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ADiMi% ANCIMIZDIR. 
., pazar ıaat 15.30 da kır koıuau 

bölce birincilikleri 

Hitler geceyi Avusturyada geçireli 
Sen Jermen muahedesinin 
Avusturya istiklaline aid 
olan maddesi ihlal edildi 

Hitler Linzte nutuk söyledi 

Bir plebisit yapılacak 

Hitler ve vekili B. Göring 

Viyana, 12 - Hitler, bu geceyi A
vusturyada geçirmektedir. Alman dev· 
let reisi bu sabah Berlinden tayyare ile 
Münibe gelmiş ve sonra öğle üstü refa
katinde alman ordusu baş kumandanı 
Fon Kayter olduğu halde Münih'den 
hareket ederek Avusturya topraklan -
na geçmiştir. 

Göring vekôleı ediyor 
D. N. B. Ajansının resmen bildirdi

ğine göre hidiseler dolayısiyle, Ber· 
linden uzak bulunduğu müddet zarfın
da B. Hitler'e B. Göring vekalet ede
cektir. 

Berlin salahiyettar mahfilleri, Mare· 
şal Göring'in B. Hitlere vekalet etmek 
üzere tayinini, bir alman başvekil mua
vinliği ihdasına doğru atılmış bir adrm 
olarak telikld etmektedir. Bu baıvekil 
muavini, yabancı devletlerle ve bunla
rın mümessilleriyle münasebette bulu
nacaktır. Berlindeki umumi kanaat, bu 
nun hilkümette yeni bir teşkilata bir 
başlangıç teşkil ettiği merkezindedir. 

Hitler Avusturyada büyük tezahilr
lerle karşılanmıştır. Hitler'in doğduğu 
şehir olan Bravnav'dan bildirildiğine 

göre, alma ndevlet reisi buradan geçer
ken otomobilini binlerce kişi çevirmiş 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

İngiliz kabinesinin tebliği 

Almanya İngiltere ve 
F ransanm protestosuna 

red cevabı verdi 
~on'dra, 12 (A.A.) - Roy

ter bildiriyor: Kahine içtimaı 
nihayetinde neşredilen tebliğ 
diyor ki: 

Kabine, Avusturya hadisele· 
rini miizakere etmiş ve Berline 
en şiddetli bir surette yapılan 

protesto bahis mevzuu olmuş
tur. Başvekil ve hariciye nazı· 
n, daha evelce de B. Rihhen· 

trop' a aynı tarzda protestoda 
bulunmuşlardı. Alman hükii
metinin hu hareketi, İngiliz · 
alman miinasebetleri iizerindt· 
ve hiitün Avrupa halkı üzerin· 
de çok fena tesirler icra ede
cek mahiyettedir. İngiltere hü· 
kiimeti, fransız lıiikiimeti ile 
çok sıkı temas halindedir ve 

( Yazrsr 8 inci sayfada) 

B. Hitler dün ilhak 
beyannamesini neşretti 

Avusturya ni~in iıgal edildi! 

Hitler beyannamesinde 
1rk birliğini ileri sürüyor 

Göbel• radyoda B. Hitler'in Avuaturya'nın İf6al altına alınmaaına 
dair beyannameaini okumuıtur. llhaltın Hbeblerini anlatan bu beyan
ncrıneyi dün ikinci tabımada neıretmİftİlr. ikinci tabımı.zı bulamı)IC!ll 
oiıuyucularımıa i~in H)'Clllnameyi bqün t•lcrar altıncı MJ1.lomwla ,..,,. 
•dQl.na: 

... -

Bayram yapan Nazilerden bir kalabalık 

Hitler Musoliniye teminat verdi 

Almanya - ltalya 
sınırı Brennerclir 

Alman askerleri Brennere vardılar 

İtalya Fransanın işbirliği 
yapmak teklifini reddetti 

Roma. 12 (A.A.) - Matbuat ve res- .----_..;.--------------------'---
mi mahfillerde "dahili hadiseler., o -
}arak tavsif edilen Avusturya hadise
leri hakkında sakin ve lakayd bir hat
tı hareket görülmekte olmakla bera
ber, BB. Musolini ve Ciano gece çok 
mühim bir faaliyet göstermişlerdir. 

Büyük faşist konseyinin toplantısı 
saat biri çeyrek geçe bittikten sonra, 
B. Ciano uzun müddet B. Musolini ile 
görüımüş ve sonra Şizi sarayına gide
rek geç vakte kadar çalışmıştır. · 

Diğer taraftan B. Musolini de Ve -
nedik sarayında gece yarısından son -
ra ikiye kadar kalmış ve müteakiben 
iki nazır bir buçuk saatten fazla süren 
bir mülakatta daha bulunmuılardır. 

Resmi mahfillerden bildirildiğine 

göre, hususi bir alman tayyaresi, B. 
Hitler'in Avusturya meselesi hakkın

( Yazısı 8 inci sayfada) 

Dün gece 

Alman askeri 
Viyanaya girdi 

Viyana, 12 (A.A.) - Linzden kalka
rak kamyonlarla ilerlemekte olan al
man askerlerinin bugün öğleden sonra 
buraya gelmesi beklenmektedir. 

Linz şehri ve civarında 300 alman 
tayyaresi uçmaktadır. Tanklar 9ehre 
girmeğe başlamıştır. Külli kuvvetlerin 
ıchre girme.ine intizar edilmektedir. 

Gece MJat 23,30 da 
Viyana, 12 (A.A.) - Altı otomobil, 

içinde alman generalleri ve yüksek 
rütbeli subayları olduğu halde, bu ge
ce ıaat 23.30 da Viyanaya girmiştir. 

Motörlü alman kıtaları bu otomobille
ri yakından takib etmekte idi. 

Sabburg'da 
Salzburg, 12 (A.A.) - Bir alman av

a Alayı, bu aabah S&Uburp &inm,tır. 

Ribbentrop'un Londra •eyahatı eınaıında bir ziya/ette 
alınmıf bir re•rnİ 

Avrupa sulhu için 

Almanyanın· lngiltere ile 
anlaşması imkansızdır 

Gözler ıimdi (ekoslovakyaya ~evrildi 

İngilterede 
ne diyorlar ? 
Londra, 12 (A.A.) - Royter tebliğ 

ediyor: Hitler bütün Avrupa sulhu 
meselesini ortaya koymuf bulunuyor. 
Almanyanın Avuıturyadaki hareke-
tinden evci bir alman-ingiliz anlqma-

(So12u 8 inci •7/ıdı) 

Franaada ne 
düıün.üyorlar 1 

Paris, 12 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Avusturya hadiseleri Pariste derin bir 
heyecan huıule getirmiştir. Hadiseye 
llyik olduğundan az ehemiyet veril
memekle beraber, bizzat Avusturya bil 

( Somı 8. inci sayfada) 

• 
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Kaledibi cinayeti davôsı BA~ YAZI 

9 uncu mali r---

ayımız 

Bugünkü 
Kamutay E nisan haftasında . . . . toplanıyor · Katil Ali 20 Ayşe de 

9,5 se·neye mahkum oldu 
1937 ınatr yılr, tubıt 1938 sonunda 

dokuzuncu ayını (mali yılın dörtte 
Uçü) bltirmlt ve bu ayın sonunda dev
let varidatından elde edilen hasılat: 
200.105.078 liraya varmıştır. Bunun 
188.734.049 lirası 1937 mali yılına aid 
tahakkuklardan ve 11.371.029 lirası da 
geçen yılların tahakkuk bakiyelerin· 
den yapılın tabıil!ta aid bulunmakta
dır. 

1936 malt yılının dokuzuncu ayı so
nunda yapılan tahsillt 180.190.713 li
ra idl. Bu vaziyete göre, 1937 mali yı
lının dokuz ayhk tahsil!tı, mahsub 
farkları ve bildcelere dahil olan ve ol
mayın varidat da nazara alınmak su
retiyle, ıeçen malt yıla nazaran, 
20.766.317 Ura hakikt bir fazlalık gös
termektedir. 

Yalnız ıubat 1938 ayı içinde 
17.209.082 ve tubat 1937 ayında da 
15.686.901 lira tahıil edilmi,ıir. Şubat 
1938 fn ıubat 1937 ye göre hakiki faz
lasr, mukayesede mahsub farkları da 
hesaba katılmak ıuretiyle 2.209.520 li
rayı bulmaktadır. 

1937 malt yılının bqındanberi her 
aylık tahılllt mikdarı, geçen yılrn ay
ni aylırındıkl tabılllta nazaran, de
vamlı bir tekilde artmıftır. Tahıillt 
fazlaları: 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
'EylCil 
Birincitetrin 
İkinci teşrin 
Birinclklnun 
İkineikAnun 
Şubat 

Geçen yıla EÖre fazla - 1.882.574 
3.166.371 
6.261.915 
9.985.772 

11.526.044 
12.445.969 
15.697.985 
18.356.384 
20.766.317 

seyri takib ederek şubat sonunda 20 
küsür milyon lira gibl ınühim bir mik· 
tara varmı~tır. 

Dokuz ayJrk tahsi1it mikdarr, ge
çen yılın ayni ayına nazaran fazla ol
duğu ıibi, bUdce tahminlerine göre de 
fazla bulunmaktadır. Geçen ay (mali 
yılın sekizinci ayı) büdcedeki varidat 
muhammenatmın (230 milyon lira) 
% 79,5 i tahsil edilmiş bulunuyordu. 
Dokuz ay sonunda bu, % 87 ye yük· 
selmiştir. BUdce tahminlerinin, do
kuz ay sonunda, normal tahsilat nis
beti % 15 olması lazım geldiğine gö
ıe, ıubat sonundaki tahsilat mikdarr, 
büdce tahminlerini de % 12 geçmiş
tir. Mali bakımdan bilhassa bu nisbe
tin çok büyük bir ehemiyeti vardır. 

Tahsilatın, varidat nevilerine dağı
lı'ı apğıda ayn bir tabloda gösteril
mi,tir. Bu tablonun tetkikinden de 
anlafılacaf ı gibi, tahsi11it fazlalığı 
bütün varidat nevilerine dağılmış bu
lunmaktadır. Her ne kadar İnhisarlar 
hası11itmda bir eksiklik görülmekte 
ise de bu, tamamen zahiridir. ÇünkU, 
1936 mali yılının dokuzuncu ayında 
o yıl heaabından hazineye 24.008.400 
lirı verildiği halde, 1937 mali yılın
da 1937 ~ılı hesabından 24.667.500 li
ra verilmittir. Aradaki fark 1935 malt 
yılında hazineye verilmesi lbrm ge
len 1.178.384 liranın 1936 mali yılr gir
dikten sonra verilmif olmaamdan ile
ri ıelmektedir. Bu, nazara alındığı 
takdirde İnhisarlar da devlete geçen 
maH yıldan fazla vermit demektir. 

Son beı mali yılın dokuzuncu ayı 
ıonlırındald t&hıilit mikdarlarr, aşa· 
ğıdaki aeyri taklb eylemiJtir: 

Seneler Tahsilat mikdarı ---· 
1933 124.379.724 
1934 148.213.115 
1935 153.583.945 
1935 180.190.713 
1937 200.105.078 

Bu raı<amlar, devlet varidatındaki 
verimin, yalnız 1937 malt yılında de
ğil, geçen mali yıllarda da, bir evvelki 
yıla nazaran, artmıt olduğunu ifade 
etmektedir. Tahsilatın dokuz ay zar
fındaki bef yıllık artma nisbeti 
% 60,9 a çıkmıştır. 

Devlet varidatında görülen artışla
rın ıeyrini göz önünde bulundurarak 
malt yıl sonunda elde edilecek haaı
litın bugünkünden daha iyi bir ne
tice vereceğini tahmin etmek müm-
kilndilr. .... 

Devlet için amme servislerini işlet
mek bir vazife olduğu gibi bunu te-
min etmek için de memleket ekono
misinin düzenini hozmıyacak kaynak
lardan istifade eylemek bir zaruret
tir. Devlet yalnız mevcud amme ser-

vislerinin iJlemeıini temin ile de va
zifesini yapmıJ sayılmamaktadır. 
Devletin yeni ihtiyaçları daima göz 
lSnUnde bulundurarak bunlardan biz
nt yapmağa mecbur o~duklarını ü~e
rine alması da :zarurtdır. Devletlerın, 
bugilnkU ,artlar içinde, yeniden am
me servisleri içine atmak veya art~r
mak mecburiyetini duydukları hız
metler gittikçe çofalmakta ve bu de
vamlı ihtiyaç akıntıları karşı~ınd~ 
büyük aorluklarla milcadele ettıklerı 

- Aylık tahsilat talılillerlmiz -

Yazan: Sa. 
görlilmektedir. Varidat kaynakları, 
bütün devlet ihtiyaçlarını kartılama
ğa yarayan bir vasıta olduğu için, o
nun veriminin de büyük bir kıymeti 
ve ehemiyeti vardır. 

Birinci miizakeresi yapılacak 
maddeler 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name ıudur: 

1 - Asker! ve mülkt tekaüd kanunu
nun 48 inci maddesinin tadili hakkında 
kanun liyihası ve Maliye ve Büdce en
cümenleri mazbataları. 

Kale dibi cinayetinin muhakemesi- ğUnU söylemekten korktum. Bu adana 
ne dUn ağır ceza aalonunda devam e- belki o zaman beni de öldürürdü. Za
dildi. Mahkeme, evelki celseler gibi ten beni, eğer söylersem, öldüreceğini 
çok kalabalıktı. Evveli bir adamın, söyliyerok:. tehdid etti. Ben, Aliye ne 
diğer birini yardımsız ve tek başına Kezbanı öldürürken, ne de öldürdük· 
boğup boğamıyacağı hakkında adli ten sonra yardım etmedim. Ben maaıı· 
tıb Dr. B. Behçet Kamay ile eski adli mum . ., diyordu. 

Bizde cumhuriyet idaresinin aldığı 
müsbet tedbirlerle, memlekette umu
mi refah seviyesi yıllar geçtikçe kay
da değer bir nisbette yükselmekte ve 
bu, "devlet varidatının verimini de ço
ğaltmaktadır. 1937 mali yılı içinde 
tahsilatta, geçen mali yıla nazaran, 
görUlen ve yukarıda tesbit edilen faz. 
!alıklar, ne yeni bir varidat kaynağı
nın yeni hasılatından ve ne de mev
cud vergilere yapılmı§ olan zamlar
dan husule gelmemiştir. Bu, sadece 
ve çok tabii olarak devlet vari.dat kay
naklarındaki inkitafın ve mükellef
lerin vergi borcunu kolaycfl ödeme im
kanını bulmalarının bir neticesidir. 

X 2 - Devlet müesseseleriyle türk
ler veya türk sennaye.iyle ~Uteşekkil 
tirketler tarafından satın alınan bu- • 
harlı gemilerle memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek etyanın 
gümrük resminden istisnasına dair o
lan 3044 sayılı kanunun bazı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun la
yihası ve İktısad, Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bildce encümenleri maz- : 
bataları. : 

Sehrimi.ıde toplanacaiını 
evelce bildirdiğimiz büyük 
ziraat kongresinin günü tes
bit edilmit bulunmaktadır. 
T eıbit edilen lliin •Öylenme
mekle beraber kongrenin 
nisanın ilk haltcuı içinde ya
pılmcuı muhtemeldir. Zira
at ve Ekonomi Bakanlıkları 
tetkilatı kongre hazırlıkları 
için seferber hale getirilmİf· 
tir. 

Vilayetlerden, ticaret oda
larından istenilen raporlar 
yavcq yavcq 6elmei(e batla
mıştır. Kongreye l{elecek mu
rahhasların teıbitine Ziraat 
Bakanlıiınca devam olun
maktadır. 

tıb Dr. B. Fahri·Ecevid arasındaki fi. Bundan sonra reis B. Arif, duruşma.
kir anlaşmazlığı dolayısiyle, İstanbul nın bittiğini ve kararın verileceğini 

• adli tıb meclisine gönderilen evraka söylediı mahkeme heyeti müzakere 
gelen cevab okundu. Dr. Fahri, bir in- salonuna çekildi. 
sanın, bir ba9kasının yardımı olmadan Mahkeme heyetinin müzakere salo
diğer birini boğamıyacağını; doktor nunda saat 13 e kadar, yani üç saat kal· 
Behçet de, bunun ı;nümk~~. ?,lduğ~nu mış olmasına rağmen kalabalık d.ağıl• 
ve bilhassa bu h!dısede olunun çelım-. madı. Herkeı kararı merakla beklıyor• 
siz bir kadın ve üstelik gebe bulundu- du. • X 3 - İcar ve isticar kontratolarile E 

ferağ ve intikal ilmühaberlerinin ve : ğunu söylemişti. Reis, zabıt katibine mahkeme kar .. . 
nüfus ve hüviyet cüzdanlarının bedel : 
mukabilinde satılması hakkında kanun : 
liyihası ve büdce encümeni mazbatası E 

Ziraat Bakanlığı taralın
dan büyük ziraat kongresine 
arzedilecek olan muhtelil 
kanun projelerini hazırla. 
makta olan komi•yonlar da 
laaliyetlerini artırmlf bulun
maktadırlar. 

Tıbbı adlinin cevabında tabibi adli rını okumasını emrettiği zaman, aa-
• Behçet Kamayın noktai nazarı tama- }ondaki heyecan son haddini bulrnu,. 

men kabul edilerek maktulün iple bo- tu. 

ğulduğu ve bir kişinin de bu cinayeti Karar; bütün tahkikat, ispat, iddia 
Devlet varidatının iyi randıman 

vermesinde maır teşkilatın hissesine 
dü§en vazifeleri iyi bir şekilde yap
masının da tesiri olduğunu ayrıca 
kaydetmek lazımdır. ... 

X 4 - Müze ve milli saraylardan a
lınacak duhuliye ücreti hakkında ka
nun liyihası ve Büdçe encümeni maz
batası. 

5 - Orta okul öğretmenleri yetittir
mek maksadiyle Gazi terbiye enstitü
sünde açılan kursa devam eden öğret
men okulu mezunları hakkında kanun 1938 mali yılı büdcesi, 248 milyon 

lira olarak bağlanmıştı. Bazı • vergi 
tahfiflerinin de hesaba katılması ıu· 
retiyle tesbit edilmiş olan bu rakam, 
dokuz aylık tahsilat rakamlariyle kar
fılattmlmca; hilkCimetin reni mali 
yılı büdcesini hazırlarken hesablr ve 
isabetli hareket etmiş olduğunu da 

lAyihası ve Maarif, dahiliye ve büdce : 
encümenleri mazbataları. : 

Ziraat Baltan Vekili B. A
li Rana Tarh.an her •abah . 
Ziraat Bakanlıiında ziraat 
kongresi etralında meş~ul 
olmaktadır. 

" - Türk parasının kıymetini koru- ':... r 
~ .•...............•..................•.• 

ma kanununa ek kanun llyihası ve ik-

tısad, Maliye ve büdce encümenleri İJ yerleri ve cumhuriyet bayramı 
mazbataları. 

açık bir tarzda ifade eder kanaatteyiz.'--------------- İş kanunu mucibince iş yerlerinin 
verdikleri iş talimatnamelerinde Cum
huriyet bayramında da faaliyette bu
lunabilecekleri göıterilmlftir. Alaka
lı bakanlıklar ulusal bayram ve genel 
tatil kanununa göre 29 birinci tetrin 
Cumhuriyet bayramında r~t ve hu
suıt dairelerin olduğu iibi btitUn iş 
yerlerinin de tatil edilme.i mtitalea
sında bulunmaktadırlar. Keyfiyet tet
ldk edilmektedir. 

9 ayhk tahsilatın varidat nevilerine daOdışı 
Varidatın Nevi 

Hayvanlar vergi&i 
Kazanç vergisi 
Gümrük vergi ve resimlerı 
Muamele vergisi 
İstihlak vergisi 
Damga ve Harçlar 
İnhisarlar 
Buhran, muvazene, hava kuvvetıeri
ne yardım vergileri ve tayyare resmi 
Buğdayı koruma vergisi 
Diğer varidat 

ÇAGRI 
X Dahiliye encümeni 14.III.1938 pa· 

zarteıi gilnil saat 10 da toplanacaktır. 

X Maarif encümeni 15.III.1938 salı 
günü grup içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
pazartesi günU saat 10 da toplanacak
tır. 

X Orman kanunu muvakkat encü
meni 14.3.1938 pazartesi umumi heyet 
toplantısından sonra umumi toplantı 
salonunda toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni yarım saat on
da toplanacaktır. 

Gümrüklerde öğretici lif mi er 
GUmrUk ve inhisarlar bakanlığı baş

ka memleektlerde olduğu gibi, bir ta
kım maddelerin nasıl yapıldığını ve 
ne 'ekiller aldığını gösteren filmler 
satın almaya karar vermiştir. Bakan
lık bu filmlerle gilmrük kurslarında 
bulunan memurların bilgilerini arttır
mak gayesini takib etmektedir. 

1936 

13.053.250 
15.903.319 
33.869.742 
16.109.435 
13.086.086 

7.328.198 
30.952.728 

30.490.664 
5.226.699 

12.401.597 

1937 Fark 

15.402085 . 2.348.835 + 
18.288.575 2.385.256 + 
36.612.719 2.742.977 + 
20.279.267 4.169.832 + 
15.139.696 2.053.610 + 

8.695.324 1.367 .126 + 
30.284.262 668.466 -

35.411.036 
5.507.120 

14.484.994 

4.920.372 "+ 
280.421 + 

2.083.397 ~· 

H .A ·v A 

IWD 
l 

Dün hava bulutlu geçti 
Mahkômf ann go"nderı"leceklerı· 

yerler 
Bazı mahkemelerimiz kaçakçılık su

çundan dolayı sürgün cezasına mah
kQm adamları iktisadi vaziyeti müsa
id olmayan yerlere gönderiyor, böyle 
iktisadi vaziyeti bozuk yerlere giden
ler hele fakir iseler büsbütün sefalete 
düşüyorlardı. 

Alakadarlara sürgün yerini tayin 
etmek huıuıu, mahkemelerin takdiri
ne verilmiş olduğundan bilhassa fakir 
suçlular için iktisadi vaziyeti :nüsaid 
ve iı sahası mcvcud vilayet ve kaza 
merkezlerinin sürgiln yeri olarak tayi
ni muvafı kolacağını adliye bakanlığı 
alakalılara bildinni§tir. 

· Tekirdağın su tesisatı 
Tekirdağ belediyesi tarafından yap

tırılacak Tekirdağın yeni su tesisatı 
projesi iç bakanlrkça tasdik edilmiı
tir. Tekirdağ belediyesi yeni ııu pro
jesinin tatbikini temin maksadiyle 
belediyeler bankaaından 160.000 lira 
borç alacaktır. 

