesi 12 tubat 1938 
Dünyanın en methur Kuben orkestro 

T APIA COLMAN 
ve 

Cermen Pady 
Beyaz Çingene iıtirakiyle 

ilk müsamere ıerefine dine • dansan 
Yemek 200 Kr. Tel. 2038 

Karpiç 

.a1111111111111 Yenişehir çocuk yuvası 1111111111111a.. -- ------ Modem b!r ana mektebidir ------ -: Kayıd ve kabul her gün 9 - 16 Yenişehir inlol!p sokak : 
- = : numara ıs. Telefon: 1983 1161 -

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

lnıaat sahihlerinin nazara dikkatine 

KİREÇ 
Senf'lerdenberi Karaki>y, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettifim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta· idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. . 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istaı;yonunda mahrukat müteahhidi Hüıeyin Orak, Tele· 
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddeıinde Karaköy Pazarı aahi.bi lsmail 
ôzar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 va11taaiyle 
aattırmaktaynn. Kireçlerimden memnun kalanların bu müeneseler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün .mü~terilerime aaygılarmı· 
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavu§ 

ULUS 

H. M. GHAZANFAR 
TİCARETHANESİ 

TES1S T ARlHt 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi:· GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarrnm en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçm 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Tilrkofis 862 

inşaat yapt1ranların nazarı dikkatine 
Denizliler caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumuna ait yeni inşaatta 

muhtelif ebatta müstamel kereste ucuz fiatla acele satılıktır. Taliplerin 
mezkur mahaldeki inşaata müracaatları. 127Z 

.n 

Anlivirüdr 
tedavi -v· i . ~·-ozA 

Kan çibanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraJ yaraları, ergenlikler 

Koltuk altı çibanları 

Tedavisini en erken ve en emin bir ıurette temin eder 

Şark ispençiyari Lôboratuarı 
----• ISTANBUL 1214 ----• 

Zeytin ve zeytin yağı ahnacak 
" Marmara Oasübahri K. Satmalma Komisyonundan: 

Tahmini fiatı İlk teminatı 
Cinsi Kilo Kuruş Lira Ku. Eksiltme J?Ünü ve saati 

Zeytin 50.000 
Zeytin yağı 50.000 

27 
50 

1012 50 
1875 00 

18.Mart.938 
,, ,, ,, 

15 
16 

Komutanlık deniz erleri ihtiyacı için yukarda cinsleri ve mikdarı yazılı 
iki kalem yiyecek maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Ekıiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İzmitte Tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu ite aid şartnameler be
delsiz olarak komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin ayrı ayrı hizaların
da yazdı ilk teminatlariyle birlikte kanunt vesikalarını havi teklif mektub
hınnı muayyen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar komisyon baş.-
kanhğına vermeleri. (1098/568) 1174 

Baı, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlar1nızı derhal 
keser, icabmda günde üc kaıe ahnabilir. 114s 

İspirtolar ucuzladı 
inhisarlar Ankara Başmüdürlüğ ünden : 

15 mart 1938 sabahından itibaren ispirto fiatlarında tenzilat yapılmı§ ve 
yeni fiatlar aşağıda gösterilmiştir • 

Bayilerimizden ellerinde boyalı ispirto bulunanlarla şişeli tuvalet is
pirtosu bulunanlar martın on dördüncü günü akşamına kadar 25 kuruı pul
lu bir beyanname ile ispirtoların mikdarını başmüdüriyetimize bildirecek
ler ve fiat farklarını aynı neviden ispirto olark alacaklardır. 15 inci gün 
sabahından itibaren beyanname kabul edilmiyeccği gibi yeni fiattan fazlaya 
da satış yapılamıyacağı için :vaktinde beyannamelerin verilmesi ilan olu-
nur. (667) 1396 

Bayie verilen 
fiat 

100 derecelik 
litresi 
kuruş 

90 

iS 

Bayii,n satacağı 
fiat 

kendi litresi 
kuruş 

100 
50 

Beher şişenin 
satış fiatı 

kuruş 

açık kolonya ispirtosu 
boyalı ispirto 

50 tuvalet ispirtosu 

12. 3. 1938 

Umumi heyet toplantlsı 
lellbırlu Klkürtlerl T. A. ~. den: 
Şirketimiz umumi heyetinin 30.3.938 çarpmba günü saat onbeşte 

ıenelik adt içtimaa davet edilmeleri kararlaştırılmış olduğundan sa
yın hissedarlarımızın mezkur gün ve saatte Eti Bank binasındaki 

merkezimize gelmeleri ve içtima gününden azami bir hafta evveline 
kadar hi•edarlıklarını mübeyyin vesaiki §irket merkezine teslim 
ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları rica ve ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 - ldare meclis ve mürakib raporlarının okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesablarınm tetkik ve tasdikiyle ida
re meclisinin ve mürakiblerin ibrası. 