DUn ıehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiJ, rüzgir cenup ve cenup 
garbından ıaniyede 7 metre kadar hız
la eamittir. En diltilk ISI ııfırın üstün
de 3, en yüksek :nu da 14 derece olarak 
kaydedilmittir. Yurdun Trakya. Ko
caeli ve Ege bölgeleri ile orta Anado
lunun bir kısmı ve Karadeniz kıyıları 
kapalı ve yağı,h, diğer bölgeleri umu
miyetle butlutlu geçmiltir. 24 saat i
çindeki yağı9larm karemetreye bırak
tıkları •u mikdarı Tekirdağında 18, 
Bodrumda ıs, Çanakkalede 14, 'Gelibo
luda 12, Çorluda 11, Edimede 10, Ye
tiköy, Kırklareli ve Gire.unda 7, Rize 
ve Trabzonda 5, Yalova ve Orduda 4, 
Kocaeli, Muğla, Samıun ve Zongul
d&lc:ta 2, Bilecik, Bursa, Bolu ve Sinop
ta 1 kilogram, Manisa. İzmir, Kasta
monu ve Antalyada ciizi mikdardadır. 
Karla örtUlil bulunan doğu Anadoluda 
karın kalınlığı Erzurumda 35, Karsta 
27, Vanda 13, Erzincanda 9 santimet
redir. En dütilk ısı ııfmn al
tında Vanda 7, Konyada 4 derecedir. 
En yüksek ısI Yalova, Akhisar, İzmir 
ve Nazillide 11, Bursa, Balıke•ir, Ma
nisa ve Samsunda 20 derece olarak 
kaydedilmiftir. 

yapabileceği yazılıydı. ve müdafaa safhalariyle raporların ha· 
Rapor okunduktan sonra reis evvela diıc üzerindeki aydınlatıcı ve kanaat 

Aliye sordu: verici mahiyetini tetkikten sonra f" 
"-Raporu dinlediniz, bir diyeceği- neticeye varıyordu: 

niz var mı? Ali, metresi Kezbanı kıskançlık ve 
Rengi çok sararmış olan Ali. yava~ tehevvür yüzünden boynunu evveli 

ve güç anlaşılır bir setıle mırıldandı: elleriyle, sonra elektrik kordonu ile 
•·- Bititik evlerdeki komşular, ev- sıkarak öldürmüştü. Cinayeti ıırf pa• 

lerinde idiler. Eğer ben tek başıma bu ra dolayısiyle işlediği hakkında çok 
işi bile bile yapmış olsaydım onlar du- kuvvetli deliller yoktu. Çünkü he~ 
yarlardı. Kezbanıi bir caninin hırsını tahrik e-
Ayşenin hiçbir diyeceği yoktu. decek kadar parası yoktu, hem de Ali. 
Bundan sonra Alinin yazılı olarak onun kocası olmak üzere bulunduğun• 

hazırlamış bulunduğu müdafaanamesi dan bu parayı alabilirdi. 
okundu. Kendisinde akıl hastalığı ol- Ayşenin cinayete herhangi bir su· 
duğundan müşahede altına alınmasını retle yardım ettiği anlaşılmıştı. Hadi· 
istiyen zanlı, adli tıb müessesesine se olduğu sırada komşuda olduğunu 
aevkedilmesini istiyor ve Ankara nü- söylediği halde deliller, bunun aksini 
mune hastahanesinde, basit bir muaye- gösteriyordu. Kezbanın küpe ve ayak 
neye tfi.bi tutulduğunu, halbuki ken- kabıaı ile elektrik kordonu Ayıen.iıı 
diıindeki hastalığın esaslı bir milşahe- sandığında bulunmuştu, 
de neticesinde tesbit edilebileceğini, 

Mahkeme, kararında bütiln hldisobu itibarla dileğinin yerine getirilme-
lerin bir izahını yaptıktan sonra; sini istiyordu. 
Kezbanı öldürdüğü bütün delilleri 

Ali bundan sonra hadiseyi uzun boy- ile sabit olan, fakat bu hareketini ka .. 
lu yeni battan anlatıyor, kendisini 

den ve paraya tamahan değil, bir tı• suçsuz gö&tercceğini .zannettiği bütün 
müdafaa delillerini sayıp döküyordu. hevvilr eseri olarak yapan Aliyi 20 se-

Reis, Ayşeye, Alinin bu müdafaau- ne ağır hapse mahkum ediyordu. Çün· 
na kar~ ne cevap vereceğini ıordu. kü Kezbanın gebe olması, cezayı ara
Ayıe de yazılı olan müdafaasını mah- ran bir ıebeb olarak gösteriliyordu. 
keme reisliğine verdi. Ayşe, müdafaa- Aliye yardım eden Ayfe de doku 
aında. Alinin bütün ıöylcdiklcrini red- ltuçuk -neye mahkOm edltmı,ti. 
dediyor ve Kczbanla araaının çok iyi 
olduğunu, Aliye hiç yardım etmediği- Ayı:e ve Alinin, cezalarını bitirdilm-
ni söyliyerek diyordu ki: ten sonra da amme hizmetlerinde kul-

"- Ben, Alinin Kezbanı öldürdü- landmamalarına karar verilmittir. 

Dünkü hukuk konferansı 
-
Kanun ve tefsir delilleri ve 
temyizin murakabe selahiyeti 

Hukuk ilmini Yayma Kurumunun bu kı, için tertip ettiği seri 
konferanslardan biri dün Ankara Halkevinde İstanbul Üniversi
tesi Ordinaryüs profesörlerinden Mustafa Retid Belgeaay tar._ 
fmda·n verilmiıtir. 

Bu konferansınr B. Mustafa Reşid 
şu satırlarla hulasa etmiştir: 

"Konferansımızı hullaa edersek, ka
nuni delil sistemi akitlere itimad ve
rir, fakat bu sistem kanunun formülü

ne uygun deliller tedarikini mümkün 
kılar, hakimi mürettep olduğunu açık
ça gördüğü delillerle hükme mecbur 

kılar. Diğer taraftan, hakların kanuni 
delillerle ispatı mecburiyeti bu delil• 
lerin tedariki mümkün olmayan bir• 
çok hallerde hakkın ispatını imkansıa 
bırakır. Doğru, dürüst tarafları bilo 
milrettep kanuni delil tedarikine zor
lar. Takdiri delillerin tetkiki bu mah
zurlardan salimdir. Fakat hakimi fu
la meşgul eder. 
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Binaenaleyh iyi bir kanun takdiri 

delil sistemini kabul etmeli, yalnız 1-
zı mühim muamelelerin kanuni delil· 
lerle ispatını mecburi addetmelidir. 
Taraflar bütün iddialarını kanuni de
lillerle kati olarak ispat edebilmeli ve 
ancak bu delillerin aksini sabit add .. 
dip etmemek için hakime geniş bir 1&• 

lahiyet vermelidir. Kanunumuz bu .. 
sasları kabul etmiştir. 

Anşlus ! 
Şarlmany dokuzuncu asrrn ba§

larrnda Ostmark adrnı verdiği A
vusturyayı, kendi büyük impara
torluğunu A varlara karşı korwnak 
maksadiyle kurmuştu. Yirminci ss
rrn ortalarında ise tarih, kuvvet-
lenmiş Almanyanrn bir mıhladız 
gibi, toplu iğne kadar cılız ve çe
limsiz kalan Avusturyayı kendine 
çektiğini kaydediyor. 

Büyük harb, bizim çocukluğu
muzda zihnimize nakşolan Avrupa 
Jıartasını esaslı surette değiştirmiş, 
çizgileri ve renkleri alt üst etmiş
ti. 

Harb-sonrası hartasrnı ezberle
miş olan bugünkü çocuklar da iki 
gündenberi bilgilerinden bir kısınr
nı değiştirecekler. 

Almanca bilen, bilmeyen herke
sin ağzında, yıllarçlanberi, dola§an 
bir kelime vardı: 

- Anşlus: 

Siyaset çocuklarr birbirlerini bu 
kelime ile: 

- Umacı! 

Der gibi korkutup dururlarcıı. 
An§lus olursa, yer yerinden oyna
yacak, toplar patlayacak, kanlar dö
külecek diye korkulurdu. Bu keli
meaia ıetireoell Uibet• Pre~iıt· 

in Saraybosnada patlayan mahud 
kurşununun getirdiği fellket gibi 
zihinlerinde büyütenler vardı. 

Halbuki hiç de öyle olmadı. Me
ğerse Anşlus, bir devlet llisinin 
ilkbaharın başladığı §U günlerde 
rahat rahat bir sıla seyabatı yapma
sı demekmiş! - T. 1. 

Ucuz rakı ! 

Bir gazinonun önünde iki thlidil 
konuıuyordu : 

- Doıtum bahar geliyor. Ben, 
bahan ne gülü, ne bülbülü için seve
rim. Bana bu ıiir ve hayal mevsimi
ni sevdiren ıey çınardır. 

Hoı birçok ıairler de baban ve 
gülü içki için severlerdi ya. Balan 
Nedim ne diyor ı 

Gül mevsiminde t8vbei meyden 
benim ıibi 

Zannım budur ld sen de pişmansın 
en ıönül 

Fakat bu bahar, öteki baharlar· 
dan ela claba hotama sittiı 

Gazeteler İspirtonun ucuzladıiını, 
pek yakında rakı fiabnın da düıece
fini yazıyor. 

Ucuz rakı ve körpe hıyar! Baha
rın bundan daha kıyak bir tilri olur 
mu? 

Nemi oluyor? 

Gazetelerde bir takım makale ve 
haberlere ıual ıeklinde bafbk koy• 
mak bizde de elde de adettir. 11 
mart tarihli bir lıtanbul gazetesi
nin bir muharriri de bir fıkrasına 
"Avusturyada ne oluyor?" diye bat· 
lık koymuıtu. 

Ne mi oluyor? Muharrir öyle bir 
sual sordu ki cevab bir sün aonra 
geliverdi. 

Frank ve kabine 

Dün ıtadyomda Harbiye takımı 
ile Bqiktaf taluım maç yaparlarken 
OJ'UDculanlaa İldli biribirl.-iyle çal'-

pıtarak aynı zamanda yere düıtüler. 

Yanımda oturan ve spor kadar si· 
yasete de meraklı olan bir tanıdığım: 

- Bu iki oyuncu bana Fransa'da 
frankla kabineyi hatırlatb, dedi, 
malum ya onlar da bu oyuncular gi. 
bi beraber d'üıer, beraber kalkarlar. 

Miras yiyen kiipek ! 

Canlı mahlukları yedikleri yeme-
ğin nevine göre taksim ederler : 

- Et yiyenkr, 

- Ot yiye:-.:~r, 

- Hem et, hem ot yiyenler. 
Biz insanlar üçüncü nevideniz. 

Köpekler de birinci nevin bqında 
gelirler. 

Ben, kendi köpeğimi ıebze ve 
meyva yemeğe de alıttırdnn. Ona 
göre ev köpeği, insanlara yakla§a• 
biliyor demektir. 

Lakin köpeğin bunclan başka bir 
şey yiyebileceğini hatmma getire
mezdim. 

Şikago mahkemesi ölen bir mil
yonerin köpeğine, vasiyet mucibin· 
ce, senede 60.000 frank tahsisat bağ
lamıf br. 

Meierse sahibi milyoner olmak 
prti7le köpek; miru da Jenniıl 

Boşanma işlerinde tamamen takdiri 
delil sistemi kabul edilmiştir. Hak .. 

· tarafların ikrarı, hatta davacının ka· 
naat verici sözleriyle hüküm edebilir. 

Delillerin takdiri yorucu ve aldatıcı 
olabileceğinden ikinci bir tetkike tibi 
tutulması elzemdir. Kanunumuz me
saili maddiyenin takdirinde hatayı 

nakız sebebi addettiğinden, yüksek 
mahkeme delilleri yeniden takdir ede· 
bilir. Türkiye temyiz mahkemesi de
lillerin takdiri ilk hakimlere aid oldu
ğunu kabul etmekte ise de adalete u~ 
madığını sezdiği kararlar karşısınc:l• 

tayin ettiği direktif içinde delilleri ye
niden tetkik etme.si için hükmü boz
maktadır. 

Temyiz mahkemesinin delillerin son 
takdiri kendisine ait olduğu esbabı 

mucibcsiyle daha açık olarak ilk mah
kemenin kararlarını tasdik veya nak
zetınesi temennilerile konferans~ 
nihayet veririm.., 
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Deniz devletleri ırasında 
Japonya'nın V qington deniz sil.ah • 

lan mukavelesiyle bağlı kalamıyacatı· 
nı bildirdiği günden beri bir taraftan 
lngilter ıwe Amerika, diğer taraftan 
da Uaponya arasında devam eden ihti· 
laf, halledilec:eğe benziyor. lhtiWm 
mahiyeti malUındur: 

1922 Vaıinıton deniz silahlan 
mukavelesi, saffıharb gemilerini kem
miyet ve keyfiyet b&kımlanndan tah· 
did etmiıti. İngiltere ve Amerika, Ja· 
ponya tarafından ileri sürülen mÜsa• 
vat teklifini kabul etmedikleri için bu 
mukavele 1936 senesinde müddeti ni· 
hayetlendiği zaman, temdid edilmedi. 
Japonya da istediği hacimde, istediii 
mikdar gemi inşasında serbest kalmı!• 
tı. Diğer taraftan lnıiltere ve Amerı· 
ka, 1936 senesinin sonlarma doğru, 
V qiqton mukavelesinin gemi hacmi· 
n.i tahdid eden ahkamı ile mukayyed 
kumaya, yani 35 bin tondan daha b~
yük gemi inta etmemeğe karar verdi· 
ler. Tabii bir ıartla: Mukaveleye i!• 
tirik etmiyen Japonya'nm da daha bü· 
yük hacimde gemi int• etmemesi tar· 
tiyle ... Filhakika Japonya yakın za· 
manlara kadar serbestisinden istifade 
ederek, 35 bin tondan fazla gemi inıa 
etmeğe teıebbüs etmemiıti. Fakat ge· 
çen senenin sonlarına doğru Japonya· 
nın kırk, hatta kırk bet bin ton hac• 
minele harb gemisi yaptırmakta oldu• 
ğu taYi oldu. Bunun üzerine, ~ngilte
re ve Amerika tela§ ettiler. Şayıa doğ· 
ru olduğu takdirde 'Japonya ile reka· 
bet edebilmek için bu iki büyük dev· 
letin de büyük hacimde gemi inta et· 
meleri tabii idi. Önce matbuat itin ha· 
kikatini öğrenmeğe çalııtı. Mümkün 
olmıyacağı anlatılınca, lngiltere, A· 
ınerika ve Fransa, Japonyadan resmen 
sordular. Ve ıubatın yirmisine kadar 
cevab vennesini bildirdiler. Fakat bu 
aualin arkasında bir de tehdid gizli 
idi: Eğer Japonya'nın büyük hacimde 
gemi inıa etmekte olduğu tahakkuk e
decek olursa, Amerika ve İngiltere, bu 
sahada Japonya ile rekabete giritınek· 
ten çekinmediklerini ihsas ettiler. Ve 
iı serbest rekabete dütecek oluna, ~·· 
ponya'nın iki anglosakson devletin· 
den geri kalacağı 1iipheıizdi. 

Japonya, resmen 80l'Ul&n .•u!'1e 
kartı re11Mn verdiği cevabta denız ın· 
fU'bnm mahiyeti hakkında malWııat 
ffl'D1ek mecburiyetinde bulunmadığı· 
m bildirmekle beraber, hususi aurette 
lngiltere n Amerika ile görüımeie 
hazır oldutwıu da ihsas ebniıti. Her 
halde Japonyanın lngiltere ve Ameri· 
ka ile .. rbeat rekabete siriımekten çe
kindiği sarihti. Neden? Çünkü deniz 
ailahı bugün silahların en pahalısı ol· 
muıtur. Geçenlerde Amerika amiralle
rinden biri, büyiik harb gemilerinin o~ 
dört milyon İngiliz lirasına mal olabı· 
leceğini aöylemiıtir. Amerikanın inta· 
ah pAbalıya mal ettiii hesaba kahla • 
cak olsa dahi her halde bugün bir harb 
gemisi teçhi~tiyle beraber, on iki mil
yondan daha aıağı mal edilemez. ~un· 
dan baf ka teknik vasıta ıneselesı de 
çok ehemiyetlidir. Çelikten mam~l o
lan bu seyyar kaleleri inıa edebılmek 
için büyük ocaklar, fabrik&lar mühen· 
disler ve mütehassıa iıçiler lazımdır. 
Gerek teknik vasıta ve gerek mali kud· 
t'et bakunmdan \Japonya ıüpheaiz İn· 
giltereden de Amerikadan da cok ge • 
ridedir. Vaıington deniz mukavelesi 
Amerika'nın ve lngiltere'nin bet nis • 
betlerine kartı Japonyaya üç nisbet 
tahsis etmi§ti. Japonya müsavat istedi· 
ii, yani üçe razı olmadığı içindir ki 
trıukavele ile bağlı kalmamııtır. Hal • 
lauki serbest aahacla giritec:eii reka • 
bet, Japonyayı beıe nazaran üçten de 
daha geride bırakabilirdi. lıte bunun 
içindir ki japon hükümeti, İngiltere ve 
Amerika'ya red cevabı verirken, gayri 
tesmi müzakere kapısını da açrnıfbr. 

Diğer taraftan İngiltere ve Arneri· 
lca'da serbest rekabete giritmek iste
lnİyorlar. Panama kanalından geçemİ· 
Yecek kadar büyük harb gemisi, Ame· 
likanın iıine elvermez. Silah yanıının 
mali yükü de İngiltere için çok ağll' 
ıelmeğe baıladı. Japonya bunu bildi • 
iinden bete karıı Üç nitbetinden daha 
elveriıli bir nisbet temin etmek için 
hüyük hacimde harb gemisi yapmak 
teıebbüıünü bir tehdid olarak ileri sür· 
lrıüıtü. Fakat iki angloaakaon devleti, 
Japonyanın tehdidini mukabil bir teh· 

did ile karııladılar. Filhakika Japonya· 
da lngiltere ve Amerikada tehdidleri • 
!lİ Yapabilecek vaziyette idiler. Fakat 
1-eticede milyonlarla para aarfedilecek 
\te bu rekabetin meydana getirec:eji a· 
lllbiyet ve gerginlik, dünya aulbu için 
tehlike teıkil edecekti. 
IJaponya'nın red cevabını aldıktan 

'<>llra lngitere, Fransa ve Amerika, ne 
)apacaklarını kararlqtıımak üzere 
l.ondra'da içtima ettikleri bir ll!'llda 
J"Ponya "gayri resmi'' olarak bu üç 
devı.t1e temas ebnek arzusunu göater-
1'1İttir. Son haberlere göre, timdi Tolı-
~'da hususi görüpneler batlanuıtır. 

• •ier müsbet bir netİc:eJe varılacak 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Fransa·da kabine 
halô kurulamadı 

Radikaller milli temerküz, komünistleı 
halk cephesi hükümeti istiyor 

B. Blum ekalliyet partilerini de 
kabineyi iıtirake davet etti 

Paris, 12 (A.A.) - Ekalliyet grup· 
lan tarafmdan mümessil olarak tayin 
edilen BB. Lcon Bareti ve Şapdölen, 
B. Blum'u ziyaret ederek, gruplarının 
komünistlerin iştirakile telif kabul et
miyen bir programa iştirakleri müm
kün olacağını bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine B. Blum, mümkün 
olduğu takdirde ekalliyet mebusları 
ile bizzat görüşerek tasavvur ettiği 
kabine formülü hakkında izahat ver • 
mek istediğini bildirmiş ve bunun 
için de saat 18 de muhalefet mebusla
rınm davet edilmesine karar vermiş· 
tir. 

Radikaller, ı:nilli temcrkiiz, 
komünistler lwlk cephesi 

kabinesi istiyorlcır 
Parlamento radikal grupu, bir mil

li temerküz kabinesi teşkilini tasvib 
eden karar suretini 12 reye karşı itti
fakla kabul etmiştir. 

Komünist partisi tarafından neşre
dilen bir tebliğde, parti merkez komi
tesi ile parlAmento grupunun yaptık
ları müşterek toplantıda bir halk ceb
hesi hükilmcti kurulmanm mcmleke • 
tin dileklerine en uygun olacağım t>e
yid ettikleri bildirilmektedir. 

Sosyalist grupu B. Blum' a 
itimadını bildirdi 

Milli aosyalist meclisi 1684 reye 
kartı 6.515 rey ile Blum'a itimad bil
diren bir takrir kabul etmittir. 

Toplantı esnuında Blum barba 
mani olmak ve cumhuriyet müessese· 
terini himaye etmek üzere süratlc 
halk cebhe&i etrafında bir milli temer
küz hükümeti teşkil etmenin lüzu
mundan bahsetmiştir. 

B. Blum ıaat 12,30 da radyoda mem
lekete hitaben yaptığı müracaatta hu • 
lasa olarka: 

"- Cumhur başkam tarafından ka-
binenin kurulmasma memur edildiğim 
zaman bütün cumhuriyet demokratik 
kuvvetlerine yaptığım müracaatı mem
lekete yapıyorum." demiştir. 

B. Blum'un ekalliyet me
buslarına hitabı 

Saat 18 de B. Blum, ekalliyet mebus
ları önünde yaptığı beyanatta hulasa o
larak şu sözleri söylemiştir : 

"- Muarızlara müracaat ettiğimi 
biliyorum. Fakat bir zaman Briyan'm 
da dediği gibi "iktıdar mcvkiine sarılı· 
yorum." Esasen, mütedillerin bir milli 
birlik hi.ikümcti kombinezonuna her
kesten önce iıtirak etmek istiyecekle • 
rint zannediyorum. Şüphesiz komünist
lerin iştirakinden korkuyorsunuz. Bun
ların mevcudiyetlerinin dıı politiakmız 
üzerinde tesir yapacağından çekiniyor
sunuz. Bununla beraber, 1936 da, İs. 
panya meselesi müanscbctiylc, karış • 
mazlık politikası tatbik etmek suretiy
le Fransa menfaatinin katt müdafii ol • 
duğumu bizzat g.östcrdi~ Be.lk.i de, 
komünistlerin kabıncye gırmesının ya
bancı devletler tarafından bir vetoyu 
intaç etmesinden korkuyorsunuz. Fran
sanın kendi kendine kalamıyacağını 
düıünmck yakışır bir hareket değildir. 
Programım hakkında ıuallcr sordunuz. 

Her şeyden önce Fransa'nın 
ıelameıi 

Bu huıuıta şüphesiz aramızda an -
laşmazlık noktaları mevcuttur. Fakat 

müıtcrek noktalar da bulabiliriz. Her 

!eyden önce memleketin aelamctiyle 

meıgul olmak lizımdır. Cevab veremi· 

yeceğim bazı ihtiyataız sualler sordu· 

nuz: Habeş imparatorluğu ve Roma • 
daki franıız büyük elçiliği meselesi gi
bi. Bu, İngiltcrcnin İtalya ile olan mü

zakerelerinde kullandığı mübadele ak· 
çesidir. Keza, dekor her dakika değiı -
mekte iken herhangi bir vaziyete gir • 
mek tehlikeli değil midir? Her şeyden 
önce, yalnız bir barış zımam teşkil ede
bilen bir hükümet kurmağa çalışmak i
cabeder. Biribirinden farklı fikirlere 
malik bulunuyoruz. 

olursa, deniz inıaatı hakkında yeni bir 
mukaTele imzalanmamakla beraber, 
bir centilmen itiWı akd edildifine da
ir beyaMame neıredilecektir. 

A. Ş. ESMER 

Bir milli temerküz kabinesi kurulma
sını isteyen radikal partisi başkanı 

B. Daladye 

Bu fikirler farklı kalmaktadır ve 
böyle olması bizim şerefimizdir. Böy
le olmazsa, şerefli insanlar olmayız. 

Finans bakımından da, nazariyeler za
manla değişmiyor mu? Belki de, bu it
tifak kabinesini benden başkasının da
ha sal ı: hiyetlc kuracağı fikrindesiniz. 
Fakat şuna dikkat ediniz, bugün müm
kün olan yarm belki de olmıyacaktır. 
Bu formülün b&fClrılmasına vaziyetin 
fevkalade yardımı imkan vermittir. Bu 
formülün memlekette elverişli karşı
landığını biliyorum. Dikkat ediniz. 
Bunu bugün kabul etmezıeniz, memle
ket al eyhinize dönecektir. ve yarın, 

belki de daha vahim hal ve şartlar i
çinde, bu milli temerküz kabincei için 
iştiraki elzem olan aosyaliat partisini 
tekrar bulabileceğinizden emin olnıı
yacakaınız. 

Hislerinize değil, mantığını:;a 
• müracaat ediyorum 

Partilerimize yaptığımız hizmetler
le topladığımız itimad sermayesi üze
rinde yaşıyoruz. Sosyalist partisi, ko
münistlerle ve itçi kurumları ile bir· 
likte çekilse ne yaparıınız? Size tek-

~ 

lif ettiğim fCy, her birinizin vicdanı ö-
nünde temenniye ıayan bulduğunuz 
bir şeydir. Bu fırsatı kaçırmayınız. 
Hislerinize değil, mantığınıza müra
caat ediyorum. Sizi gene düşünmeğe 

davet ediyorum. Memleket bunu isti
yor, bunu bekliyor. Sözlerimin veha
metini düşününüz. En tiddetli muarız· 
larımın doğruluğumu ve ıamimiliğimi 
takdir ve hürmetle karııladığı intibaı· 
nın hasıl olmaamı iıterim. 

Frankoculalar 
ilerliyorlar 

Burgoa, 12 (A.A.) - Frankocuların 
ileri yürüyüıü Aragon ccbheainde de· 
vam etmektedir. İki gün içinde fran
kocular harb ederek 85 kilometre u· 
zunluğunda bir cebhe Uzer.inde 30 kilo· 
metre ilerlcmitlcrdir. F.rankocular 37 
köy İfgal etmitlcrdir. 

Kültür bakanı 

oldu muayene 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Kültür 

Bakanı B. Saffet Arıkan bu aabah 
Cerrahpaşa hastahane.ine giderek 
muayene oldu. Muayeneai birkaç ıün 
daha devam edecektir. 

Ziraat iJletme 
devredilecek 

kurumuna . 
cfftlikler 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Evelcc 
emHik ve eytam bankasına devredil· 
miş olan Bakırköyündeki Ayamama 
ve Alcnburgaz çiftliklerinin devlet 
ziraat işletme kurumuna devredilmeıi 
kararlaıtmldı. Her ikiainin de devlet 
namına istimlak edilmeıi için alfilı:a
darlara emir verilmiştir. 

İstanhulda yeni yapılacak 
iki bulvar 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Gazi 
köprüsünün iki başına inecek Unka
panı ve Azabkapı bulvarlarına ald 
projeler tamamlanmak üzeredir. Yol· 
ların açılmaaı için ll.zım gelen tahıl
at yeni yıl büdcceinc J'oDIDUftllr. 

Moskova davasinda 

Zanlılar 
müdafaa 
yapıyorlar 

Sovyet Rusya' da yeni ıevkiflere 
dair verilen bir haber 

Moskova, 12 (A.A.) - Ali mahke
mede maznunlar müdafaalarına bugün 
de devam etmişlerdir. İvanof, mahke
meden kendisine samimiyetini ve ne· 
dametini göstermek fırsatını vermesi
ni istemiş ve cani ve casus çetenin asıl 
başı olan Buharin'i itham etmiştir. 

Krcstinski, Troçkicilcrin ve sağcıla· 
rın caniyane hareketlerini hapishane
de anladığını söylemiş ve demiştir ki: 
"Başka bir adam oldum ve canilikten 
bende hiçbir eser kalmamıştır.,, 

Zubaref, nedamet ettiğini söylemiş
tir. 

Rikof, af talcb eder hiçbir"söz söyle
memiştir. Mücrimiyctini ve suikast 
tcşkilatmı idare etmiş olduğunu itiraf 
etmiş ve fakat Kirof, Menjinski, 'Gor
ki, Pcçkof ve Kuibişef'in katillerine 
iştirakini reddcylcmiştir. 

Sovyet Rusya' da yeni tevkif lere 
dair verilen bir haber 

[ Dün Anadolu ajansı, ilk neşretti
ği bülteninde Sovyet mareşallarından 
Blühcn ile Budicnni'nin tevkif edil
diklerini Star gazetesinin bir havadi
sine atfen bildirmiştir. Ajans dün ge
ce üçüncü bülteninde şu haberci ver
miştir. ] 

Ankara, 12 (A.A.) - Bugünkü bil1.
tenlerimizde Sovyct mareşallarından 

Bluher ve Budienni'nin tevkif edildi
ğine dair olarak intişar eden haber, 
salahiyettar mahfilce teyid olunma
maktadır. 

Avusturya 
hôdisesi 

ve devletler 
Hududlarda alınan 

tedbirlere dair haberler 
Moakova, 12 (A.A.) - Royter bil· 

diriyor: Salahiyettar mahfiller yük
sek aevyet harb konseyinin garb hu
dudunda seferberlik ilan ettiii hak
kmda.ki haberleri yalanlamaktadır. 

Yugoılavya' da 
Belgrad, 12 (A.A.) - Avusturya 

Yugoslavya hududunun kaptıldığı 

hakkındaki haberler reamen yalanlan
maktadır. 

Avusturya haberleri Belgrad'da ve 
bütün Yugoslavyada derin bir alaka 
ve dikkatle takib olunmaktadır. Bu
nunla beraber büyük bir soğuk kanlı
lık gösteriliyor. ÇUnki.i böyle bir ne -
tice eaaaen birkaç günden beri bekle· 
niyordu. Yugoslavya herhangi bir as
keri tedbire müracaat etmediği gibi 
herhangi bir harekette bulunmak ta· 
savvurunda da değildir. 

Avusturya - Macariıtan 
hududunda tedbirler 

Budapefte, 12 (A.A.) - Avuıtur
ya hidiıeleri dolayısiyle, Avusturya 
• Macariıtaa hududu üzerinde kontrol 
takviye edilmi,tir. 

••• Budapefte, 12 (A.A.) - Sallhiyet· 
dar mahfillcn Avusturya hududunda 
askeri tedbirler alındığı hakkındaki 

haberleri kati olarak yalanlamaktadır. 
Alınan tedbirler, Macaristana Avus
turyadan arzuya tayan olmıyan ya
bancıların girmesine mani olmak için
dir. 

lıviçre'de 
Bern, 12 (A.A.) - İsviçre federal 

konseyi, Avuıturya hadiseleri üzeri -
ne endişeyi mucib bir vaziyet mevcud 
olmadı~ını mUşahcde ve tcsbit etmiş
tir. 

Almanya - Avusıun·a ticareti 
Berlin, 12 (A.A.) - Avusturya hü· 

kümetinin talebi üzerine, Almanyaya 
girecek Avusturya eşyalarına ikinci 
teşrin 1937 emirnameailc konulan tah
didat kamilen kaldmlmııtır. 

Polonya' da 
Varşova, 12 (A.A.) - Lehiatanın 

bütün nafiz mahfillerinde A vuıturya 
vaziyeti büyük bir aükQnetle mütalea 
edilmektedir. Bununla beraber hldi
selerin sebeb olduğu intıba çok derin
dir. Bu hldiseler, Führer • Şanaöliye 
için bUyilk bir f&hst muvaffakıyet o
larak telakki edilmektedir. 

Cenevrede 

Tarih ve arkeoloji 
cemiyetinin 100 üncü 

yll dönümünde 
Cenevre, 12 (A.A.) - Anadolu a

jansının hutuıt muhabiri bildiriyor: 
Cenevre tarih ve arkeoloji cemiye

tinin yüzüncü kur.ıuş yılını tesid 
için yapılan merasime vuku bulan da
vet üzerine Türk Tarih Kurumu da 
iştirak etmiştir. Türkiye gibi uzak 
bir memleketten murahhH yollanma· 
sı Cenevre tarih cemiyetinin çok bü
yük şükranını mucib olmuştur. 5 
mart akpmı cemiyet azası profesör
ler, tarih mera1<1ılarr ve dı'8rıdan ge
len murahhaslara büyük bir ziyafet 
verilmiştir. 

Türk Tarih kurumu namma ikinci 
reis Bayan Afet ve Maniıa saylavı 
Hikmet Bayur iştirak etmişlerdir. 
Muhtelif nutuklar irad edilmiş ve 
Hikmet Bayur nutkunda iki cemiyet 
arasmdaki dostluk münasebetlerini 
ve Türk tarih kurumunun mesai ve 
hafriyatının tarih bakımmdan eh.emi
yetini tebarüz ettirmiştir. 

Profesör Pitkır kon.f erans ver
mek üzere memleketimize 

geliyor. 
Ccnevı;e, \12 f../'..A.) - Anadolu 'a

janamın hususi muhabiri bildiriyor: 
HükClmetimizin daveti üzerine Ce

nevre profesörlerinden B. Pittar ya
kında memleketimize doğru hareket 
edecektir. İsanbul Univcnitesindc 16 
veya 17 martta bir konferns verdik
ten sonra Ankaraya gidecek ve orada 
da tarih dil ve coğrafya ·fakültesinde 
bir kaç konferans verecektir. 

Hitler Linzte 
nutuk .söyledi 

(Başı 1. inci sayfada) 

ve kendiai şehir dışına kadar' teşyi olun
muştur. 

Bravnav'dan Linz'c giden bütün yol 
boyunca şehir ve köylerde Hitler'c he
yecanlı bir kabul gösterilmiştir. Hitlc
rin Linz'e muvasalatına intizaren bü • 
tün alman ve Avusturya ricali radyoda 
nutuklar söylemişlerdir. Bunların ara
sında Hitler'in eski hocası da vardır. 

Binlerce ve binlerce kitinin afzm • 
dan çıalm meserret bafırtılan tehir il • 
zerinde uçuıan yUzlerce alman harb 
tayyarelerinin motör gürültüler.ine ka
rt§mıştır. 

Nazır Horatenav, tanlı alman. ordu
sundan bahsetmiş ve alman askerlerini, 
baş kumandanlarını ve Hitler'~ "ıefi
miz" diye selamlamrştır. 

Alman polis rciai Himlcr de. "Şefi -
mb:in, bliviik vatanına. doj?du~u top
raklara dönüşünü ıclamlam:." demiştir. 

Hitler Linz' de 
· Hitler, aaat 18.45 de halkın coşkun 

tezahürleri içinde Linze gelmittir. Bü
tün tehir halkı sokaklara dökülmüttü. 
İlk önce Avusturya orduaunun mümea 
sili ve ondan sonra da diğer nasyonal • 
sosyalist tefkilatı rücsaaı Hitleri ıe
lamlamışlardır. 

A vuıturya baıvekili Sayı ln
kuart, belediye dairesinde Hitle· 
re hitaben söylediği nutukta, Sen 
Jermen muahedesinin Avuatur
yanın Almanyaya ilhakım mane· 
den 88 inci maddeıinin hüküm
süz oldufunu ilin etmit ve de
miıtir ki: 
"Şefimiz Hitler olmak üzere yeni 

bir devrenin b&flangıcında bulunuyo
ruz.,, 

Hitler cevabında, alman vahdetini 
yeniden teaiıin kendiıi için mukadder 
oldufuftu ve bu vazifeyi bugün taha.k· 
kuk ettirmiı bulunduğunu ıöylcmiı
tir. 

Avuaturyada bir plebiıit yapılacağı
nı ilin etmiş ve bu huauata demiftir 
ki: 

"Bu plebisitin hanıi gün yapı· 
lacağmı bilmiyoruz. Fakat buıü· 
nün uzaık olmıyacağmı ümid e
diyoruz. Bu, bütün dünyaya g&
terecektir ki bu milleti birbirin
den ayırmak teıebbüıleri tama
men boıtur. 
Almanyanın bütün mıntakala

rından gelen ve Avıuaturyaya 
giren askerler bütün alman mil
letinin ebedi kudret, itila ve asa
leti uğrunda birleımeai içiın çar
p11an muharibler olarak telakki 
etmelisiniz. 

Hitler nutkunu ''Yqaıın Bir· 
leıik Almmanya ile bitirmit
tir. 

Hitler Li~' ele kaldı 
Hitlcr planlarını deiiftirerek bu 

geceyi Linzde bir.otelde geçinneğe 

karar vermittıir. 
Bugiln Viyanada olmuı bckleni· 

yor. (A.A.) 
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Anadoluda seyahat kolayhklan 
TAN'da Ahmed Emin Yalman A· 

nadoluyu dolapnıı olan bir ecnebi 
müteha1&1aile iç turizm meMleai 
hakkın.el. yaptıiı enteresan bir ko • 
nU§lllayı naklederek ıunlan yazı· 
yor: 

"Ecnebi dostwnla uzun bir ko
nUf'Jladan sonra §U kanaate vardım 
ki Anadoludaki dahili turizm hare • 
ketinin ilk safhasında en mühim rol, 
devlet demiryollarmda • gelebilir. 
Devlet demiryolları, ucuz aeyahat 
imkinlarmı hazırlamakla memleke
te çok hayırlı hareketler uyanclır
mııtır. 

Demiryolları idaresi, pek çok kül
fete girmeden iki faydalı it yapaıbi· 
lir. 

Birincisi memleketin ilk seyahat 
rehberini vücuda getirmektir. Ba 
rehberde trenlerin hareket zaman • 
)arından v.: ücretlerinden baıka hat 
üzerindeki istasyonlardan Ye aahil 
,ehirlerinde muhtelif İ9tikametlere 
giden otobüslerin seyahat müddeti 
ve ücreti gibi noktalar hakkmda 
mümkün olduğu kadar etraflı ma
lUınat bulunmalıdır. Bundan bqka 
Dahiliye Vekaletinin yardnnile o
teller hakkında mal\imat toplanma
lı ve yazılmalıdır. Anadoluda seya
hat edecek bir adam, aagari temis • 
lik ve istirahat ölçülerine uygun o• 
telleri nerede bulacağını yatak ve 
yemek ücretlerinin ne kadar oldll'! 
ğunu ibtidadan bilmelidir. 

Devlet demiryolları idaresinden 
beklenecek ikinci bir Yazife, Ana· 
dolunun temiz bir otelden mahrani 
belli batlı merkezlerinde az yataklı 
olaun, oteller vücuda getirmektir, 
Hemen her memlekette dahili tu
rizm, ilk hızını demiryollarınm aç • 
tıiı ot~llerden almıttır. Hala bugün 
Franu.da, Belçikada, ve diier bir 
çok memleketlerde Terminua oteli 
adı altmda demiryollan idarelerinin 
ve yataklı vagon idareainin açtıiı o
teller vardır. 

Bir taraftan da hususi idareler ve 
belediyeler, temiz bir otel u.hibi ol
mağı bir vazife ve tehir ve kaaabala
n için birer ıeref meselesi diye ka • 
bul edecek olurlarsa Anadoluda ae
yahat kolaylaıır ve dahili turizmila 
ilk adımları atılmı§ olur. 

Anadolunun güzel, ucuz yerleri 
çoktur. Buraya nasıl, :ne kadar ~ 
rafla vanlacağı, otel adı altmda M 

bulanacafr, bir tatil M)'ahatinin ira
ça mal olacaiı ibtldada:n bilinine, 
iki nevi seyyahın yaratacağı iktisa
di hareket, birçok güzel yerlerimis 
için belli ba§lı bir can daman haline 
gelebilir. Bunlardan bir kısmı, aeya· 
hat denince ıimdiki ıartlar altmda 
mutlaka harice kopnaiı anlayan.• 
lardır. Diğeri de muhit deiittinneık 
ihtiyacmı tiddetle duyduiu halde 
harice seyahat imklnma malik ol
mıyanlardır. 

Anadoluda seyahat kolaylıklan 
bir defa kurulursa turizm hanketi 
kendi kendine yürüyecektir; O za
man muhtelif tehir n kaaahalar hl
rizmin kendileri için ne gibi bir ni • 
met olacağını anlayacaklard~. Düa
yanm her memleketinde rördüi6-
müz gibi, seyyahları celb için mem
leketin tehirleri araaında ha)'ll'h ltir 
rekabet kopacaktır.,, 

Ankara • lstanbul 
yolunda bir kaza 

21 de gelecek tren 6 
ıaat teahhürle geldi 
l..>ün akşam esen şiddetli rü~&ir vı 

çıkan fırtına neticesinde Malıköy istaa
yonunda duran üç C§Y• vagonu yerin • 
den oynamış ve demiryolunun meylin·· 
den iatifadc ederek rüzglnn teıiriyle 
Ankara istikametinde iki kilometre ka· 
dar ilerlemiştir. 

İatanbuldan dün sabah kalkan ve ak· 
şam saat 21 de buraya gelmesi bekle • 
nen yolcu treni yoluna devam ederken 
bu vagonlarla ansızın karııtaımıı vı 
bir çarpıtma olmuştur. 
Eşya vagonlarından biri hattm saği

na diğeri soluna dcvrilmtş vagonlardan 
üçüncüsü de lokomotifin üzerine bin • 
miştir. 

Saat 19,30 da cereyan eden bu hldi· 
sedc yolcu trenindeki yolcular biraz te
laş geçirmişlerse de nüfusça hiç bir za· 
yiat olmamış, hatta yolcu vagonların. 
da tek cam kırılmamıştır. Hldiıe ma • 
halline tahrik edilen yardım trenleri 
yolu kısa zamanda açmıılardır. 

Dün sabah İstanbuldan kalkan tren 
gece yarısından sonra saat üçe çeyrek 
kala ıehrimize varmıJtır. 

Terko8'un ı81ahı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Beledi

ye Terkos ıuyunun 11lahı itini hul
rw kadar tam"Alıyacaktır. 
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No: 1 Anlatan: Emekli Kurmay 
Albay Raşid Galib Dozar 

Plevnede bir lürk zabitinin haflrladıkları 
[Evvela bir mektubunu aldığım ve bu mektubuna gazetede cevab ver

aiğim emekli kurmay albay Raıid Galib Do%ar, matbaada beni %iyaret 
etmek lıitlunda bulundu. 

* 

ULUS 

Piyango çekildi 

50 bin lira 9185, 15 bin lira 
35116 numaraya çıktı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Hava ku
rumu piyangosunun çekilmesine bu
gün devam edildi. Kazanan numaralar 
şunlardır: 

34041 35258 36546 761 37158 
38745 848 

50 lira kazananlar : 

866 

138 254 329 384 663 815 
50.000 lira 1244 288 421 490 677 762 

791 794 951 20i9 138 445 
9.185 765 961 3086 415 494 4064 

180 336 420 576 674 709 
15.000 lira 5283 304 600 690 694 779 

3 5.116 940 971 974 6211 276 492 
641 838 863 866 7015 038 

Gazi Osman Pafanın Plevneyi müdafaa ettiği sıralarda sekiz, dokuz 12.000 lira 239 496 518 790 812 807.9 
yaıında orada bulunan bu emekli subay, o kahramanlık menkıbesin- 539 644 649 675 702 735 
elen aldığı ilham ve heyecanı hala genç bir adam CO§kunluğu ile muha- 5. 63 6 829 889 985 9061 546 608 
faz.a ediyordu. Kendisi dimdik, vücudu zinde idi. IO.OOO lira 917 10006 711 831 994 1105/ 

Bay Raıid Galib, hatıralarını §Öylece anlatmııtır: N. A.l 142 380 541 809 12275 520 

12 62 7 13 541 642 472 779 864 866 960 _ Plevneyi hakikaten 150 bin besli za giderdik. Şehrill hemen kenarın - • ' • 
13122 281 

407 693 708 956 
ruaa kar§ı O&man Paıasile beraber da Kovanlık tepesi denilen yiiksek 3000 lira kazanan numaralar 14041 055 371 494 521 15095 
30, 40 bin zuafa müdafaa eylemişti. bir yer vardı ki buraya bir tabya ile 350 364 552 829 16093 096 

Benim bu gözlerim onları gördü. uzun istihkamlar yapılmıttı. O istih- 2Q.2 8 7, 32. 83 7 339 577 17279 240 484 5Gl 
Esasen Plevnede doğmu§umdur. kamların önünden geçerken Üzt rle- 603 704 730 752 808 89e 

Plevneyi iki kere gördüm: Biri sekiz, rine tüfeklerin dizilmit olduklarını 1000 lira kazananlar : 980 18082 141 248 327 375 
dokuz ya§ında iken; 1877 senesinde görürdük. Şuraaını §İmdi düşünüyo- 22024 24890 24974 39087 559 614 705 775 826 8~4 
o tehri ruslar sarıp muhasara ettik - rum: O istihklıınların önlerinde tel 500 lira kazananlar : 880 19u48 190 253 Z56 3üu 
Jeri vakit dört buçuk ay başıma ora- örgüleri gibi hiç bir ıeyler yoktu. 65 2285 4726 6858 8701 16690 531 701 886 20128 t:64 361 
öa rus mermileri yağdığı vakit gör - lt daha ilerledikçe rus gülleleri 18195 20180 22132 24724 25592 27200 431 5.30 647 681 780 890 
düm. yavaı yavaş §ehrin içine, bizim batı· 32815 37630 684 2512 5303 7145 951 21245 281 400 454 700 

Bu küçük yaşta içinde bulundu- mıza yağmağa başladı. Ve bizi pek 11078 17163 18956 21445 22486 25016 338 787 861 870 876 22022 
ium 0 müdhit felaketin bende bırak- ziyade de korkuttu. Bu hal pek u- 26854 28665 33316 38247 1127 2959 241 280 292 297 409 425 

zun, aylarca sürdü. Şehrin içinde yi- 5477 7 562 12859 17209 19528 21781 482 553 590 743 234~6 487 
llllf olduğu inttbalar, bugün, hala, yecek kalmadı. Sıkıntımız çoğaldı. 23100 25173 26860 28721 34330 3846Cı 498 643 672 775 925 930 
uyanık iken görülmüş bir rüya gibi Evimize komşu bir bahçe vardı. Ora· 1170 3930 4237 13175 17656 24395 985 24055 lll 156 210 J 5tl 
zihnimde diri olarak ya§aınaktadır. ya muharebede vurulmuş yaralı hay- 35398 26983 30503 36126 39290 1507 424 626 582 250.n 056 104 

Plevneyi erkanıharb kaymakmı vanlar getirilr ve her gün baytarlar 6460 7904 15690 17745 19963 22099 136 146 152 164 171 358 

bulunduğum zaman ziyaret editim • 

den hasıl olan intıba dahi ayrıca. bir 

hatD"a. teıkil etmektedir ki bu iki 

o hayvanları avluda saatlerce tedavi 24529 30599 36629 39814 399 512 516 575 596 660 
ederlerdi. Biz çocuklar da bunları 200 lira kazananlar : 684 725 765 777 825 942 
seyrederdik. Lakin hazan o bahçeye 1830 5375 6665 10490 13846 15773 26097 098 369 575 786 847 
de gülleler düıerdi. 22858 26613 30662 32715 35078 37888 27035 396 909 966 984 28180 

türlü intıbaı hissettiğim ve gördü- Plevneyi 150 bin besili rusa kartı 2035 5713 9169 11234 13976 16576 305 369 400 888 900 90'/ 
ğüm gibi size izaha yalışacağım. 30, 40 bin zuafa müdafaa ettiği hak- 23711 27234 30374 35721 38270 2524 29070 078 212 304 486 4:14 

Plevnede sekiz dokuz yaşında bir kındaki müşirin isabetli sözü, pek 5967 10038 11531 14218 18967 24393 598 658 777 30066 145 299 
büyiik bir vukuf ile söylenmiş bir ha- 28020 31109 34748 36090 2889 6317 653 749 31056 125 126 236 
kikattir. Plevne muhasarası esnasın- 10308 11836 15366 21112 25663 28321 329 413 455 516 560 724 
da bu zuafayı benim gözlerim aynen 31545 34800 36383 39176 3387 6346 745 799 840 32221 261 21!8 
görmüıtür. Her ne kadar küçük isem 10470 1209 315628 22263 31759 373 613 667 949 33004 027 
de iyiyi, fenayı ayırdedebiliyordum. 383 463 689 770 778 793 
Bu babdaki müıahedelerimi de arz 100 lir kazaru:mlar : 820 927 938 34033 049 252 
edeyim. 372 574 893 1064 317 734 364 478 503 848 852 964 

Plevne kışın pek soğuktur. Iatih- 2458 641 855 4165 387 842 35060 097 419 454 551 613 
kamlarda aç kalan efrad tehir hal- 5005 685 7557 670 824 8282 36071 113 136 204 411 479 