3 - İdare meclisine intihab olunan azanın tasdiki . 
4 - İdare meclisi azalarına verilecek hakkı huzurlarla mürakible

re verilecek tahsisatın tesbiti. 
(677 ) 1410 

Türk Endüstri ve 
Şirketi İdare 

Tecim Anonim 
Meclisinden: 

Türk endüstri ve tecim anonim şirketi hissedarlar heyeti umu
miyeai 30 mart 1938 çarşamba günü saat on birde Ankarada Çankaya 
caddesinde 29 numarada kain hususi dairesinde adi surette toplana
caktır. Şirket esas mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye malik 
hissedarların hamil oldukları hisse senetleri veya bunu müsbit vesa
iki içtima gününden bir hafta evel Ankarada şirket merkezine, lş Zi· 
raat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye ve-
sikası almaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Şirketin 1937 seneei muamelat ve hesabatı hakkında meclisi 

idare ve murakipler raporlarının kıraat ve tasdiki ; 
2 - 1937 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

id~re meclisinin ibrası ; 
3 - Meclisi idarenin 1937 senesi hesap neticelerine müteallik 

teklifleri hakkında karar ittihazı ; 
4 - 1938 senesi murakiblerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri ; 
5 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 madde-

lerinde. yazdı salahiyetlerin itası. 1404 

Umumi heyet toplanhsı 
Şark Kromları T. A. $. den: 

Şirketimiz umumi heyetinin 29.3.938 salı günü saat on t>eşte 
senelik adi içtimaa davet edilmeleri kararlaştırılmış olduğundan sa
yın hissedarlarımızın mezkur gün ve saatte Eti Bank binasındaki 
merkezimize gelmeleri ve içtima gününden azami bir hafta evveline 
kadar hisaedarlıklarını mübeyyin vesaiki şirket merkezine teslim 
ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları rica ve ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 - ldare meclis ve mürakib raporlarının okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesablarınm tetkik ve tasdikiyle ida
re meclisinin ve mürakiblerin ibrasr. 

3 - İdare meclisi azalarına verilecek hakkı huzurlarla mürakible
re verilecek senelik tahsisatın tesbiti. 

(678) 1411 

'==========================================:-!) 

Sizin 
Bahçe 

de 
Her türlü Süs ve meyva fidanlan 

Gül ve Çam 
bulunur 

Çankırı caddesi İsmet paşa durağı Tel: 3718 1359 

..1ıııııııııııııııııııııııııııırıııııııııa. - -S lST ANBUL SENFONİSİ :E 
Öksürenlere ve 

1röğüı nezlelerine Katran Hakkı Ekrem ın 
N 
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U L U S - 1!1. uncu yd. - No.: 5966 
İmtiyaz ıahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfki ATAY 
Umum! NeıriyatI idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulıu Basımevi: Ankara 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Hissi bir mevzu - Afk - İhtiras • Ala· 
kabah~ bir macera filmi 

DENlZ KAHRAMANLARI 
Bat Rollerde : 

Gan-y Cooper - Franc:.ea Dee -
Georgea Raft 

Fransızca sözlü 

Seanslar : 
1 - 2.45 • 4.45 • 6.45 ~ce 21 de 

........... - -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ·-- -- -- --'"1111111"" 

BU GON BU GECE 

Şark musikisi - Şark dekorları - Şarkın 
esrarlı güzelliği ile dolu 

ALI BABA HINDISTANDA 

Türkçe sözlü ve ,arkılı 

Seanslar : 

1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

..... 
1 c.. 
IO ..... 

• =================================:================ 

Yangın, hayat otomobil, cam sigortalar1 yapıhr. Halil Naci Mıhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2089 
• ••UnY.on•• Ankara ac.entalığı 1334 