377 593 757 768 9270 652 499 524 661 717 733 765 
kından bir lokma ekmek dilenmek 747 10263 401 11184 13342 697 936 37001 040 408 248 481 
için ıehre kafile kafile kaçar ve 14824 15419 761 861 955 16477 5G2 38801 371 395 743 1-.9 

inerlerdi ki bunlar o zuafa idiler. 17204 556 391 848 19689 920 881 882 942 39045 117 273 

Şehre açlık aevkile inen bu zuafa- 20099 21451 798 22164 613 759 274 410 520 671 708 

Hayat ucuzluğu 
tetkikleri 

13. 3 - 1938 

{_==-~-~o_] 
Ankara : 

Ekonomi bakanlığımızın mütehas-
ııs sıfatiyle İsviçreden getirttiği Oğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
profesör Lörenz kendisine ayrılan ııc,riyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi vı 
dairede çalıfIDasına devam etmekte- halk ıarlnları - 13.lS Dahili ve harici ha· 

berlcr dir. B. Lörenz tetkiklerine büyük en- N · 
1 · · d ba 1 Ak§am eşrıyatı: 18."" Pl~kla danı düstri müessese erımız en ş amış- ~ • 

tır. Bu makaadla bakanlık muhtelif muıikiıi - 19.15 Türk musikisi ve halk şar-
kıları (Makbule Çakar ve arkada~ları) -

endüstri müesseselerinden listeler is- 20 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.lS 
t~iştir. Bu listelerde fabrika mamO.- Türk musikiıi ve halk şarkıları (Salahad· 
ta tının maliyet ve satış fiatları hak- din ve arkadaşları) - 21 Edebi konuşma: 

Behçet Kemal Çağlar - 21.lS Stüdyo salon 
kında rakamlar vardır. Bundan başka orkeıtraaı: 1- Valdcmar: İch hab'. 2- Der 
fabrikanın ödemeğe mecbur olduğu · Pireç: Müdelf. 3- H~z: Mcin Vi~n. 4- Mi• 
vergi nisbetlerinin, maliyet fiatlarını ıclli: Rosen - 22 AJanı haberlerı - 22.15 

Yarınki program. ne miktarda yükselttiği hakkında da 
malfımat ilave edilmiştir. İstanbul : 

Profesörün bu listeler üzerindeki -----
incelemeleri bittikden sonra mamo.t Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
maddeleri teker teker ele alarak tet- muıikiıi _ 12,50 Havadis - 13.0~ Plik]a 
kiklc'rini bu yolda genişleteceği ve i- türk musikisi - 13.30-14 Muhtclıf plak 
cabederse fabrikaların bulundukları nc,riyatı., 

yerlere giderek fiat nisbetinde amil Akşam N~riyatı: 18.30 Plakla dana 
olan içtimai şartları da yakından gö- musikisi - 19.lS Konferans: Prof. Salih 

- · 1 ı k d Murat (Radyo dersleri) - 20 M üzeyrcn ve 
recegı an aş : ma ta ır. Arkada,ıarı tarafından türk musikısi v• 

Trakyada yapılan kazllar 

ve bulunan eserler 
Halkevinin daveti üzerine Ankara

ya gelen İstanbul müzeleri umum mü
dür muavini ve Üniversite edebiyat 
fakültesi eski zamanlar tarihi doçen
ti arkeolog Dr. Arif Müfid Mansel 
Trakların cenaze adetleri ve Lüle
burgaz hafriyatı hakkında dün pro
jeksiyonlu bir konferans vermiştir ... 
Orta Asyadan gelen kavimlerin kül
türü itikadlar ve Trakların yerleş
mesini izah ettikten sonra Trakyada 
yapılan kazıları projeksiyonla gös
termiş ve demi.tir ki: 
"- 1936 da Alpulluda yaptığımız 

hafriyatta preistorik bfr köy bakiyesi 
bulduk. Ve miladdan önce ikinci bine 
aid bir takım kültürler.in şimali Rus
yadan Trakyaya inmiş olduğunu teı
bi t ettik. Burada 11 metre yüksekli
ğinde ve 6 metre kutrunda olan bir 
Timülüs de iki kadın mezarı keşfedil
miş ve bunların içinde ziynet eşya
sından ba~ka tuvalet eşyası tunç ve 
topraktan yapılmış bir çok ev eşyası 
da meydana çıkarılmıştır. Buradaki ö
lülerin yakılmış oldukları da dikkate 
değer. Trakyada beliren bu ilk emare
ler Trakya topraklarının ihtiva ettik
leri tarihi kıymetler hakkında bize bit 
fikir vermekte ve ati için ümid verici 
bir mahiyette bulunmaktadır." 

halk ıarkıları - 20.30 Hava raporu - 20.33 
Ömer Rın tarafından arabça söylev -
20.45 Muzaffer tıkar ve arkada~ları tara• 
fından türk musikisi ve hallc şarkıları (saat 
ayarı) - 21.15 Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından türlı: musikisi ve hallı: şarkıları --
21.SO ORKESTRA: 1- Ofenbah: Lö mari• 
yaj o )antcrn. 2- Çaykovaki: Süvit lirik. 3-
Tosti 1 Melodi. 4- Larsi: Evey de surı -
22.45 Ajanı haberleri - 23 Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları - 23.20-23.30 Soıı 
haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 
-

V• .... . ,~ VE OPERETLER: 15.30 Flo-
ransa -17.4S Pariı - P.T.T. - 18 Münib-
19.10 Königıberg - 19.2S Bertin - 19.30 
Ştutıır;art - 21 Brüksel - 21.30 Lil - 24 
Frankfurt, Ştutcart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 8.35 Hamburıır; --
9.30 Keza - 10.25 Breslav - 10.30 Ştutgart 
- 12.40 Bcromünıtcr - 14 Bcrlin, Ştutgart 
- 15 Stokholm - 15.25 Kopenhag - 17 Mi· 
lino - 18.30 Franlcfurt - 19.30 London • 
Rccyonal - 20 Hamburg, Kolonya, Münib 
- 20.S Frankfurt - 20.3S Breslav - 21 
Ştutıır;art - 21.2S Viyana - 21.30 Paria -
23.15 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ: 10.40 Kolonya - 12 
Beromünıter - 16.S Varııova - 19 Bcro
munıter - 22.30 Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Liypzig -
9.30 Breslav - 10.30 Frankfurt, Münib -
11 Ştutgart - 11.5 Königsbcrg - 13.30 Mü· 
nih - 14.45 Stokholm - lS.30 Königsberı 
-17 Brcılav, Ştutgart - 18.lS Königsberı 
- 19.10 Frank(urt - 20 Monte Cencri -
20.45 Ştutıart - 22.2S Kopenhag. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 6 

Alman istasyonları - 11 Bertin - 13.30 
Bcrlin - 13.SO Bcromünster - 16.50 Layp
ziı - 17.5 Kolonya - 18 Ştutgart - 19.45 
Stokholm - 21 Roma. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
8 Llypzig - 8. ıs Brcslav - 8.2S Kolonya 
- 9 Bcrlin - 9.30 Frankfurt - 11.S Münib 
- 15.15 Keza - 15.30 Kolonya - 17.30 Be• 
romUnatcr-.- 19.10 Hamburc - 20.15 Bera-. 
mllnater - Zl.30 Llyon - 21.'40 Mllano 

çocuğum. Pederim vefat etmiş, bir 

amcam var. Muharebe başlamış. 

'.Amcam her akşam eve geldikçe bü
tün ailemize (moskof şuraya gelmiş, 
buraya gelmiş, Plevneye yalda§ıyor) 
gibi bize korkunç haberler getirirdi; 
biz de onu can kulağile dinlerdik. 
Hali. bugünkü gibi gözümün önün
dedir. Bir gün uzun, pis saçları kirli 
ıapkalrından frrlamıf, ellerinde mız
rakları olduğu halde 20, 30 kadar 
kazak aüvarisi Plevneye geldi. Böyle 
asker hiç gönnemiı olduğumuzdan 
herkea bunlardan çok korktu. Bun
lar geldiler, hüküınet konağına ka
dar dayandılar; sonra gene döndü -
ler, gittiler. Bunlardan sonra Plev
ııeye her gün boru çala çala binlerle 
türk askeri gelmeye ba§ladı. Plevne 
•ukerle doldu, 

23336 747 24810 25115 498 26739 Son )ki rakamı 16 ve 85 ile biten bU-
İlk okul öğretmenlerinin 

Halkevinde toplantısı yı tekrar istihkamlarına sürmek için 27734 28056 29641 30746 770 31394 tUn onda. bir biletler (2) şer lira ala- ' 
Jehrin her tarafında devriyeler ge- 901 32747 33079 570 658 704 caklardır. Halkevinin ilk okul öğretmenleri 

HAFİF MUZ1K: 9.30 Kolonya.:._ 10 
Berlin- 12.5S Viyana - 14 Kolonya -14 S 
Llypziı - 14.30 Breslav - 14.45 Hambu;ı 
- 15.30 Bertin - 16 Alman istasyonları -
19.40 Viyana - 20 Bcrlin-21.10 Bükreı-
22.30 Bcrlin, Brcılav, Strazburg - 22.35 
Droytviç - 23.30 Post Parizyen. 

(Osman Paıa geldi) dediler lı 
ilerledi, Bütün §ehrin hıriatiyan ve 
ialam ahalisini angarya olarak isti
kam ( 1) kazmağa götürüyorlardı ve 
istihkam kazdırıyorlardı. 25 yatın -
da bir genç olan amcam ! 'hemen her 
gün baırbozuk gönüllü olarak tüfe
iini alır (eline güzel hafif bir rus sü
vari filintası geçirmitti) bir tarafına 
da bir çerkes kılıcı ile bir torba da 
fişek asardı. Annesi de (nimetin 
kendiaini vurulmaktan koruması 
için) kuıağma bir parça ekmek ko -
yardı. Ruslarla böyle muharebeye 
aiderdi. Plevnenin civarında ve hayli 
uzakta bizim üzüm bağlarunız var
dı. Zahir muhasara hattı daha o ka
dar darlaımamıt olacaktı ki biz hala 
tehirden hayli uzak olan bağlarımı-

zer ve bu ekmek ve açlık perakende- için hazırladığı toplantılardan ikin-
lerini zorla önlerine katar, toplar, cisi dUn akşam Halkevi salonlarında 
istihkamlara aevkederlerdi ki bu ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. bütün ilk okul öğretmenlerinin işti-
manzaraları ben gördüm ve hiç de u- : S rakiyle yapılmış ve geç vakitlere ka· 
nutmam. --

Muhasara esnasında bir kere pek : -ziyade heyecan uyandıran bir buh- : 
ran husule geldi. Plevnenin hemen E 
kenarında Kovanlık tabyası (Receb 
Bey tabyası) vardı. Burasını rwlar 
zabtetmişler. Asker tehrin kenarın- : 
daki bahçelere çekilerek oradan mü- -
dafaay~ başlamışlar. Bu vaka Üzeri- E 
ne tehrin içinde (gavur giriyor) di • E 
ye bir vaveylidır koptu. Ahaliden : 
herkes evinin kapısını kapadı; ço- : 
luk çocuk Osman Paşanın bir seli.- : 
met kapısı bildiği karargahına koş- _ 
tu. Biz de annemle ve ufak karde- E 
timle bu mahşerin içine katıldık. 

(Sonu var) 

(l) O vakit halk ıstihkama i ı ti k a m 
derdi, Bende böyle derdim, 

V azan: Alexis T olstoi No: 26 

: dar eğlenilmiştir --------- Kimyagerler ----- senelik -
cemiyetinin 

kongresi -: İstanbul, 12 (Telefonla) - Kimya-
: gerler cemiyeti İstanbul §Ubesi bu
: günkü senelik kongresinde Büyük -: Millet Meclisinden çıkarılacak olan 
E kimyagerler kanunu projesi üzerinde 
- konuştu. Kanun projesinin hazırlan --: ması için üniversiteye müracaat edil--: miş ve bir heyet bu işe memur edil· 
: miştir. Bu heyet de sekiz maddelik 
: bir proje hazır lamı§ ve rektörlüğe ver
: mi§tir. Rapor ve proje Maarif Vekale § ı tine gönderilmiştir. 

-

.., •....................................• __ 

Bugün 

Yeni sinemada saat 9 da 

Melek Tokgöz 
Salahaddin Pınar 

Nobar Tekyay 
Veda konserlerini, çok 

zengin bir programla 
veriyorlar. 

Yerlerinizi timdiden temin 
ediniz. 

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

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

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~- : 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

öyle uzun görünUyordu ki... Onları kemirerek bir kenarda duruyordu. 
masanın üzerinden şöylece bir uzatsa Petro'nun önünde birkaç kere derin 

::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

parmaklarını Anhen'in saçlarına ge- reveranslar yapan kadınlar onu dan
sa davet ettiler. Petro, başını sallaya-

çirip başını avuçlarının içine alarak rak homurdanıyordu: ''Hayır, bilmi-
0 gülümse~n ağzını dudak!ariyle yorum ... ,, Nihayet Frav Şimelfenig, 
tadabilirdi. Ve gene boyunu şişiyor, Lö For'un refakatinde geldi, ona bir 
:ve karanM gözlerini perdeliyordu. demet çiçek takdim eti. Bu, onun ba-

lo kıralı seçilmiş olduğu manasına geGüne• yel değirmenleri arkasında 
" lirdi. Dans tekliflerini reddetmekte 

kaybolup açık pencerelerden içeriye daha fazla ısrar imkansızlaşıyordu. 
tatlı bir serinlik dolduğu zaman Lö Petro Lö For'un neşeli, fakat kararlı 

• d ' For kolunu değirmencinin karısı Frav gözlerine baktıktan sonra .. am ın~n e: 
Şimelfenig'e takdim etti ve bu sekiz line ümidsizce yapıştı. Lo For, ı~erı 
pud ağırlığındaki kadıncağızla bir mö- bastığı ayaklarının ucu ile :Anhen'e 
nüe dansına başladı. Elinin bir hareke- koştu, ve kontrdans figürlerinin bi
ti ile, altıd tozu içindeki buklelerini rinde, Anhen'le birlikte Petronun kar 
ıarsıyor,dizlerini büküp gözlerini bay· şısında durdu. Yere doğru uzattığı ~-
gın baygın kapayarak selamlıyord\\. d 

Ş . lf · t linde bir mendil tutan Anhen, dua a Frav ıme enıg de, memnun ve mesu , 
kocaman etekliğ i içinde harbe hazır- imiş gibi bakıyordu. Bakır çalparalar 
lanmış kırk toplu bir gemi gibi ilerli- sağır edici bir patırdı ile biribirine 
yordu. Bu çiftin arkası sıra diğer mi- çarptı, davul gümbürdedi, kemanlar 
safirler de~ meyv~ ~~çesine .. çıktı~ar. ve borular çaldı, kararmağa başlayan 
Bugün dogum gunu olan Lö For un .. k .. .. • 1 .. k" 
. . d kı' ilk harfler bahr.enin tarhla- ı go yuzune dogru - yarasa arı ur u
ısmın e :s ı k b. ·k · · - 1 · 
rına çiçeklerle re.sme~ilmişti. yolların t~~e - .§en ır musı ının nagme en 
kenarındaki tabıi çıtlerle fıdanlara yukseldı. 
kurdelalar takılmış, üzerleri gfunüş ve Petronun keyfi yerinde değildi. 
altın yaldızlı yalancı çiçeklerle dona- Her tarafı ateş gibi yanıyor, ne yapa
tılmıştı. Dar yolların r~nk r~nk kum- cağını bilemiyordu. 
ları hayvan ve kuş resımlerı ve sat- Lö For bağırıyordu: 
ranç tahtasındaki gibi ~ört. ~öşc ha- - Die erste Figur/ Dam'lar ilerli-
neler halinde tanzim edılmıştı. yip geriler, Kavaliye'ler de dam'ları 

Mönüe'den sonra zevkli bir kontr- bulundukları yerde döndürürler 1 
dans'a başlandı. Petro, tırnaklarını Petro, Frav Şimelfenig'in beline 

-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- ---- -- -- -
Boyarlar 

sarılıp öyle bir hızla döndürdü ki ka· tası ile biribiri ardmra yanan küçü
dının entarisi, entarisinin uzun ete- cük alevleri ağaçlar arasındaki bo!lukta 
ği ve eteğindeki kabarıklar bir tek sanki ıco.uşuyordu. Şiddetli bir ııhk 
daire halinde teressüm etti. Değir - çalarak bir havai fişengi yükseldi. !
mencinin karısı ancak "Ach, mein ki kıvılcım Anhen'in gözlerinde a~is
Gott 1" derneğe vakit bulabildi. Pet- ler yaptı. Anhen fısıldadı: ''Ach! Ne 
ro onu bırakarak, koUanru ve ba· güzel ... Ach/ Siz harikulade dans e
caklarını musikiye kaptırmış gibi, diyorsunuz, Peter 1., 
yalnız başına dana ediyordu. Dudakla- Bahçenin her tarafında havai fi
rı sımsıkı kapanmış, burun delikleri ıenkleri atılıyordu. Ateşten güneşler 
açılmış, öyle atlayıp öyle hoplayordu fml fırıl dönüyor, bomba fişenkleri top 
ki almanlar onu seyrederek karınları- gibi patlayor, arayıcı fişenkleri ça
nı tuta tuta gülüyorlardr. 

Lö For bağırdı: nrdryor, gök ıyilzüne doğru at~ten 

_ Üçüncü figür: Dam'lar kavali- fıskıyeler çıkıyordu. Aqam karanh-
ye'lerini değiştirirler 1 ğında barut dumanlaft havayı kaph-

Anhen'in taze eli Petro'nun omu- yordu. Bu, Preobranjenaki sarayının 

zuna kondu. Petro ııktlgaııhk duydu, kahredici iç aıkınt19ından doğma bir 

lleyecanı hemen sükQnet buldu. Ha- rüya değilmiydi? 

fifçe titriyordu. Ve ~imdi bacakları Lö For muzibi zıplaya zıplaya bir 

Petro'yu, bizzat Petro'nun rağmına, a- ok gibi geçti. Bir a.aker kadar uzun 

tıp götürüyor, bir tüy kadar ha.fif boylu bir kadınm beline sardmıftı. 

Anhen'le birlikte sürüklüyordu. !)o. Petroya bağırdıı "Küpidon, oklariyle 

nanma kandillerinin bir kordon vaaı· ~ deliyoel" HlırK' iMa bk 

rüya değildi ... 

Anhen'in vücudundan teshir edici 
bir serinlik geliyordu. Genç kız, Pet
ronun kolunda inler gibi: ''Ah! Pe

ter, yoruldum," dedi. Tepelerinde bir 

hava! fişengi patladı, yılan gibi kıv

rılan ateşler genç kızın sevimli yü
zünü aydınlattı. Petro, kendisi de 

farkında olmaksızın, Anhen'i kolları 

arasına aldı, kalbinin şiddetle vurdu
ğunu duyarak gözlerini kapadı, onun 

nemli dudaklarının temasını hissetti. 

Fakat dudaklar ancak dokunup ge

çerken Anhen de Petronun kolların

dan sıyrıldı. Çılgınca bir takırdı i
le binlerce kestane fişengi birden pat
ladı, ve Anhen gözden kayboldu. Ni

kita Zotof'un tav~n postundan garib 

kürkü ve liflerle örtülü başı duman

lar arasında göründü: Küfelik denile 

cek derecede sarhoş olduğu halde e
linde kupası, küfürler savurarak sal

lanıyordu. Gene sallana sallana dur
duı 

- İç oğlum (kupasını Petroya u

zattı). Madem ki mahvolduk, iç. .. Gü

naha girdik, ruhlarımız cehennemlik 
oldu. Son damlasına kadar iç, hatmet· 

li, Rusyalar çarı, büyük Rusya, kiı

çük RuıyL .. 
Birmi ~did eder cibi elini kal-

dırırken fidanlar arasına yıkıldı. Pet• 

ro boş kupayı attı, tahtadan bacaklat 

üzerinde yürüyormu,çasına geniş a· 
dımlarla ilerledi. Neşe beyninde at~· 

ten bir güneş gibi durmadan dönüyor

du. "Anhen I" diye bağırarak koştu. 

Aydınlık pencereler, arkalan ışıklı 

perdeler, bir rüyada gibi, birer biret 

gözleri önünden geçti. Başını elleri 

içine aldı, bacaklarını açtı, yere mıh· 

lanmı, gibi durdu. 
Kulağına iğfalkar bir ses fısıldadı: 

- 'Gel, sana onu nerede bulacağuıı 

göstereyim. Eve girdi. 

Bunları söyleyen al büluzlu mugan· 

nilerden biri, Aleksaşka idi. Mavi göı:• 
leri canlı canlı parlıyordu. 

Petro sesini çıkarmaksızın, karan• 
lıkta, onun peşi ıı ııra koştu. Bir çitterı 

atladı. Kümesteki köpeklerle mücade• 

le ederek başka çitleri de aşıp, bi' 
meydanda, hanın civarındaki bir de· 
ğirmen önünde bulundular. Uzun .,e 
alçak bir tek pencerede aydınhk vat' 
dı. Aleksaşka bu pencereyi gösterdi: 

- Anhen orada ... Hele biraz dur. 
Alekaaıka yerden aldığı çakıllatl 

cama attı. Pencere açıldı. Anhen sırtl' 
na bir örtü atmış, saçlarını sarmıı oıa• 
rak göründü. Titiz bir sesle sordu: 

- Wec ist da? 

(Sonu var) 
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E HAYAT ve SIHAT ~ . . 
.................................................................................. ,. 

Fikir ve karakter sporu 
İki pehlivanın güre§ ettiklerini 

aeyrederken onların yalnız kuvvet 
ölçüttüklerini sanmak doğru olmaz. 
Güreıte insan yalnız adalelerile ve 
akcijierlerile üstün gelmez. Pehliva
na kuvvet yarı§ınr kazandıran onun 
beynidir. 

Sporlar arasmda fikrin muhake
me kudretine, müıahede kudretine, 
acele ve cesaretle karar vermesine, 
hatti. hile yapmasa en ziyade lü
zum göıtereni güreıtir. Güre§ sporu 
aynı zamanda hem beden kuvveti, 
hem de fikir kuvveti ister. 

Güre§ inıanın karakterini de 
meydana çıkarır. İçtimai terbiyenin 
verdiiii maske güreıte düıer. Güre§ 
eden iki inaan ancak birbirini yen· 
mek arzusile ve yalnız mizaçlarile,. 
karakterlerile çarpııtıklarından gü
rett• herkeıin karakteri aılmda ol
duğu gibi görünür. 

Temiz ve necib bir karakter ıahi
bi olan pehlivan haımını yenmek 
için kuvvetinin en yüksek dereceai ~ 
ni, fikrinin bütün inceliklerini kul
lanır, fakat haamın1 incitmez, canı -
nı acıtmaz. Üstünlüğünü iıbat ede -
rek onun omuzlarını yere değdirdi
ği vakit, hiç bir türlü vahtilik göe
termeden bu maksadına vasıl olma-
11 pek aıil bir harekettir. 

Güreı, onun felıefesini ve incelik
lerini anlamıyanlar için kaba bir 
yarıı gibi görünürse d~ !l'a".et ".'ede: 
rıi bir spordur. Onun ıçındır kı eskı 
zaman filozoflarından en büyükle
ri - meseli. Eflatun - güreıte fel
aefedeki kadar üstünlük göstereme
aeler de, pehlivanlığa çok raiibet e
derlerdi. 

Bir beden terbiyesi mütehuım
nın dediği ıibi, inaan adalelerile yÜ
rür, akciierlerile kotar, kalbile at
lar, karnı ile muka...,emet eder, fa
kat fikrile ve karakterile güre§ e
der. 

Ankara radyosunda temsiller 
Ankara Radyosu, evelki akşam bi

ze Prosper Merime'nin "Karmen" 
ilimli me9hur eserinden güzel tertib 
edilmiş bir hülasa dinletti. Yüksek 
tahsil görmÜ§ genç ve kıymetli ama
törlerden mürekkeb kuvvetH bir he
yet tarafından verilmiş olan bu rad
yofonik temsilin her bakımdan, mu
vaffak olduiunu tebarüz ettirmeliyiz. 
Radyo orkestrasının Bizenin Karmen 
operasından seçilmiş parçalarla refa
kat edişi temsile ayrı bir cazibe veri
yordu. Evelki akşamki temsilin en 
göze çarpan hususiyeti genç kabili
yetlerin çok temiz ve ahenkli bir sah
ne diliyle konuşmuş olmalarıdır. Ay
nı güzide heyet tarafından verilece~ 
temsilleri radyomuzun her hafta bı
ze dinleteceğini memnuniyetle öğre
niyoruz. ''Tos.ka" ''Sevilli berber" 
gibi kliisik kıymette J:'iyealerle. türk 
müelliflerinin mubtelıf eserlerı bu
lunmaktadır. 

İzmirde atlı polis teıkilatı 
Emniyet işleri genci direktörlüğü 

lzimrde de atlı polis teşkilatı yapma
ğa karar vermiştir. 'Genel direktörlük 
bu husus için 1938 finans yılı büdcesi· 
ne kllfi mikdarda tahsisat koymuş bu
lunmaktadır. 

Y EŞ i L 
- Size inanmıyorum, dedi. 
- Söylediklerimi isbat edebilirim. 
B. Leyman, koltuğunun kolunu şid

detle sıkarak: 
- İmkanı yok, dedi. 
- Bahsettiğim zat eıindeki vesika-

ları neşretmek istiyor. 
-İsmi ne bu adamın? 
- Ben bir mutavassıt olduğum için 

•smi ifşa etmek salahiyetini haiz deği
lim. 

- Bu tehdidler neden? Bir şantaj 
l?ıı? 

- Bazı kimseler muhtelif sebebler
lc böyle hareket edebilirler. Benim 
ı::tıüşterimin umumun menfaatine hiz
llıetten başka bir maksadı yoktur. Yok
ta müessesemiz fena niyetlere ilet o

lilıııazdı. Maksadını size bizzat izah e
decektir. Şahsen ben bir şey bilmiyo
rum. 

- Kendisi nerededir? Nerede görü
!•ceğiz? 

- Bizim büromuzda sizi bekliyor. 
Otomobilim emrinize amadedir ve ko
nuşmanız bittikten sonra tekrar geri 
&•tirecektir. 

Gürette inaanları yÜz kilodan da
ha. ziyade veya daha az ağırlıkta ol
mak üzere iki kısma ayırırlar. Ağır 
cüsseli bir pehlivanın hafif olanı 
mutlaka yeneceği ııanılır. Halbuki 
hafif cüuelinin daha uyanık bir ze
ka göstererek yÜz kilodan ajiır ge -
leni yendiğine miıaller çoktur. 

Maddi bakandan da. güret en fay
dalı sporlardan biridir. Vücudun 
bütün adalelerini itletir. En ziyade 
itliyen ve en büyilk kuvvet ıarfeden 
göğüıün aırıka kıunındaki adaleler 
olmakla beraber güreı eınaeında 
hiç bir adale boı durmaz. Adaleler 
bir taraftan kuvvetlerini meydana 
çıkarmak için itlerken bir taraftan 
da kaqıdaki pehlivanın darbelerin
den gelen masaj hareketi, yojiurma 
hareketi tazyik hareketi, ezme ha
reketi dolayıaile tam bir mekanik 
tedavisi görmÜ§ gibi olurlar. 

Güret iptidasında iki pehlivan il
kin birbirjni elense ederken kollar 
içeriye dojiru büküldüklerinden 
göğsün renitliği küçülürse de, son -
ra birbirile kapı§ıne& kollar çok 
defa gerildiklerinden neticede gö
ğüs daima geniıler. 

Güre§ eınaeındaki hareketlerin 
hangisi tahlil edilse her birinin sağ -
lığa faydalı bir hareket olduğu gö -
rülür. 

Bu fikir ve karakter sporunun bir 
iyiliği de on ya§mdan kırk yatına 

kadar, otuz yıl, inaan hayatının en 
kıymetli devrinin bütün imtidadın
ca yapılabilmeıidir. 

Estetik baknnından da güreşin ne 
kadar gÜzel spor olduğunu, pehli
vanların her yerde ve her vakit gör
dükleri rağbetle seyreden halka 
verdikleri heyecan gösterir. 

Bu milli sporumuzla ne kadar ö -
vünsek fazla olmaz. 

G.A. 

18 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, dördli öl!i on sekiz 
kaçakçı, iki yüz kırk yedi kilo güm
rük kaçağı, bir kilo on gram llY\l,t\l
rucu madde, otuz üç bin yüz otuz bir 
ça!anak taşı, iki tüfek, dört mermi, 
kırk iki türk lirası, kırk bir kesim 
hayvanı ile üç kaçakç• hayvanı ele ge
çirmi,tir. (A.A.) 

Ankara hapishne matbaası 
Ankara cumhuriyet müddei umumi

liği, Ankara hapiıhaneıindc müteda
vil sermaye ile itleyen ve tamamiyle 
mahkumlar tarafından idare olunan 
matbaayı gezmek ve görmek üzere 
tehrimizin tanınmı' zatlarını 15 mart 
salı günü ıaat 15 buçukta hapishane 
binasına davet etmi,tir. Müddeiumu
milik misafirleri götürmek üzere Ulus 
meydanından, Cebeciye saat on beşte 
otobüsler hareket ettirecektir. Matba
a gezildikten sonra bir çay ziyafeti ve
rilecektir. 

Vilôyet büdçeleri 
Vilayet umumi mecliılerince kabul 

edilmekte olan vilayet huıusi idarele
ri 1938 büdce projeleri iç bakanlığa 
gelmeğe başlamıştır. 

DEFTER 
yazan: Margörit Ranılü 
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Kara maske 
B. Rebörn, parmakları asabiyetini 

anlatacak 'ekilde titremesine rağmen, 
zahiri bir soğuk kanlılıkla koltuğun 
arkalığına yaslandt. Ümidinden çok 
daha kolay muvaffak olmak üzere ol
duğunu his ediyordu. Fakat yanıldı
ğını anlamakta gecikmedi. 

İhtiyar: 
- Bu söyledikleriniz beni tatmin 

etmedi. Böyle bir §:Cye daha hayatım
da rastlamadım. Buna şantaj derler. 

B. Rcbörn protesto etti: 
- Bu kelimeyi kullanmayınız, Sir. 

Ben sadece bir millakat hazırlamaya 
geldim. Ve benim rolüm buna münha
sırdır. 

- Polisi haberdar edeceğim. 
- Düşününüz, bu ihtiyatlı bir ha-

reket olur mu? 
Rebörn'ün sert sesi tehdid edici bir 

tona yükselmişti. 
Bir sükut. İhtiyar, yüzü sayısız 

çizgilerle dolu, heyecanına hakim ol
maya çalışıyordu. 

B. Rebörn kalktı. 
- Çocuk; olmayınız, B, Leyman, a-

ULUS 

A vusturyanm tarihi 
Habsburglar alman 

imparatoru da olmuşlardı 
Bu, 1805 e kadar devam etti 

16 ıncı asrın ortasına doğru Avusturya 
imparatorluğunda güneş batmıyordu ! 
Orta çağın batlangıcında, 803 tarihin 

de imparator Şarlınany, imparatorlu
iiunun tark eınırlarında Avarlara kar
tı müdafaa edebilmek için Oıtmark 
ismiyle bir hüküınet kunnuttu. Sonra 
bu Oatmark, ti Tuna nehrinin men
balanna kadar orta Avrupayı iıtila e
den macarlar tarafından mahvedildi. 
Daha ıonra alman imparatoru birinci 
Otto, macarları Macaristan hududla -
nna kadar ıürdü ve imparatorluğunu 
bu istiladan kurtardı. Böylece 955 ıe
ne•inde Oıtmark yeniden kurulmut 
ve hatlarına da Babeuberg hanedanı 
getirilmittir. Bu hanedan, 1246 sene -
sinde nihayet buluncaya kadar Avus
turyada Duka olarak hükümet sürdü
ler. Ostari§ ismi tarihte ilk defa olarak 
996 tarihli vesikalarda da geçmekte
dir. 1246 ve 1278 ıeneleri arasında Al
manya'da hiç bir imparator bulunma -
dığı gibi, Avusturya'da da hükümdar 
bulunmaıruttır. 1278 tarihinde Alınan
yanın batına geçen Habsburg hane
danından imparator Rudolf, Bohemya 
kıralı Ottokar'ı Avuıturyadan sürüp 
çıkanruı, onun yerine kendi oğullarını 
Duka tayin etmittir. O tarihten 1918 
senesine kadar Habıburglar Avuıtur -
yanın batında kalınıtlardır. 

Habıburglar, Avusturya.da Dukalık 
ettikleri müddet zarfında evlenmeler 
ve yeni yeni muahedeler vasıtasiyle 

topraklarını genitletıneğe muvaffak ol· 
muılardı. 1453 ıeneıinde Avusturya 
Dukalıktan arşidukalığa çevrilmİ§tİ. 
Bu sıralarda Avuaturyanın alman im
paratorluiu ile olan bağı, zaman za .. 
man gevıemiıse de Habsburılar Al
manya İmparatoru sayılmıyorlardı. 

Rudolf 1. in ölümünden sonra yeri
ne geçen Albreht 1. bütün alman im
paratorluğuna hakim olmuıtur. 

150 ıene ıonra 1437 de Habsb\lri • 
lar Alman imparatoru olmutlar ve bu 
vaziyet 1805 deki aynlığa kadar de
vam etınittir. 

Habıburgların ıiyaaeti, Almanya 
İmparatoru unvanını muhafaza etmek, 
bu unvanın icabettirdiği haklara ve a
razi>'e malik bulunmaktı. Bunlar, her 
iki makıadlanna nail olmutlardır. On 
betinci aarın ikinci yaruında Almanya 
imparatorluğu Habıburglann elinde 
idi. Gene Habıburılann izdivaç rabi· 
talan bu imparatorluiu zİyadHiyle ge
nitletıniıti. Bu aayede lspanay'nın, 1-
talyanm, Belçikanın, Hollandanın ba
tına geçmiılerdi . 

imparator Şarl V. kendi İmparator
luğunda günetin batmadığını iddia e
debilirdi. (1519 • 1556) onun ölümün
den sonra 1 ıpanya hanedanı, alman, 
Avuıturya hanedanından aynlmıttır. 

Fakat Macaristan ve Bohemya kıralla
rı da gene evlenme vasıtasiyle bu ha -
nedan içine girmiıti ( 1526 ). 

1740 ıeneıinde Habsburglardan hiç 
bir erkek kalmadığı için A11idüıea 
Mari Terez, Loren grandükü ile evlen
mit, böylece meıhur Habsburg • Lo
ren hanedanı vücude gelmittir. Bu ıü-

rabam aşağıda bekliyor. Sizi hüsnüni
yetiıne inandırmak için isterseniz, dö
nüşünüze kadar burada bekliyeyim. 

- Yok, gitmeyeceğim. 
- Fakat bu vahim bir hatadır. 
- Ne olursa olsun. Bana şüpheli a-

damlar göndereceğine, gelsin, ne iste
diğini burada bana kendisi söylesin. 

- "Şüpheli adamlar" derken kimi 
kasdediyorsunuz? 

- Bu neviden işleri üzerine alan a
damları. 

B. Rebörn: 
- İstediğiniz kadar hakaret etmek

te serbestsiniz, dedi, fakat iyi düşü
nün. Sizin menfaatinize olarak ısrar 
ediyorum. 

- Hayır, kararım katidir. Beyhude 
yorulmayın. 

B. Rebörn içini çekti. Elini cebine 
sokunca, kendisine lazım olan şeyin 
dışardaki arkadaşında kaldığını gör
dü. Etrafa bir göz atınca, muhatabının 
arkasında münasib bir büyüklükte bir 
Buda heykeli gördü. B. Leyman'n tit
rek kafası bu heykel için ne mükem
mel bir hedef olacaktı. Rebörn heyke
le yaklaşmak için yavaşça ilerlerken, 
bütün dikkati heykelde olarak: 

- Hat1nıza pişman olacaksınız, di
yordu. 

Çinli hizmetçinin birden bire gir
memesi için bir yandan gözleriyle ka
pıyı tarassud ediyor, bir yandan da 
heykeli eline geçirmeye çalışıyordu. 

Fakat heykel biraz daha geride olduğu 
için ona doğru bir adım daha atpıak ia-

li.leden gelen ikinci Franwva, .-o •• ıa 
alman imparatorluğu unvanını bı.d.lul -

rarak Avuıturya imparatoru olduğunu 
ilan etıniıtir. 1815 Viyana kongresin
den sonra Habsburglar, alman konfe -
derasyonunun gene baJı sayılmakla be
raber, bundan aonra artık Avusturya 
Almanya.dan tamamiyle ayn ve müsta
kil bir vaziyet alını§ bulunuyordu. 

1866 da Avuıturya, denizde ve ka
rada ltalyaya kartı galib geldiği halde 
Königgratz' da Prusya ya mağlub oldu
iu için Venediği italyanlara geri ver
meğe ve bütün haklarından Almanya 
lehine vaz geçmeğe mecbur olınu§tu. 
Ondan sonra macarlara tam bir muh .. 
tariyet verihnit ve kırallık da deınok -
rasi uıulü tatbikine batlaıuruftır. 

Franıuva Jozef'in 0848 - 1916) i
daresi altındaki Avuıturya İmparator
luğunda muhtelif ırklar ara11nda mü
cadele ve ihtiliıf bat ıöıtermit ve bu 
hadiıeler, imparatorluiiun parçalamna-
11na yol açmııtır. Bunun eon ıafha11 
Madera'da 1922 de ölen son impara -
tor Şarl'in zamanında 1918 de harbtan 
ıonradır. 

Sen Jennen muahedeıine göre, A
vuıturya topraklarının ve ahaliıinin 

dörtte üçünü kaybetmiıtir. Muvakkat 
bir nasyona] mecliı, ondan sonra al
man - Avusturya cumhuriyetini ilan et
ti. Fakat muahede bir cumhuriyetin iı
tediği ismi değil, sadece Avusturya is
mini taııyacağını ıart koıuyordu. 

Yeni anayasaya göre ilk milli mec • 
liı, 17 ilkteırin 1920 de ıeçilmit Dr. 
Miıel Hayniı de ilk cumhur reiıUiine 
getirilmiıtir. Bu yeni hükümetin ilk 
devirleri enflasyon içinde geçmiıtir. 

1922 de Şansöliye Zaypel, bu felaketli 
vaziyetten kurtulmak için çareler lıul
mut, milli kalkınmaya imkan vermek 
için Milletler Cemiyetinden yardım iı
temittir. 8 ilkk&nun 1928 de ilk milli 
mecliıin reiıi olan Vilhelm Mildaa 
cumhur reisliğine ıeçilmiıti. Son lıi.ıli
ıeye kadar devletin batında bulunan 
bu reiıin Naziler tarafından İıtifaya 
davet edildiji de ajanı telgraflan ta • 
rafından bildirlınektedir. 

Son darbeye kadar Avu.turya bat • 
vekillijiinde bulunmuı olan Dr. Şutnig
den Önce Avuıturya bqvekili olan Dol 
fuı'un 25 temmuz 1934 seneainde Vi
yanada Naziler tarafından öldürülmüt 
olduiu hatırlardadır. Dolfuı Avuatur
ya'da 1 mayu 1934 de yeni bir ana ya
sa vücude getinniıti. Şuınig, 30 tem
muz 1934 de batvekilliğe batlamıttı. 

Avuıturyanın elindeki topraklar 
küçülmüı, bu yüzden bu memleket, 
hem servet kaynaklanndan, hem de 
endüıtriıi için lüzumlu olan pazarlar· 
dan mahrum kalmııtı. Avusturya nü -
fusunun üçte biri merkezde oturduğu 

için taıranın banehri beılemeıi zor o
luyordu. Onun için küçülen Avuıtur
ya ıürekli bir ıztırab çet.mittir. 

Anıluı'un kolaylıkla ıerçekleıtiril
ınesinde bu ıztırabm da teıiri bulun
duğu muhakkak gibidir. 

tedi. Ve tam bu esnada korkudan yü
reği ağzına geldi. Nereden çıktığını 
anlayamadığı bir genç adam heykeli 
yerinden almıt ona uzatıyordu: 

- Müsaade edin, size yardım e~
yim. Ona yetiş,emiyordunuz, değil mi? 

Rebörn'ün heyecandan titriyen el
leııinden heykel yere düştü. Tanı
madığı genç karşısında tebessüm edi
yordu: 

- Kimsiniz? 
- Bana H. H. diyebilirsiniz. Artık 

dost olabiliriz. Fakat heykel için bana 
teşekkür bile etmediniz. Olur mu ya? 
Kısa boylu adam birden kendini top

ladı ve yeni gelene karşı tehdidkar bir 
tavırla ilerliyerek: 

- Buraya nereden girdiniz? Dedi. 
Arkasından başka bir ses işitti: 
- Dikkat edin, o dostlarımdandır. 
B. Rcbörn, elinde tabanca ile kendi-

sini tehdid eden garib bir B. Leyman' -
la karşılaşmıştı. 

- Ya, demek faka bastık. 
Bir koltuğa kendini bırakırken Re

börn mendiliyle alnından akan korku 
terlerini siliyordu. 

Hayslop: 
- Mendilinizi cebinize koymadan 

üstünüzdeki siUihları bize vcrscni% i
yi edersiniz, diyordu. 

- Üstümde silth yok. Hem bu elbi
senin neresine silah konulabilir? Fa
kat kimsiniz? Her halde şu Rezayr çe
tesinin genç amatörü olacaksınız. Ya 
siz, aakallım? 

- 'l'anıyamadınız ınıf 

Orta oknl muallimi 
yeliıtlrmek i~in 
Kamutay büdce enc.ilıneni orta okul 

öğretmenleri yeti,tıirmek malaıadiyle 
Gazi terbiye enstitüılinde açılan kursa 
devam eden öğretmen okulu mezunla
rı hakkındaki kanun projesinin görü
§\ülmeeini bitirmiş ve proje kamutay 
ruznameeine almmııtır. 

Encümen, mezun olan bir memurun 
mezuniyet müddeti içinde maa' alma
sı lizım geleceği ve yerine asaleten 
başka bir memur tayini de kabil olam•
yacağını dü,ünmüş, mezuniyet kaydı
nın madde metninden çıkarılmasına 

karar vermittir. 
Hizmetlerin ıekteye uğramaması i

çin kursa devam eden ve kurs müdde
tince yeme, içme ve giymeleri temin o
lunan bu muallimlerin yerine başkala
rının tayinine imkin vermek düşünce
siyle kurs müddetince bunlara maaş 
verilmiyeceği ve kursta muvaffak ola
mıyan ilk okul muallimlerile orta okul 
muallimlerinin kıdem bakımından 

mağdur olmamaları için de kursta ge
çen günlerinin kıdemlerine zanunını 

temin eder şekilde maddeyi yeniden 
yazmı,ıır. Encümence kabul olunan 
madde şudur: 

"Orta okul öğretmeni yeti,tirmek 
makeadiyle Gazi terbiye enstitüsünde 
açılan kurslara devam etmi' veya de
vam edecok olan öğretmen okulu mezu
nu öğretmenlerden ilk okul öğretmen
liğine dönmü' veya dönecek olanlar i
le orta okul öğretmeni iken mezkur 
kursa iştirik etmi\ veya edecek olan
ların kursta ıeçirdikleri ve geçirecek
leri müddet öğretmenlik terfi kıdem
lerine zammedilir ve bu müddet için 
bunla.ra maaı verilmez.,, 

Ölen halkevliler 
töreni 

Ankara Halkevi ba§kanlığın
dan: 

Ankara Halkevi her yıl olduğu gi
bi bu yılda kay.bettiği arkadaşlarının 
mezarlarını bu.ıün saat 14 de ziyaret 
edeceklerdir. Halkevine bağlı arka
daşların bu ziyarstte hazır bulunmak 

üzere saat 13,30 da Halkevi önünde 

hazır bulunmaları rica olunur. Vası

ta Evtarafından tedarik edilmiştir. 

Kırk~eıme suları anlaımazlığı 

Kırk çefl"e sularının kesilmeei yü· 
zünden lıtanbul belediyesiyle evkaf i
daresi arasında çıkan anla§t118z:lık dev
let şurauna akaetınitti. Devlet şurası 
bu anlaşmazlığı hal etmİJ bulunmakta
dır. Buna ıöre Kırk çeııme sularından 
faydalanan evkafa aid mebani hudud
larına kadar İıtanbul beeldiyesi su te
aiılerini yapacak ve bu mebeniye ıu i
nle edecektir . 

Bu yerlerin iç taiıleri evkaf idare
since yaptırılacaktır . 

Yapı ve yollar kurumu pro· 
jesi üzerinde tetkikler 

Teknik hususlara aid bazı deği§ik
likler derpiş edilen yapı ve yollar ka
nun projesini yeniden tetkik edecek 
komisyon, İstanbul belediyesi imar di
rektörü B. Ziyanın iştirakiyle dün ak
i"Dl geç vakte kadar proje üzerinde 
me,gul olmu§tur .• 

- Tüh allah mustahakkını versin, 
Rezayr ha l 

Cimmi: 
- Anlıyorum ki ben aktör olmahy

dım. (Sakalını çıkardı). Siz de fena 
değişmemişsiniz hani. Konuşmamızı 
batırladıkça hala güleceğim geliyor. 
Esasen bir aralık az kalsın kahkahayı 
buıyordum. Seyircisiz oynamı' olma
mız ne yazık 1 

- Leyman'ı ne yaptınız, nereye tık
tınız ihtiyarı? 

Cimmi: 
- Siz miyopsunuz galiba, dedi, 

Leyman benim. 
- Vay canına! Halbuki o burada bir 

scnedenberi oturuyor. Demek bu dai
reyi de kiralayan sizsiniz. 

- Tamam, buldunuz. 
Haydud etrafına bakındı ve kele

bekli dolaba gözleri takıldı. Hayslop 
bu bakışın mana11nı anlayarak cevab 
verdi: 

- Evet, dostum, ben de koleksiyon
daki kelebeklerden biriyim. 

Cimıni, ihtiyar bir kadın sesiyle: 
- Çok şey öğrendik. Sizi tebrik e

derim, dedi. 
Öteki sesi tanıdı: 
- Siz bana bunu daha evelce ~ söy

Jeıniftiniz, ha aklana geldi. Hayd 
parkdaki kadın da sizdiniz, değil mi? 

- Anlamakta epey geç kaldınız. Co-
keylikten §,imdi işi avukatlığa döktü
nüz deıııek. Fakat bu daha az sempatik. 

Hayıılop: 

- Gcvuelik kafi, dedi, dostum işi-

La fon teni okumak ... 
Lafonten, methur kar•a ile tilki 

hiki.ye&inden §Öyle bir hiu• çıka• 
rır. "Sizi övenlere aakın aldanma• 
ym; bütün o aenalarm altmda gizli 
menfaat makaadları va!'clır.,. 

Şimdi mekteblercle çıoc:uklar La.· 
fanten'i okurken biribir.inin yiisüne 
göz kırparak bakıyorlar: Karca. ne -
rede, tilki kim? Fakat hali öyle saf· 
lar ve öyle tilkiler var ki ..• 

Bir Pariı gazeteai bir genç kadmm 
batına gelenleri naklediyor. Hikaye 
ha.ittir: Monınartr kahvelerinden bi
rfode bir reuam model arark• bir 
baıkaeı iÖze atılıyor: 

- Beni tanır11nız; eahne vl .. ı Pi
yer Kolumbiye •.. Ben de yenihazırla.
dığnn filim için bir y ı 1 d ı :ıı an
yorum. 

Yan tarafta, bu .özleri dinliJ• u • 
zun kirpikti, mavi ıözlü, ...nmll 
genç kadına dönüyor: 

- ... Meaeli. aiz ... Filmimde orna.
mağı kabul etaeydiniz .•. 

Bir ainema endüıtriai memleketin
de, filim yıldızı olmak teklifine b.ıuı
gi genç kadın red cevabı verir 

Yeni tilkiler eokiler gibi: "Ne ı\i. 
zelsiniz 1 Sesiniz tüyünüze ne de uy • 
gun, " demiyor; va.kıi. ''ne cüaelai. 
niz 1,, sözlerile baılıyor, fakat teni
ne, derhal büyilk menfaatler ıöete • 
~iyorlar: Filim yıldııı:mın kazanc:mı, 
ve o kazançla temin olunabilecek o. 
tomobilleri, köf)ı:leri, k01tümleri, 
elmaıları düıününüzl •.. 

Hikayeye dönelim: Piyer Kcılom • 
biye, genç kadınla bir otomobil ac:en• 
tasına gidip ona bir otomobil ve aon
ra, bir terzide de, bir kaç elbise ıs
marlamakla ite batlıyor, Ancak, atk 
tanruı da yapacağmı yapmıı. aahne 
vi.zunı genç kadına çözülmez bağla 
bailamııtır. 

- Karnn olmak ister misiniz ? 
Monmartr kahvelerin.den birinde 

raatla.nan uzun kjrpikli, mavi ıözlü, 
sevimli genç kadm bu ıuale na11l 
hayır, der? O gÜn bir otomobille Bu
l on ya ormanına gidiyor, gezip tozu
yorlar. Dönüıte bir kaç matasa.ya 
uğrayıp bir taknn etYa daha aiparif 
ediyorlar. Otomobil de, kottiinıler 
de, diğer öteberi de hep Kolombiye
nin Raıpay bulvarındaki 295 D

ralı apartnnanına gönderilecektir. 

Sahne vizu, bir poıta m.eırıkezinin 
önünde otomobili durdur&rak mü
him bir telgraf çekmek üzere İçeri 
girerken çantuını açıyor. >.kıi teaa• 
düf: Çantada hiç bozuk para yok.
Genç kadmdan on frank alıyor. 

Otomobil ve genç kadm telıraf • 
haneye giren adamı dakikalarca 
bekliyorlar. Ne gelen, ne cid- V&r

Şoför, paruını alabilmek için poliae 
mürac.aat ediyor. 

Ve anlatılıyor ki aahn.e TUU Pi· 
yer Kolombiye büıbütün batlı& bir 

adamdır; Rupay bulvannm - nıa

marası 289 dur; ve bir aahteki.r Jlll 

frangı da dolandınlıiiı bir genç ka

dınla, kırılıp bir tarafa atılan bir o -
yuncakla oynar gibi, birkaç ıaat 

hotça vakit geçirmittir. 

Genç ve güzel kadınlar, zamanı• 
mızda da, Lafonten'i vakit vakit o
kumalıdırlar. - N. Baydar • 

mize gelelim. 
Cimmi: 
- Öyle ya, dedi, unutuyordum. 
Cimmi sözüne devam etmek üzerey-

di ki Rebörn kalktı ve peşinde Hays
lop olduğu halde kapının yanına &it· 
ti. 

- Beni burada ahkoyaına.ı:aınız. 
- Hem de nasıl. Belki bu suretlo 

dostlarınızdan bazılariyle teJerrUf et
miş oluruz. Karanıaskeyi görmeyi o. 
kadar arzu ederdim ki. 

Haydud, biribiri ardından ikisini de 
süzdü: 

- Kiminle boy ölçüıtüğünüzün da
ha farkında değilsiniz, dedi. Karamu
kenin bugünlerde pek canı sıkılıyor, 

üstüne düşmeyin, karışmam. 
- Aldırma, dedi Cimmi. 
- Şimdiye kadar o kimseyi öldür-

medi, ama, icabında bundan çekinmi
yecektir. Ve itin içinden yakasını sı
yıracak kadar da mahirdir.Kodese gir
memek için her çareye ba' vuracaktır. 

Bunları söylerken kapıyı açtı ve 
dışardaki arkada"na haykırdı: 

- Kaç, Davidson 1 
,J/lerdivenden aoele ile inen bir ayak 

seıi i•itildi. 
S o.hte Rebörn: 

- Beni alıkoymakla elinize bir f~Y 
geçmiyecek. İşin çıkmaza girdiğini 

öğrenecekler. Çinliniz onu dışarda bı
rakmakla iyi etti. 

Cimm.i: 

(Sonu var). 
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1 YURDDAN RESİMLER 1 

• 
[Mimar S. Çetinta&ın koleksiyonundan] 

J"ürk mimarisinin nefis eserlerinden 

Sultanahmet minaresının şerefe le ri 

UL'US 

Erzurumda 

ET 
15 kuruşa! 

Bir tüuar iddiayı girdi, 
satı11 başlach 

Erzurum, (Hususi) - Erzurumda 
günün mevzuu et meselesidir. Bilhas
sa koyun tüccarlarından İhsan Cinis
linin eti 15 kuruşa satacağını iddia 
etmesi üzerine bu mesele alaka ile ta
kib edilmekte idi. Diğer kasablar bu
nun imkansız olduğunu ileri sürer
ken B. İhsan Cinisli bu iddialara şöy
le cavab vermekte idi. 

- Kasablar, eti biz de 15 kuruşa 
satacağız deyinciye kadar et satmak
ta devam edeceğim. Böyle bir iddiaya 
giren adam, şehrin ihtiyacını tatmin 
etmenin bir vazife olduğunu da elbet
te bilir J Haleb orada ise arşın burada
dır! 

Tüccarlar, kasabİar bu iddianın bir 
hesab yanlışlığı yüzünden ileri sürül

düğünü söylemekte idiler. Fakat, B . 
İhsan dediğini yapmış ve bir kaç 

gündenberi kilosu on beş kuruştan et 
satmağa başlamıştır. Bu vaziyet kar
şısında şehirdeki diğer kasabların he
men hepsinin işi durmuş gibidir. Eti 
15 kuruşa satan tüccar, uzun hesab· 
tar yaptıktan sonra sığır etinin kilo
sunun 12,50 kuruşa mal olduğunu, ki
loda 2,5 kuruş karın kafi geldiğini ile
ri sürmektedir. Diğer kasablar da, 
küçük sermayeleriyle bu fiyata et 
satamıyacaklarını söylemektedirler, 
fakat halk vaziyetten çok memnun
dur • 

Adana kızdayının halmm 
Adana, (Hususi) - Kızılay her se

ne olduğu gibi bu sene de 2 nisanda 
bir balo verecektir. 

Yukarıda, yaralı Mehpare çocuğuyle birlik
te hastahanede; aşağıda, birkaç gün evel İz. 
mirde ıene bir aşk ve kıskançlık yüziınden 
kalbinden ve vücudunun altı yerinden yara-

lanan Fatma hastahanede 

İzmirde 

Kıskan~ bir ıoför 
niıanhsını yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Bayraklıda aşk 

yüzünden bir facia olmuş, Mehpare a
dında ve 18 yaşında bir kadın, sevgili
si tarafından ağır surette yaralanmış
tır. Hadise şöyle olmuştur: 

Edirnede 5000 göçmen evi - yapılacak 

Çakır adında bir şoför bundan bir 
müddet evci Mehpare adında dul bir 
kadınla nışanlanmıştır. Mehparenin üç 
yaşında bir çocuğu vardır. Şoför Ça -
kır, nışanlısının mahalle komşusu B. 
Abdullahın evine gitmesini hoş gör -
memekte imiş. Kendisine birçok defa
lar bu arzusunu söylemiştir. Hadise 
akşamı Çakır, evine gelmiş, Mehpare
yi bulamayınca komşusu Abdullahın 
evine gitmiş ve genç kadını alıp evine 
getirirken Abdullaha: 

• 

37 metrelik bir beton 
köprü ve 300 kiıilik 

bir gazino yapıldl 

T rakyadaki ye· 
ni göçmen elJ

lerinden biri, 
ve köprünün a
çJma törenin
Jen bir görü
nüş. 

-
lzmirde verem 

paviyonu yapıhyor 

1 
E~irne, . (Hususi) - 300 kişilik 

Mer!ç gazınosunun inşası bitmiştir. 
Gazına betondan yapılmıştır. Nisan 
sonunda açılacaktır. 
Hav~ayı Uzunköprüye bağlayan 37 

metre!~~ ~to~. ve demirden yapılmış 
olan buyuk koprüye, Umumi Meclis 

karariyle (General Dirik köprüsü) 

adı verilmiştir. Bu köprü 30 seneden

- Sen de gel demiştir. 
Üçü birden evin üst katına çıkmış

lardır. Zifiri karanlıkta merdiven ba
ıma ~ldikleri zaman sarhoı bir halde 
bulunan şoför, tabancasını çekmiş ve 
kadına ateş etmeğe başlamıştır. Karan 
Irkta atılan kurşunlardan beşi de kadı
na isabet etmemiştir. Ölüm buhranı 
içinde kıvranan Mehpare ve Abdullah 
karanlıktan istifade ederek kaçmağa 
başlamışlardır. Mehpare kendisini mut 
fağa atmış oradan da avluya atlayarak 
kaçmıştır. Fakat Çakır tabancasında 

klan son kurşunu da harcamış ve kadı
nı kalçasından vurmuştur. Yaralı ka
dın yere yığılarak haykırmağa başla

mıştır. Bu esnada Abdullii.h da ortadan 
kaybolmuştur. Polis Çakırı yakalamı§, 
Mehpareyi hastahaneye kaldırmıştır. 
Mehpare, Çakırı geç vakte kadar bek -
lediğini, gelmediğini görünce yalnız 

evde korktuğu için komşusu Abdulla
ha gittiğini söylemiştir. 

İzmir, (Hususi) - Sari hastalıklar 

hastahanesinde veremliler için 50 ya

taklı bir pavyon yapılacaktır. Bu pav

yon için 937 büdcesinden 10, 938 büd
ccsinden 15 bin lira cı.yrılmıştır. Verem 

liler pavyonu projesi Nafıa Vekale

tince tasdik edilerek iade edilmiştir. 

Binanın eksiltmesi yakında yapılacak 
tır. 

~ri bir ilirlü yapılam~an hlr köp~~~~~~--~~--~-~~~-~~~~~-~-------~ 

Boluda üç köy 

elektriklendirilecek 
Bolu, (Hususi) - Halkevi köycü

lük kolu Seku köyüne bir seyahat yap
mı§tır. Burada hasta köylüler muaye
ne edilmi§ ve halkevi tarafından ken -
dilerine parasız ilaç temin edilmiştir. 
Bu geziden müsbet bir de netice ç,ık
mış, köyün içinden geçen ve üç değir
men döndüren sudan elektrik elde e
dilerek Borludaki üç köyün aydınlatıl 
ması kararlaşmıştır. Köy yolunun el 
birliğilc yapılması da kararlaşmış, köy 
yollarına yardım tahsisatından bu iş 
için 500 lira ayrılmıştır. 

idi. 

Göçmen mahalle.i 
Edimenin Kıyık mahallesinde 65 

evlik güzel ve planlı bir göçmen ma

hallesi yapılmıştır. Tamamr bir aya 

kadar bitmiş olacaktır. Romanya göç

menleri kadın, erkek ve çocuklariyle 

bahçelerini ağaçlamağa çalışıyorlar. 

Vali ile General Dirik buralarını sık 

sık ziyaret ediyorlar. Vali binlerle 

meyvah meyvasız ağaç vermi~tir. 

Şimdi de 15,000 asma bağ çubuğu ve
riliyor. 1938 de 5000 göçmen evi yeni

den yapılacak, yeniden bazı çiftlikler 
de alınacaktır. 

Trakyada yeniden bir kaç hükumet 

konağı, cezaevi ve halkevleri yapıl

ması bekleniyor. Edirne şehir planı 

beş senede bitmek üzere P rof. Egli 

tarafından huırlınmaktadır. 

İzmir belediye büd~esi 
İzmir, (Hususi) - Belediye eneli -

meni yeni büdce üzerinde müzakere
lerine devam etmektedir. Yeni büdce 
mezbaha ve otomobil varidatile ka
barmaktadır. Varidat belki de bir bu -
çuk milyon liraya yaklaşacaktır. · 

Gaziantebte çocuk 
polikilni§i açlldı 

Gazianteb, (Hususi) - Şehrimizde 
çocuk ölümlerinin önünü almak ve ço
cuk hastalıklarile ciddi bir surette 
meşgul olmak üzere, belediye başhe
kimliğine bir çocuk mütehassısı geti -
rilmi§tir. Şimdilik belediye binası da
hilinde açılan çocuk polinikliği çok 
rağbet ıörmcktc Y• lıallwı mürac:Mtı 

Gazi antebte inşaat 
usta kursu 

Gazianteb, (Hususi) - Belediyemiz 
ıehrimizde çalışan taşçı, yapıcı, sıvacı, 

betoncu gibi inpat ustaları için bir 

kurs açmış ve belediye mimarı tara
fından bu ustalara bina planlarını o

kumak, tatbik etmek gibi bilgiler ü
zerinde dersler verilmiştir. Bu usta
lar imtihana tabi tutulacak, muvaffak 

olanlara birer ehliyet ve11ikası verile -
cektir. 

Önümüzdeki hafta marangozlar i
çin de aynı tekilde bir kurs açılacak -
tır. 

günden güne artmaktadır. 
Belediyemiz, önümüzdeki büdce yı

lında bir de "çocuk muayene ve tedavi 
.,;,. ~ia kıııar MflDİttb. 

13- 3- 1938 

B. Hitler dün ilhak 
beyannamesini neşretti 

Avusturya ni~in iıgal edildi! 

Hitler beyannamesinde 
ırk bi rliğini ileri ·sürüyor 
Bertin, 12 (A.A.) - D. N. B. aajnsı 

bildiriyor: 
Şansölye Hitler'in beyannamesi bu

gün saat 12 de, bütün alman ve Avus
turya radyolariyle P.ropaganda nazırı 
Doktor Göbbels tarafından okunmuş
tur. Beyanname aynen aşağıdadır: 
''- Almanlar, 
Senelerden beri A vusturyada 

bulunan ırk kardeşlerimizin va
ziyetleri karşısında derin bir sı
zı hissediyoruz. Filhakika ancak 
1866 da inkıtaa uğramış ve fa
.~at umumi harb ite en kuvvetli 
bir surette perçinlenmiş olan ırk 
birliği hissiyatı Avusturyaya al
man camiası içinde münakaşa 

ı<ahul etmez derecede yüksek 
bir mevki temin etmektedir. 

Bu memlekete evvela ecnebiler ve 
sonra ken<h dahilinde bulunanlar ta· 
rafından yapılmış olan fenalıklar kar
şısında doğrudan doğruya kendimize 
yapılmış fenalıklar gibi teessürler 
duyduk. Bu tıpkı milyonlarca avus
turyalının Almanyanın betbahtlıkları 
karşısında hissettiği samimi ve mütte
hit teessürün aynıdır. Almanyada, nas
yonal sosyalist fikrinin galebesi neti
cesi olarak millet büyük bir millete lii.
yik vekar hislerini istirdat ettiği vaktı 
Avusturya yeni karışıklıkların çok a
cı bir devresini yaaşmağa başlamış bu
lunuyordu. Milletten kanuni hiç bir 
vekateti bulunmıyan bir rejim mevcu
diyetini muhafaza için Avusturya mil
letinin büyük bir ekseriyetini ezmek
ten, en şiddetli bedeni ve ekonomik 
tazyik çarelerine baş vurmaktan çe
kinmiyordu. Bu suretle uzun seneler, 
6 milyonluk kan kardeşimizin Küçük 
bir ekalliyetin tazyiki altında yaşadı
ğını yüreklerimiz sızlayarak müş.aha
de ettik. Diler tarafdan bu kanunaua 
mevcudiyete ve bu tazyike her an da
ha vahim bir ekonomik yıkılma da in
zimam ediyordu. Bu vaziyet Alman
yanın parlak kalkınma hareketiyle bir 
tezad teşkil ediyordu. Bu bctbaht ırk 
kardeşlerimizi gözlerini Almanyaya 
doğru çevirdiklerinden dolayı kim 
muahaze edebilirdi? O Almanyadır ki, 
asırlarca bağlı kalmışlar, tarihin en 
kanlı muharebesinde yanyana çarpış
mışları bir olan kültürleriyle her sa
hada aynı hizmetleri yapmışlardır. Bu 
gibi hisleri boğmak istemek yüz bin
lerce kişiyi müebbed fikir ve duygu iş
kencesine mahkfım etmekten başka bir 
şeyi ifade edemezdi. 

Avusturya alınanları bu kötü-
lüklere bundan birkaç sene ev
vel sabredebiliyorlardı, fakat za
man geçtikçe ve bilhassa Alma n
yanın mevkii yükseldikçe bu va
ziyete tahammül büsbütün ağır
laşmağa baıladı. Bu tazyikten 
kurtulmak azmi gün geçtikçe da
ha tiddet kesbediyordu. 

Avıısturyanın eski 
reislerini ikaz 

Almanlar, 
Bu son seneler Avusturyanın eski 

reislerini bu siyasette devam etmenin 
tehlikeleri hakkında ikaz etmeğe çalış 
tım. Kendi ırkına, kendi milletine kaı -
şı muhabbetin en basit, en iptidai şek
lini bile zulm ile, tazyik ile istihsal e
debileceğini zannetmek için insanın 
mecnun olması icab eder. Avrupa tari· 
hi gösteriyor ki, böyle zamanlarda ha
raretli bir taassup baş gösterir ve ezi
cileri gittikçe daha geniş şiddet ted
birleri almağa aevkeder. Bu ise ezilen
lerin kalplerinde kin ve umumi ademi 
memnuniyeti arttırmak neticesini ve
rır. 

Diğer tarafdan böyle bir inkişafa 
gitmekte olanları doğru yola getirme
ğe çalıştım ve dedim ki : Büyük bir 
millet mütemadi surette buna taham
mül edemez. Aynı ırka ve aynı mille
te mensub insanların tazyik altında 
kalmaları ve ırklarına bağlılıklarını 
bildirenlerin hapse atılmalarının ve 
takibata tabi tutulmalarının imkanı 
yoktur. Almanya, kırk binden fazla 
mülteci kabul etmiştir. Aynca, bu kü
çük memlekette on binden fazla kimse 
de, hapishanelerde ve teccmmü kamp
larında bulunuyordu. 

Yüz binlerce kişi dinlenme
ğe mecbur edilmişti. Bunlar, 
ellerin de bulunan her şeyi kay 
betmi~ler ve der in bir sefalete 
düımütlerdi. Diinf.Bda hiç bir 

millet, hududu dı~mda 
bir vaziyete miisamalıa 

mezdi. 

böyle 
ede-

1936 da, bu kardeş memlc .. 
ketin trajik vaziyetine herlıan .. 
gi bir ~are bulmak için çalış ~ 
tım ve bu suretle hakiki bir an
laşmaya varmak istedim. 

11 Tem.muz 1936 anlaşması, daha inı· 
zasını müteakib, hemen derhal ihlal e
dildi. Avusturya halkının büyük ekse
riyeti kanun haricinde kalıyor ve pa• 
ria vaziyetinde bulunuyordu. A lman 
milletine iman edenler, istisnasız, ta· 
kibata tabi tutuluyordu. Basit bir nas
yonal sosyalist ameleden umumi harb· 
te büyük ve muhterem bir as keri şefe 
kadar her kes için vaziyet birdı. Bu
nunla beraber, bu vaziyetin uzun müd· 
det idamesi kabil olamadığını, zira, A
vust urya milletinin gittikçe büyümek
te olan hiddet ve infialinin, gittikçe 
şiddetlenen cebir vasıtalariyle zabtı 
imkansız olduğunu, muan·en bir za
mandan sonra, Almanya için hakkın 

bu bariz çiğnenişine seyirci kalmanın 
mümkün olmadığını, alman milletinin 
führeri olarak benim karşıma çıkan 

ve hiç bir meşru salahiyete dayanma
yan bu rejim mümessiline anlatmak 
istedim. 

Müstemlekeler meselelerinde 
bile, bu iptidai hakların kendi 
mukadderatı hakkında kendile
rinin karar vermeleri bahis mev• 
zuu edilmekte olan bugünde, me
deni büyük bir millete mensub 
6 buçuk milyon halkın böyle bir 
rejim altında bulunmasına ta
hammül edilemez. Binaenaleyh, 
1eni bir anlaşma ile bu memle· 
'·.ta b iitün almanların .-yru hak
ka sahih ve aynı vazite ile mü· 
kellef olmasını temin etmek is-
terim. 

Bu da 11 temuz 1936 muahedesin in 
tatbikiyle elde olunacaktı. Fakat bir 
kaç hafta sonra eski Avusturya hükü
meti azalarının bu anla~yı, tanzim 
edildiği şekilde tatbike yanaşmadıkla

rını esefle müşahade mecburiyetinde 
kaldık. Diğer tarafdan, Avusturyada
ki alınanların haklarının devamlı bir 
'ekilde çiğnenmesine bir mazeret bul· 
mak maksadiyle, bu adamlar memleke
tin ekseriyetini kati olarak kanun ha
rici edecek olan bir plebisit yapmayı 
tasavvur ettiler. 

Plebisitin şartları 
Böyle plebisitin tartları, hiç 

bir yerde görülmemiş cinstendi. 
Uzun senelerden beri seçim yüzü 
görmemiş olan, seçicileri tayin 
için hiç bir ciddi esasa malik bu
lunmayan bu memleket, ancak 
üç buçuk gün gibi bir zaman İ· 
çinde yapılacak olan bir plebiıit 
hazırladı. Ortada ne seçici linte
si, ne de seçim kartı vardı. 

Plebisite hilcum 
Ne umumi bir kontrol ne de intiha

bın mahremiyetine hürmet mecburiye
ti var ..• İntihap evrakının açılmasında. 
da bitaraflığa riayet edileceğine dair 
ortada hiç bir garanti mevcud değil, 

r eylerin ne suretle tasnif edileceğine 
dair kimsede haber yok .... Eğer bun· 
lar bir rejimin meşruiyet sıfatını ka· 
zanması için kafi şeylerse, nasyonal 
sosyalistler Almanyada on beş sene 
müddetle abdallar gibi hareket etmiş
lerdir. Bizler alman milletinin müza• 
heret ve tasvibini bin müşkülat ile ka
zanmak için yüzlerce intihap mücade
lesi teşkilatı yaptık. Mütevaffa son al
man cumhur reisi beni hükümet riyll" 
setine davet ettiği vakit, ben, diğerle
riyle nisbet kabul etmeyecek derecede 
kuvvetli ve en büyük ekseriyetini haiz 
bir partinin lideri bulunuyordum. 0-
vakittenberi bütün harekatımın 'llil" 
let üzerinde tuttuğum mevkiin meşru" 
iyetini teyid ettirmek için, daima ça
lışmaktan hali kalmadım. 

Eğer l\lösyö Şiişnig'in takib 
etmek istetliği iyi usulJer hun"' 
lardan ibaretse, o vakit diyebi
liriz ki, AJmanyaya avdet et
mek arzusunda bulunan bit 

(Sonu 9 uncu sa1f ada) 
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Milli Küme maçlarında 

idman Beşiktaşhlar Harbiye 
Yurdunu 2 - O yendiler 

Dün Anliara ve İstanbulda Mim 
Küme maçlarına devam edildi. Anka
rada Beşiktaşlılar Harbiye idman 
yurdunu 2-0, !stanbulda Fenerbahçe· 
liler Alsancağı 9-1 yendiler. 

Ankaradaki maç şehir stadyomuna 
epeyce seyirci toplanmıştı. Takımlar 
on beşe doğru sahaya çıktılar. Ha
kem, antrenör Hirlinderdi. Takımlar 
ıöyle teşkil edilmişti : 

Be§iktaş: Mehmed Ali - Enver, 
Nuri - Rifat, Fevzi, Fuad - Rıd
van, Muzaffer, Hakkı, Şeref, Eıref. 

Harbiye İdman Yurdu: Fethi -
Şükrü, Sabri - Zeki, Muhterenı, 

Haıim - Mücahid, Celal, Abdur
rahman, izzet, Şerif. 

Oyuna Harbiyeliler başladılar ve 
hemen hücuma geçerek Beşiktaş kale
sine kadar indiler. Enver Celalin de
rin bir pasını önledi. Top orta çizgi
ıye düştü. Harbiyeliler gene hücum
dalar .. Nuri tehlikeli bir vaziyeti kor
nerle atlatabildi. Mücahid korneri 
çok güzel çekti. Fakat arkadaşları 
bundan istifade edemediler, bir kaç 
dakika sonra Rifat bir faul yaptı. 
Haşim iyi bir vuruşla Beşiktaş kalesi 
önünü karıştıracak bir vaziyet temin 
etti. Abdurrahman bu fırsatı kötü bir 
atışla kaçırdı. 

Maç on beş dakika kadar hep bu şe
kilde Harbiyelilerin birbirini kovala
yan hücumlariyle geçti. Beşiktaşlılar 
:bir kaç akın yapabildiler. Fakat bu a
kınlar gol olacak vaziyetler ihdas e
diyordu. 

Befiktcq kaleciıi Mehmed Ali Harbiye 
topu kurtarırken 

mu hacimlerinden 

Beşikta§m ildnci golü 

Bu çalışma ile maçın 0-1 neticele
neceği görülüyordu. Beşiktaş takı
mında Hakkı santrhafa Fevzi ileriye 
geçmek suretiyle bir değişiklik ya
pıldı. Bir oyun daha çıkarmağa mec
bur olan Be§iktaşlılann kendilerini 
yormadan vaziyeti muhafaza etmek 
istedikleri anlaşıldı. 

Bu müdafaa sistemine karşı Harbi
yelilerin daha atılğan oynamaları icab 
ederken bütün takımda umumi bir 
durgunluk göze çarpmağa başladı. 
Geridekiler çok ileri oynuyorlar; hd
lar Beşiktaş açıklarını hiç tutamıyor
lardı. 

Otuzuncu dakikada Fevzi Muhte
remi atlattı. Sabriyi de geçti, kaleci 
ile karşı karşıya kaldı ve sol köşeden 
takımının ikinci golünü yaptı. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Bisiklet yarışları : 
Şehir stadyomunda saat 9.30 da 

Kupa maçları : 
Sanat - inpat uıta mektebleri 

Ankaragücü sahasrnda saat 11 de 
Galataıaray • Demirçankaya 

Ankaragücü sahasrnda S. 12.45 de 

Milli küme maçlan ı 
Beıiktat - Muhafızırücü 

Şehir stadyomunda saat 15 de 

Kır koşusu : 
Şehir stadyomunda saat 15.30 da 

Güreş müsabakaları: 
Halkevinde saat 20 de 

İ stanbu ide 

Fenerbahçe 
Alsancağı 

9 - 1 yendi 
İstanbul, 12 (A.A.) - Milli küme 

maçlarına bugün yağışlı bir havada de
vam edildi. Fiküstür mucibince bugün 
oynanan Fenerbahçe - Alsancak maçı 
çamur ve su birikintileriyle dolu bir 
halde bulunan Taksim stadyomunda 
yapıldı. 

Saat tam 15.30 da iki takım kısa fası
lalarla sahaya çıktılar. Tribünlerde i
ki bine yakın bir seyirci kalabalığı 

vardı. Kısa bir seremoniden sonra iki 
takım şöyle dizildiler: 

Takımlar: 
Fenerbahçe: Hüsameddin - Fazıl, 

Faruk - Repd, Aytan, Fikret - Naci, 
Ali Rıza, Bülend, Şaban, Orhan. 

Alsancak: Hilmi - Ali, Cemil - Nec
mi, Enver, Rasim - Saim, İlyas, Sabri, 
Basri, Hakkı. 

Hakem Halid Galip Özgü. 
Oyuna fenerbahçelilerin hücumu ile 

başlandı. Ortalarda geçen ilk dakika
ların intibaı enerjik oynayan iki raki
bin •ert ve ataklı bir mUsabaka çıkara
cağını göstermektedir. Fakat yerin ça
murlu olması sert çıkışların semere 
vermemesini intaç ettiği görülüyor. 

Fener tazyiki ve ilk sayı : 
Dakikalar ilerledikçe Alsancak ka

lesi önünde fenerlilerin müessir bir 
tazyik yarattığı görülüyor. Altıncı 

dakikada sert bir çıkışı hafif bir drib
lingle atlatan Şaban ikinci atakı yapan 
diğer müdafiin müdahalesine meydan 
vermeden şütünü çekti ve takımına ilk 
sayıyı kazandırdı. Hakem oyunun sert 
bir cereyan almaması için sıksrk mü
dahale etmektedir. 
İzmir kalesi kısa bir müddet içinde 

üç firikik tehlikesi atlattı. 
Onbeşinci dakikadan sonra İzmirli

ler canlandılar. Sağaçığın sürüklediği 
toplar çok tehlikeli vaziyetler ihdas e
diyor. 

Fener kalesinin tehlikeler geçirdiği 
bu sıralarda 1lyasın 25 metreden attığı 
şütü kesmek üzere vaziyet alan Hüsa
meddin, topun istikametini değiştir
mesi ilzerine, blokajını yapamadı ve 
fenerliler beraberlik sayısını rakible
rine hediye etmiş oldular. 

1-1 berabere vaziyete gelen iki takun 
üstünlüğü temin edecek sayıyı çıkar
mak için bütün gayretleriyle çabalı
yorlar. 

Oyun yeniden İzmir kalC$i önünde 
oynanmağa başladı. 38 inci dakikada 

Beşihtaşlıların birinci polü 
Bu çeyrek saatlik zamanda Beşik

taş mUdafaası çok çalıştı. Nuri ve En
ver umulduğundan daha iyi oynuyor
lardı. Beşiktaş takımı kaleci Meh
med Alinin fedakar oyuniyle yirmi 
dakikayı baskı. altında tamamladık
dan sonra yavaş yavaş oyunu açmağa 
başladı. Nihayet Harbiye hücumları
nı tamamiyle kırarak üst üste akınlar 
yaptı. 29 uncu dakikada sağ açığın 
yerinde bir ortalayışiyle topu yaka
layan Şeref, kalenin sağ köşesinden 
ibaşiyle birinci golü attr. 

Devrenin geri kalan kısmında Har
biyeliler son bir ümidle hücuma geç
tiler. İki korner fırsatını kaçırdıktan 
sonra bu hücumlar kesildi ve maç 0-2 
Beşiktaşın galibiyetiyle bitti. 

\....,.,.. .. _____________ ) topdu mf. üşkkül vaziyette kesen i~mirli 
• mu a ı, aleciye pas vermek ıstedi. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar neti
ceden daha emin ve hesablr oynuyor
lardı. Harbiyeli1er de enerjilerini ar
tırmışlardı, maç güzel bir cereyan al
mıştı, iki takım da sahada görünüyor
lardı, Harbiye müdafaa ve haf hattı 
iyi çalışıyor; forved hattı beceriksiz
lik ediyordu, Beşiktaş takımında, bu
nun aksine olarak forverd fevkalade 
oynuyor; haf hattı hücumlan besli
yemiyordu. Bu vaziyet gol çıkmasına 
nıani oldu, maçın birinci devresi 0-1 
bitti. 

iKiNCİ DEVRE 
Haftaym arasında Beşiktaş takımı 

soyunma odasına girdi, H~rbiyeliler 
Bahada kaldılar, Çimenler üstünde o
turarak orada ikinci devrenin tabiye· 
Bini hazırladıkları görülüyordu. Fa
kat ikinci devre başladığı zaman Be
!iktaşlıları birinci devreden daha fa
al gördük. İlk dakikalarda Harbiye 
aleyhine iki korner oldu, Harbiyeli
ler bu kornerleri atlattıktan sonra bi
raz açıldılar. Oyun mütevazin bir te
kil aldı. İki taraf ta çok çallflyordu. 

Beşikt.a§ takımı 

Beşiktaşlılar vücud kabiliyeti, e
nerji ve yıllardanberi beraber oyna
manın verdiği bir üstünlükle Harbiye
yi yendiler, dünkü karşılaşmada, Meh
med Ali, Nuri ve istisnasız farverd 
hattı çok iyi idiler. Diğerleri de vazi
felerini yapmıf aayrlabilirler. 

Harbiye takımını te§kil eden genç
ler şüphesizdir ki Beşiktaşa nazaran 
tecrübesizdirler. Bunu nefes ve ener
jileriyle kapatmaları icab ederdi. Dün 
bu açığı kapatamadılar biz bu noksanı 
antrenman şeklinin f enahğına hamle
diyoruz. 

Kaleci Fethi ve haf hattını teşkil 
eden Zeki, Muhterem, Haşim güzel 
oynadılar. Forverd hattr hiç iyi işle
medi. 

güreş müsabakaları 
Evvelki gece bugüne tehir edilen 

Güneş kulübü güreş teşvik müsabaka-
larına bu akpm saat 20 de Halkevin-
de devam edilecektir. Bugün müaaba-
katarın neticeleri alınacak ve kazanan-
larm madalyalan da~dacakta. 

Bugünkü maç 
Befiktaşlılar bugün saat 15 de ikin

ci maçlarını Muhafızgücü ile yapa· 
caklardır. 

Muhafızgücü ilk karşılaşmalarında 
talisiz netice elde edebildi. Fakat Be· 
şiktaş karşısında iyi neticeler alması
nı mümkün kılacak vasıflara malik 
bir takımdır. Buna nazaran bugün he· 
yecanlI ve güzel bir maç bekliyebili-
riz. 

OD 00 sıı:nurz o a nar PlTi:liCROJ:ıJP 

Milli küme ma~lannda 

kulüplerin puvan vaziyetleri 
Kulür> Maç. Gıı. Bu. Ma. At. Ye. Puv. ________ ..___ 

Be~iktaı 5 4 1 . 11 3 14 
Üçok 5 3 2 5 9 11 
Güneı 3 3 . . 12 4 9 
F.bahçe 5 1 2 2 12 7 8 
M . cücü 6 2 4 7 13 8 
G.uray 3 2 1 5 .. 7 
Aluncak 4 1 3 3 7 6 
H.l.Y. 3 1 2 2 5 4 

Fakat Bülend kalecinin mütereddid 
çıkışından istifade ederek yetişti ve 
takımına ikinci golü kazandırdı. 

Birinci devre bu şekilde 2-1 fenerli
lerin lehine bitti. 

ikinci detJre: 
Daha kuvvetli bir rakibe karşı müsa

vi bir oyun çıkarmak isteyen izmirliler 
birinci devrede çok gayret sarfetmiıler 
ve yorulmuşlardı. Bu yorgunluğun i
kinci devrede tesirini göstermesi kuv • 
vetle muhtemeldi. 

Netekim sekizinci dakikada Ali Riza 
İzmir müdafilerini diriblingle geçerek 
kısa mesafeden bir şiltle üçüncü golü 
yaptı. 

Diğer sayılar : 
13 i.incü dakikada Bülend çok elve -

rişsiz vaziyette çektiği güzel bir şiltle 
dördilncü golü yaptı. 

19 uncu dakikada Ali Riza karrıık

lıktan istüade ederek bepnci golü yap
tı. 

23 üncü dakikada hakem izmirli mü
dafilerden birini, kasdi tekme atmakta 
ısrar ettiği için oyundan çıkardı. 

30 uncu dakikada Naciden aldığı bir 
past Biilend kafa vurutu ile altıncı go
le tahvil ettL 

Nevyorktaki boks 
Maks Bir - T omi Fara 
sayı hesabiyle galib ! 

Nevyorkta yapı lan 15 ravundluR 
maçın bütün tafsi lôtını veriyoruz 

Dün aabah ırazetenin aon aayfaııını da makine daireaine •erdiktea 
ıonra hadiselerin verdiii alıfk.anlıkla radyonun h•ıından aynlamadık. 
Elimiz düğmeler üzerinde hep konutan iıtaayonlan anyoruz. lnpizce, 
fransızca, almanca, İtalyanca, rusça, çekçe ve daha bir çok lisanlarda 
konuıan Avrupa radyoları programlan dıtında hep Avuaturya hadi ... 
lerile meıguldüler. Aynı vakaların muhtelif lisanlardan tekrarı .. Saba
hın saat betine doğru bize yeni bir haber verecek iıtaayon karımuza 
çıkmıyordu. 

Kısa dalgalarda uzak şark ve Ame
rikanın sesini dinleyelim dedik. Nev
york radyosu konupnağa batladı: 
"- Allo, burası Nevyork, Madison 

Square Garden'den Tomi Far ve Maks 
bir maçını veriyoruz.,. 

Aman kaçırmıyalım, kağıd kalem.. 
Bu mühim maçın birinci ravundu -

na yetişemedik. Geri kalanları tesbite 
bafladık. 

Ringin etrafında çok kalabahk ol-
duğu anlaşılıyordu. Ara sıra spikerin 
sözleri hora t ıeslerilc boğuluyor. Ba
zan hiç bir şey duyulmıyordu. 

Maks Bir'in sayı hesabile kazandı -
ğı bu maçın 15 ravundunun safhaları
nı hülasa ediyoruz : 

ikinci ravund - Bir sırt üstü düşü
yor: 4 sayıhrken kalkıyor. Hakem 
mide boşluğuna yumruk vuran Bir'e 
ihtarda bulunuyor. Gonk çalınca Far 
dövüşü hemen bırakmıyor, hasmı pro
testo ediyor. 

Üçüncü ravund - Far bir yumrukla 
yerde, altı sayılıncaya kadar yatı

yor. Sağ kaşından kan akmakta, ha
kem müdahaleye mecbur kaldı. 

Dördüneü ravund - Bir biraz çekin
gen görünüyor. Far soğuk kanln ken
dinden emin görünerek dövüşüyor. 
Ravund bitti. Hala yumruk sallıyor

lar. 
Beıinei ravund - Dört tane boşa gi

den yumruktan sonra beşinci yumruk 
Bir'in alnında .. Bir içerledi. Saldırı -
yor. 

Albnct ravund - Far çenesine rast
layan bir yumrukla diz üstü düştü. 
Fakat çabuk kalktı. Bir'in sol göz üs
tünü fena halde kanatan bir yumruk 
attı. Far'ın da gözü §işmiş, kendini 
korumağa çahşıyor. Ravundun so
nunda Far Bir'i göğsünden köşesine 
doğru itiyor. Bir elite bir teşekkür 

iıareti yapıyor. 
• • * 

Bundan sonra üç dört ravund Bir 
üstün dövüşüyor. Far durgunlaştı. 

Mütemadiyen yumruk yiyor. Sekizin
ci ravundda Bir sayı hcsabile çok 
ileride... Dokuzuncu ravundda Far 

33 üncü dakikada hakem izmirli mü
dafilerden ikincisini, top yerine ada -
ma çıkış yüzünden oyundan çıkardı. 

38 inci dakikada Mehmed Reıad 35 
metreden attığı bir ıütle yedinci golü 
attı. 

41 inci dakikada Ali Rizadan aldığı 
pasla Bülend sekizinci golü attı. 

43 üncü dakikada Ali Riza hafif bir 
plbe ile dokuzuncu golü attı. 

9 - 1 Fener galib 
Netice itibariyle maçı 9 - 1 kazanan 

Fenerbahçe bugün, bilhassa ikinci dev· 
rede çok güzel bir oyun oynadı. 

İzmirlilerin bu kadar geniı bir uyr 
farkiyle yenilmeleri en %İyade iki şebeb 
ten ileri geldi: 

1 - Birinci devr~ yıpranacak de
recede çalrpnaları , 

2 - Hakemin gö% yummadığını cör
dükleri halde lüzumsuz aertliklerde ıe
rar söttermeled.-

biraz açıldı. Ve onuncu ravundu ka
zandı. 

On birinci ravundda Bir yorgun .. 
Kaçak dövüıüyor. 

On ikinci ravund - Maçın 12 ravund 
olacağı biliniyordu. Fakat on beıe çıka
rıldı. Far taraftarları buna çok sevini• 
yorlar. Radyodan bir şey anlaşılmıya • 
cak kadar gürültü geliyor. Far da çok 
memnun- KasaJc d3fillen Bit'i kap. 
den köşeye kovalıyor. Ravundu gene 
Far kazanıyor. 
Yarım dakikalık istirahattan sonra 

Bir on üçüncü ravunda çok aert giri
yor. 4 - S ağır yumruk isabet ettiriyor. 
Yumruğun sesi salonda duyuluyOC'~ 

Ravundun birinci kısmında Bir kaza • 
nıyor. İkinci kısımda Far'ın yeni ham
leleri ona galebe temin ediyor. 14 üncil 
ravundun en mühim hadisesi, Bir'in biı: 
darbesinin Far'ın boynuna isabet ede
rek onu yere dütürmesidir. Far diz U.. 
tü döğüşüyor. 

Son ravund - Far bu ravundu kaza· 
namazsa maç Bir'in lehine neticelene • 
cek. Onun için çok faal. Fakat bir çe • 
ne darbesi netice vermiyor. Maç çok 
sert.. İki dermansız boksör durmadan 
yumruk sallıyorlar. Far çok şiddetli ve 
müessir bir yumruk vurdu. Bir buna 
mukabele ederek onu iki büklüm yap
tı. Ravundun neticesine yarım dakika 
kala Far üç sol yumruk daha vuruyor. 
Gong çalıyor; maç bitiyor. 

Spiker durmadan konuıuyor: 
Hakemler istişare ediyorlar. Kimin 

kazandığı belli değil. 
- Bir sayı hesabile galib 1 
Yaıa 1 sesleri, alkışlar. Kıyamet ko

puyor. Spiker gene söyliyor : 
- Far Bir'in elini sıkıyor. Seyirci

ler memnun .. 
Amerikalı spikerin son sözü ıu ol· 

du: 
- İngilteredeki dinleyiciler geç• 

mit olsun ... 
Gelecek sefere daha iyi neticeler 

almanızı dileyiniz 1 

Beşiktaşlılar Güneşin 

çayında 
Anara Güneı kulübü iki maç yap

mak üzere şehrimize gelen Beşiktafh 
sporcular ferefine dün Yeniıehirdekl 
lokallerinde bir çay ziyafeti vemıit
tir. 

Çayda iki taraf sporculariyle kulllb 
idarecileri ve diğer kulüblerden da
vet edilen zatlar bulunmuflardır. 
Maçı milteakib Güneı kulübüne ge

len Betilrtatlılar Günetli arkada,ıa
riyle beraber bir kaç saat güzel vakit 
geçirmitlerdir. 

Ziyafet sonunda GUnfe kulUbll ida· 
er heyetinden B. Selman, kısa bir hi
ta-bede bulunarak, Bctiktaflılara ''bot 
geldiniz" dedi ve Milli Küme batın· 
danberi gösterdikleri muvaffakiyet
ten dolayı kendilerini tebrik etti. 

Bu aamimt IÖdere Beıiktaı kulGbll 
reiai B. Fuad mukabelede bulunarak 
tfekkllrlerinl bildirdi. 
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Nasyonal sosyalist 
şefler Viyana da 

HER TARAFTA GAMALI HAÇ! 

Avusturyada bayram 
Viyana, 12 (A.A.) - Alman tayya-r-------------

nlerl. bugUn Viyana Uzerlnde uçarak, 
alman devleti armasını tafıyan beyan
nameler atmıfl&rdır. 

Bu beyannamelerin metni Judur: 
',Nuyonal ıoeyıliıt Almanya. nu

yonal ıoayıliıt Avusturyayı ve Avus
turya hUkUmetini tam ve çözUlmez bir 
birlik hislerile ıelamlar. Ya,asın Hit
ler . ., 

Mülkiyet zamirini te/ıir! 
Viyana, 12 (A.A.) - Alman tayya

relerinin attıkları beyannamelerde ya
zılı ,'Nasyonal sosyalist Almanya, A
vusturyasını selamlar,, cümlesi pek 
dikkati çekmiştir. Bu cümledeki "sı
nı" mülkiyet zamiri hararetle tefsir e
dilmektedir. 

J' iyaruida bayram 
Viyana, 12 (A.A.) - Viyana 

radyosu ıabah aut 2 de şu teb
liti vermittir: Avuıturyadaki al
man milletini, tarihi günü kutla
mak için, gamalı haçlı bayrak· 
larla kırmızı - beyaz - kırmızı 
devlet bayrağını çekmeye davet 
ediyoruz. Avusturya Başvekili
nin bir emirnamesi mucibince, 
bütün mektepler ve üniversite
ler, bayram aibi tatil olacaktır. 

Nasyonal ıoıyaliıt ~elinin 
nutku 

Viyana, 12 (A.A.) -Avustur· 
ya naayonal • sosyalistler ıefi 
binbqı Klavıner, qıağıdaki nut
ku söylemiıtir: 

"- Bu büyük ıaatte derin bir 
heyecanla ıize ıu haberi veriyo
rum: "Avusturya, artık hürdür, 
J\vuıturya naıyonal - sosyalist
tir,, milletin itimadı ile it başına 
ıelen yeni bir hükümet kurulmU! 
tur. Bu hükümet, nasyonal sos
yalist hareket! prensipleri mu· 
cibince, memleketin refah ve sa
adeti için lazım gelen her şeyi 
yapacaktır. Bu yeni nasyonal • 
aoıyalizm kalkınma hareketi, mi 
sal tetkil edebilecek bir disiplin· 
le yapılmııtır. Bu kalkınma hare
keti ve iktidar mevkiine geliıi
mi:ı hidiıeyi, hu memlekette de 
iktidar mevkiine layık bulundu
iumuzu iıbata kafidir. Biz kim
aeye hiç bir fenalık yapmadık . 
Ben ve A vusturyadaki alman 
milleti, her ıeyden evvel S. S. ve 
S. A. kıtaları arkadaılarnnıza 
derin teşekkürlerimizi bildiririz. 
Führerimiz Hitler'i, bu dakikada 
derin bir ıevgi ve hürmet hisle-
riyle anarız. Gamalı haç ile süs
lenmİf bayraklar, vatanın sema
larında muzaff erce dalgalanıyor 
Hürmet ve sevgi ile, bu dakika
da, A vuıturya için ölen naıyonal 
soıyalizm hareketi ölülerini dü
tünelim. Bunların fedakarlıkları, 
hedefini bulmu9tur. A vuıturya 
alma.nlarma bitab ediyorum: Ça
b,arak, hedefimize v~ıl ~~duk: 
Bir millet bir devlet, hır Fuhrer. 
:Yqaaın Führer, yaşasın Hitler.,, 

Berlinde te:ISllhiirat 
Berlin, 12 (A.A.) - Berlinde hala 

bUyUk tezahUrat yapılmaktadır. Nui 
tetckkülleri önlerinde mızıka ve bay
raklar ve arkalarında kalabalık halk 
kitleleri olduğu halde aokaklardan 
geçmektedir. 

Viyana, 12 (A.A.) - Alman nasyo
nal ıoayaliıt S.S. tefkilatı şefi B. Him
ler, bu sabah tayyare ile saat beşe doğ
ru MUnihten Viyanaya gelmittir. 

B. Himler'in refakatinde, ezcümle, 
emniyet poli i 9efi B. Haydrih, nizam 
polisi ~efi ıeneral Dalueg, S.S. teşki
latı ikinci reisi B. Jost, S.S. şeflerin
den Müller ve polis kumandanı B. 
Maynaer vardır. 

Alman dahiliye müsteşarı general 
Milh de bugiin öğleden sonra Viyana
ya ıclınittir. 

Ta,·inler 
tnsbruk, 12 (A.A.) - Nasyonal sos. 

yaliat partisinin Tirol mıntakası !iCfi 
Edmond Kriıtof, Tirol valillğine. Dr. 
Dcnz, ln&brilk belediye reisliğine tayin 

olunmu~tur. 

İngiliz 
kabinesi 

·tebliği 
(Ba!Jr 1 inci sayfada) 

vaziyet mütemadi bir surette 
tetkike tabi tutulmaktadır. 

Biitiin nazırlar, hafta tatili 
e~na ında Londrada daima 
toplanmağa nmade hulunacak
lar<lır. 

Londra politika mahfillerinde mu
tad hil!fına olarak kabinenin bugün
kü toplantısından sonra bir tebliğ 
neşredilmiş olması vaziyetin ciddi 
telakki edildiğine ve Avusturya ha
diselerinin halkt şiddetle alakadar et
tiğine bir delil addedilmektedir. 

Başvekil beyanatta bulunacak 
B. Atli, bu sabah B. Halifaks tara

fından hariciyeye davet edilmiş ve 
Avusturya vaziyeti ile Berlinde ve 
B. Ribbentrop nezdinde yapılan te
şebbüsler hakkında kendisine malQ
mat vermiştir. Keza kendisine, B . 
Çemberlayn'ın pazartesi günü Avam 
kamarasında vaziyet hakkında beya
natta bulunacağını da bildirmiştir. 
Müzakerenin pazartesi günü öğleden 
sonra başlamas ı mümkün bulunmak
tadır. 

!şçi mahfiller, İngiltere hükfuneti
nin Çekoslovakya hakkında Belçika
ya karşı olduğu gibi bir vaziyet alma
sını temenni etmektedirler ve bu en
dişenin pazartesi günü Avam kamara
sında bir akis bulması çok muhtemel
dir. 

Liberal partisinin şefi de öğleden 
sonra Halifaksla görüşecektir. 

Çekoslovakya el~isi ve F ransa bil· 
yük elçisi de akşam Ustil Halifaksı 
ziyaret edeceklerdir. 

Almanya red cevabı verdi 
Bertin, 12 (A.A.) - Alman hüku

meti, Avusturya işlerine Almanya ta
rafından müdahale edildiği hakkın
daki Fransız ve !ngiliz protestoları
nı reddetmiştir. 

B~vckil sayfiyeye gitti 
Londra, 12 (A.A.) - Başvekil, Çe

kers'deki sayfiyesine gitmiştir. 

Şuınig hal& 
mevkuf inu? 
Viyana, 12 (A.A.) - B. Şuşnig'in 

Bclvederdeki ikametgahı, kollarında 
gamalı haçlı kırmızı kordelalar bulu
nan silahlı S.A. muhafızları tarafın
dan muhasara edilmiş vaziyettedir. İ
kametgahın yanında, bir polis kamyo
nu beklemektedir. Bütün bu va~iyet, 
sabık başvekilin mevkuf bulunduğu

nu göstermektedir. 
Bir habere göre de Şuşnig, kendisi

ni emniyet altına almak üzere tevkif o
lunmuştur. 

Royter muhabirinin bildirdiğine gö
re, Şu§nig, hangi memlekete iltica e
debileceği meselesi etrafında naziler
le müzakere etmektedir. Nasyonal sos
yalistler, kendisini serbeat bırakmak 
arzusundadır. Vatansever cebhe lağve
dilmi~tir. Birçok kimse tevkif olun
muştur. Bunların arasında albay Adam 
da vardır. 

[ Dün gece franıız radyosu Şu~nig'in 
memleketten kaçtığını haber vermiııe 
de ba§ka hiç bir telgraf bu haberi teyid 
etmcmiıtir. ] 

• Dolf us'un zevcesı 

bilinmiyen bir yere gitti 
Bratislava, 12 (A.A.) - İyi kay• 

naklardan öğrenildiğine göre eski A· 
vusturya Başvekili Dolfu11'un dul zev 
cesi ve iki çocuğu Avutsuryayı terk
etmiıtir. Bunların hangi memlekete 
sığındıkları hakkında hiç bir malQ
mat yoktur. 

1'iyana beleaiye reisi mevkuf Alman kumandanının 
emri altında 

Salzburr, 12 (A.A.) - Buradaki A
vuıturya r•rnizonu ku~andanı, a~man 
ordusu kumandanını zıyaret etmıı ve 
alman kumandanının emri altında bu· 
lunduğunu bildirmiştir. 

Prag, 12 ( A.A.) - Viyanculan 
bildirildiğine göre, Viyana bele· 
diye reisi B. Şmit tevkil olun· 
muştur. idareyi belediye reis mu· 
avini B. Lahr almıttır. 
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1938 de •adece Almanya 

Hitler Musoliniye teminat verdi 
(Ba§ı ı. inci sayfada) takib eden kararlardan İtalyan hükıl-

' da B. Musoliniye husu.ai bir mektubu- metini haberdar etmemiJ olduğunu 
nu getiren bir zatı hamilen bugün bu- ,müphede eylemittir. Şu9nig tarafın
raya gelmiştir. dan ansızın karar altına alınan plebi

sit İtalya hükumeti tarafından telkin 
edilmedikten başka, hUkOmet, haber
dar olduğu zaman, bu plebisitten vaz 
geçmesini Avusturyaya tavsiye et
mi~tir. 

ltalya Fransa ile iıbirliği 
yapmayı reddetti 

İt.alyan ve ecnebi gazetecileri bu 
gece saat 22,30 da bUyük faşist mccli
ıinin toplantı halinde bulunduğu Ve
nedik sarayına davet olunmuılardır. 

Nazır Alfieri gazetecilere yaptığı 
tebligatta, Fransanm İtalyaya Avuı
turyanın istiklilini iade için • müıtc
rek bir hareket kabulünü teklif ettiği
ni ve fakat italyan hükümetinin bu 
teklifi reddeylediğini resmen bildir· 
miştir. 

Almanyanın Brenner sınırı 
hakkındaki teminatı 

Keza nazır, B. Musolininin B. Hit
lerden bir mcktub aldığını ve bu mek
tupta B. Hitler'in İtalya ile olan 
Brenner hududu hakkında teminat 
verdiğini söylemittir. 

B. Hitler, B. Musoliniye olan mek
tubunda diyor ki: 

1 - Avusturyadaki icraatım, bir 
milli mildafaa hareketi sayılmalıdır. 

2 - İtalya için çok nazik bir dakika
da, ıire duygularımın kuvvetini gös -
terdim. htikbaldc de bu huausta hiç 
bir ıeyin dcğiımiyeceğinden ıüphe 
etmeyiniz. 

3 - Önümüzdeki hadiselerin neti• 
celeri ne olursa olıun, Fransa ile katt 
bir sınır tesbit ettim. Şimdi gene katt 
olan bir diğerini çiziyorum: Bu sınır 
Brenner'dir. 

Bu kararı 1938 de değil. umumt har 
hm akabinde verdim. 

Avusturya hôdiaeleri kar§ı
ıında I tal ya 

B. Alfieri demiştir ki : 
"- BUyük faşist meclisi, Avustur• 

ya hUk<ımetinin Berttesgaden anla~
ması neticelerinden ve yabud bunu 

Büyük faıist meclisi, Avusturya
da olup bitenin, esasen mevcud bir 
vaziyetin neticesi ve Avusturya mil
letinin his ve arzularının sarih bir i
fadesi olduğu kanaatindedir." 

Alman öncüleri Brennerde 
Brenner, 12 (A.A.) - D. N.B. bil

diriyor: 
Alman ordusunun öncUleri saat üç

te Brenner'e varmı~tır. Alman asker
leri, Avusturya ve İtalya gümrük ka
rakolları araıunda dizilmiş ve bundan 
sonra alman kumandanı yanında zabit
ler olduğu halde, İtalyan karakoluna 
doğru ilerliyerek, İtalyan kumandanı
na hitaben aıağıdaki söylevi söyle
miştif. 

Alman kumandanının hitabesi 
"- Kumandanım tarafından, küçük 

bir kıta ile ~uraya İtalyan sınırına 
gitmeğe memur edildim. İtalyan ku
mandanına söylemekle şerebyabım 

ki, bUtün bu hareketler, dilrüst bir 
arkadaşlık zihniyeti ile yapılmıştır. 

Bu zihniyet, Nasyonal sosyalist Al
manya ile faşist İtalya ve iki memle
ket orduları arasındaki dostane mü
nasebetlere de uygundur. Generalim 
namına, bu aözleri İtalyan generaline 
bildirmenizi rica ederim. 
İtalyan kumandanı bu hitabeye te

şekkür ederek cevab vermiftir. 

Almanya, I tal yanın t.akındığı 
tavrı takdir ediyor 

Bertin, 12 (A.A.) - Yarı r~mi bir 
kaynaktan verilen bir tebliğ, czcilm· 

13. 3-1938 

Çekoslovakya enternasyonal 
politikasını değİıtirmedi 

Hôdiseleri dikkatle takip ederek büyük: 
devletlerin alacakları kararı bekliyor 
Prag, 12 (A.A.) - Avusturya hi

diselerinin aldığı son ıekil üzerine 
Çekoslovakya bakanlar meclisi saat 
21 den sabah saat 1 e kadar bir toplan
tı yaparak müzakerelerde bulunmuş
tur. Toplantıdan sonra hiç bir tebliğ 
çıkarılmam;ştır. Fakat politik mahfil
ler Çckoslovakyanın soğuk kanlılığı -
m muhafaza ettiğini ve son hlidiseler 
karşaında büyük devletlerin alacağı 
tavrı beklemekte olduğunu bildirmek· 
tedirler. 

Çekoslovakya halkı da Avusturya 
hadiselerini ve bunların enternasyo
nal vaziyette ve büyük devletler üze
rinde yapacağı tesirleri dikkatle ta
kib eylemektedir. Prag politik mah
filleri, dünyanın bir defa daha yeni 
bir emri vaki karşısında bırakıldığını 
söyliyorlar. 

Avusturycı ve Çekoslovakya 
arasındald fark 

Bu mahfillerde Avusturya ile Çe
koı;lovakyan ın enternasyonal vaziyet
lerindeki büyük farka işaret olunmak 
tadır. Avusturya, tek bir anlaşma, Al
manya ile akdetmiş olduğu 18 tem
muz tarihli anlaşmayı tanıyordu. Hal
buki Çekoslovakya tedafüi bir Avru -
pa sistemine dahil bulunuyor. Küçük 
antantın bir azasıdır ve gerek Fransa 
ve gerek sovyetler birliği ile ittifakı 
vardır. 

İngilterede 
ne diyorlar ? 

( Başr 1. inci sayfada ) 

sı ümidleri esasen parlak değildi. Fa
kat timdi büsbütün uzaklaşmış bulu -
nuyor. Avrupanın yatıf111ası hakkın· 

daki ideal mümkün olabilecek en ağır 
darbeyi yemiştir. BüyUk Britanyanın 
kuvvetli olması sulh için kati bir ehe
miycti ve tesiri haiz olduğu nazariye
si her zamandan ziyade teeyyüd et· 
miştir. 

İngiliz - alman mUznkcrclcrinden 
askıda bulunan meselelerin kısa bir za
manda halledilebileceğine dair besle
nebilecek ümitler kaçınılmaz bir su
rette arka safa atılmak lazımdır. 
Şimdi ifşa edilebilir ki, Londrada, 

buhrandan evel, Ribbentrop ile Çem
berlayn ve Halifaks arasında yapılan 
müzakereler hiç de cesaret verici ma
hiyette olmamıştır. Ribbentrop'un al
dığı vaziyet iki millet görüşü arasın
daki uçurumu değil, aynı zamanda Al
manyanın fevkalade itil5.fgiriz bir gö
rüş taşıdığını meydana çıkarmı§:tır. 
Ribbcntropun Londraya muvasalatın
da bu uçurumu doldurabilmek husu-
11unda en ufak ümidler de sonradan su
ya düşmüş ve buna imkan olmadığı an
laşılmıştır. 

Filhakika Ribbentrop ingiliz adam
lariyle daha ilk temasında orta Avru
pa meselesinin Büyük Britanyayı ala
kadar edemiyeceği iddiasında bulun
muştur. Bittabi bu fikre Büyük Bri
tanya iştirak edemezdi. 

Sömürge istekleri 
Almanyanın sömürge talebleri hak

kında cereyan eden müzakereler de in
kiııarı mucib olmuştur. 

Alman matbuatının ve alman radyo 
postalarının son 24 saat zarfın
daki hareketi bu vaziyeti vahimleştir
miştir. İngilterenin Avusturya hadise
lerine ve orta Avrupaya karşı aldığı 
vaziyet, en hafif tabiri ile yanlış akset
tirilmiştir. 

Avusturyaya nasyonal sosyalistliği 

sokmakla alman hareketinin mucib ol
duğu zarar belki de tamir edilmez de
ğildir. Fakat bu hareket Avrupamn is
tikbaldeki sulhunu tehlikeye koymak· 
tadır. 

Çekoslovakyanın va:siyeıi 
Çekoslovakyanm vaziyeti her zaman 

dan ziyade hlld bir ehemiyet almıştır. 
Çekoslovakyadaki alman ekalliyetleri 
meselesi her an daha şiddetli bir israr
la ortaya atılabilir ve çekler vaziyeti 
büyük bir sükunetle kar9ılamakta ise· 
ler de istikbal huzurla derpiş oluna
maz. 

le şöyle deniliyor : 
"Alman mahfilleri, Avusturyada 

Naıyonal Sosyalizmin muzafferiyeti 
karşısında İtalyan gazeteleri ve İtal
yan politik mahfillerinin takındığı ta
vur büyUk bir memnuniyet ve min
netdarlıkla selamlamaktadır. Faşist 

İtalya, bu suretle yüksek bir politik 
realizm göstermiştir. Mussolini İtal
yası ve Bertin-Roma mihveri, Avru
pa ıulhunun idamesi bahsinde bliyUk 
rolUnU bir kere daha ıon günlerde is
bat eylemiştir.'' 

Çekoalovakyanın enternasyo -
nal politikası deği§medi 

Salahiyetli mahfillerde gene beyan 
ediliyor ki, Çekoslovakya ekonomik 
bakımdan da Almanyamn tazyiki al -
tında kalmıyacaktır. Esasen Çekoslo
vakya şimdilik doğrudan doğruya ba
his mevzuu değildir. Çekoslovakya 
hükUmeti bugiln herhangi bir dekle • 
rasyonda bulunmak fikrinde değildir. 
Çilnkü enternasyonal politikası, Bay 
Hocanın aon nutkunda izah edildiği. 
nin aynı olarak kalmaktadır. 

Avusturya - Çekoslovakya 
sınırı kapatılmadı 

Salahiyettar mahfillerden bildiril • 
diğine göre, Avusturyadan Çekoslo
vakyaya muhacir girmemesi için Çe • 
koslovakya tarafından hiç bir tedbir 
alınmamıştır. 

Halbuki "Abcnd Saytung'' avustur• 
yalıların Çıekoslovakyaya girmesinin 
menedildiğini yazmaktadır. 

Bu hususta salahiyetli mahfiller di
yor ki : Sınır kati yen kapatılmış de
~ildir. Yalnız hududdan geçen her 
şeye gerek şahıslar hakkında, gerek 
e§ya hakkında ııkı bir kontrol konul· 
muştur. Mesele bundan ibarettir. Bu 
suretloe Çckoslovakyamn Avusturya 
sosyalistlerine silah verdiğine dair 
ecnebi memleketlerde çıkan haberlere 
bir nihayet verilmek isteniyor. 

Fransada ne 
düıün·üyorlar? 

(Başı 1. inci sayfada) 
kümetinin hareketi bir müdahaleyi 
müşkül kılmaktadır. Filhakika, alman 
~ıtaatına şansöliye sıfatiyle müracaat 
eden Says İnkuart olduğu gibi, Avua .. 
turya ordusu mukavemet göstermemek 
için daha evvel ~uşnig'den emir almış 
bulunuyordu. Bu şerait içinde, Millet• 
ler cemiyetine müracaat imkansız hale 
konulmuştur. Zira Avusturya hükUme
ti bir tnarnızn kurban olduğunu inkB.ı; 
edecektir. 

Buna binaen, gözler istikbale ve Al· 
manya tarafından açık veya kapalı biıı 
tarzda taarruz teşebbüslerine hedef o .ı 
labilecek olan Çekoslovakyaya sevrll
miştir. Başında hangi hükümet olursa 
olsun, Fransa, müttefiki olan Çekoslo
vakyaya kar§ı olan tcahhiltlerini ifa e
decektir. Keza Milletler Cemiyeti pak· 
tının umumi vecibeleriyle bağlı bulu • 
nan İngilterenin, Çekoslovakya tehdi· 
de maruz kaldığı takdirde ittihaz ede • 
c~ği hareket dUşünülmektedir. Şüphe
sız, tahaff uzi kıymeti olabilecek hare • 
ket, İngilterenin Fransa ile birlikte Çe
koslovakyarun toprak bütUnlüğünün 
ve politik istiklalinin muhafazasına iti
na edeceğini herhangi bir §ekilde bil • 
drimesi olacaktır. İki büyük batı de. 
mokrasisi arasında bu hususta diplo • 
matik bir gayret sarf edilmekte olması 
imkansız değildir. 

Kabine dün 
yemin etti 

Viyana, 12 (A.A.) - Yeni Avustur• 
ya kabinesi bu sabah B. Miklas'ın Ö• 
nünde yemin etmiştir. 

Kabinedeki nazırlar 

Viyana, 12 ( A.A.) - Yeni ka· 
binede, partiye yazılı dört na•· 
yonal aoayaliıt vardır: Sayı ln
kuart, Hüber, Rayntaler, Jüri. 

8Qfvekil muavini Horstenav, 
hariciye nazırı V oll, maarif na
zırı M enhin ve ticaret ve müna· 
kalat nazırı Fi~ebök, partide ol
mamakla beraber nasyonal •o•
yaliıtliği tanımı§ zatlardır. 

' Maliye nazırı Noymayer ve 
Skubl, eıki kabineye de dahil bu 
lunmakta idi. 

BQfvekalet müste~arları Kol
tenbmunner ve binbcutı Klauaher 
de naayonal - aoıyalist partisint1 
yazılıdır. 

Avusturya ajansı 
direktörüne izin verildi 

Viyana, 12 (A.A.) - Avusturya a· 
jansı genel direktörü B. Veber'e uzun 
bir mezuniyet verilmiş ve Avusturya 
ajansı direktörlüğü hususi bir emir i
le doktor Ayhinger tarafından der• 
uhde edilmi§tir. 
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H 1 K A Y E il ll 
Nlbetçi Ecsaneler 

Puar : Aabra Saaneai 

HAYAT BU .. 
Puarteal : Yeni n Cebeci eu...ı.s 
1111 : Halk ve 8abr7& ,. 
Carıamba : Ele ft Çaakqa Kcz ..... l 
Perlembt t lebn •• Yaltthlr ,. 

Ilık bir bahar akpmıydL Y av-., ya
hf Milhürdara doğru çıkıyorlardı. 

Hallerinden ve a.ı konuımalarından 
Jorpn oldukları anlaıılıyordu. 

Küçük bir bahçe içinde, denise ba• 
bn ıu.ıeı bir kötktln önilndı durdular. 
ku ayrılmak için elini usatarak: 

- ltte evimiz. - Dedi. - Salı rUnil 
buluf&cağız de&il mi? 

Erkek batını kaldınnıt. kötkiln çi· 
Sekli balkonuna, açık pencerelerdeki 
&arlf tUl perdelere bakıyordu: 

- Beni evine ne zaman kabul ede· 
Cebin? Dedi. 

- Bu imkansız. Annem evde beni 
bekli7or. 

- Daha iyi ya, anneni de tanımış o
lurwn. 
Kız 1UlUmıiyerek cevab verdi. 
- Canım ne lüzumu var timdi bu· 

llunl .. Hem 1en annemi bilmezıin. O, 
bütün anneler ribi blru eakl 1rafala
dır. Bılld aklına bir teY belir .. Ulnm
ıu yere durup dunarkm 111Mucl stan
Jerimizi ii%Untillü bir vuiyeM lroyma
ia dejermU 

Erkek bir iki aabıraız hareketten 

- Pek a!A, ama bu hal ne vakte ka
Gar bö7le devam edecek? Annenle hi5 
tanı,nuyacak mıyım? 

Xu omımmu ıilktl: 
- Niçin devam etmnln? - Dedi -

~!l'.!!Ue5!D~!Jim pbi delildir. Çok .ıseA
gın ve ı ar bir ailenln kısı olarak 

Yer.zan: Zahir F eriJ T örümlıüney 
Cama : b•abıal eaanesi 
Cumartesi : Merll• .. 

HALK. " YENl 
Sinemalarcla -tiMler 

H1t6ila Cruurtal P ... ı 
14.45 11.00 11.00 
16.45 14.45 13.00 
18.45 111.45 14.45 
11.00 21.00 ıw 

llM 
11.00 

Jtuar YI cumartesi ıünl ...... ba. 
HALK 91...,..•cllMrtlnbalk 
matlulerh lJ.11 

PJlm detf ıme ıantert: 
Pazarteıi ve Cuma .. 

Otoltiilhria ilk ve ıoa 
Seferleri 

Sabah 
llk 
ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulu 14. na 7-U 

Ulus M. dan Çankaya',. 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

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

Uluı M. dan Kec;16ren'e uo 
Kec;iören'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'teıs Ulus M. na 7.00 

Aktam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

ıt.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

zamanda ev açmak pek kolay bir iş de Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
7.00 

23.00 
21.00 dojildi. Cebecl'denUlu M. na 

l'rüYalnıs ~ıınak~alıpb~a kızı dil9UndU- Cebeci'den Aa. fabl. ra 7.00 -.-
• aman ar, a ına ır başka kadın As. fabL dan Cebeci'7• -- 17.oo 
gelir ve hır ikiıi biribirlerine ne kadar 
bensiyorlar diye hayret ederdi. Uzun 
yıllar evel, çok kısa bir macera geçir
dili bir kadına benzetiyordu onu. 

Garib, çoktanberl unuttutu halde, 
kırla her buluımaları bu oıki macera
yı canlandmyorck&. 
Aptı yukarı on ıene geçmiftl. O 

zamanlar yirmi dört yqlarında kadar 
vardı. İlk defa olarak Ayrupa aeyeha
tine çıkmıttı. 

Yeniıeh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan AkldSpril'Je 6.45 7 .30 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren H• 
mantarı seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat ı 
den 20 Je kadar vasati her bet dakilla
da; saat 20 den 21 e kadar her on da• 
kikacll; 1aat 7 den 8 e ve 21 den 21 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dalı:ikada bir 
nıuntazam seferler vardır. 

1 Aktamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki IOll seferlerle bunlann Ulus Mey
danma dönütleri sinemalarm daiılıı 
saatlerine til-idirler. 

Poıta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetin• 
mektub kabul eder. 
'1'talallUtıU la e a.datdır, 

Pariıte yirmi ,Un kadar kaldıktan 
ıonra blr kas &iln için Liyona gitmoai 
icab etmlttl. Kompartimanda genç ve 
gil.ıel bir kadınla kartı, karfıya oturu
yorlardı. Kadın kitab okuyor ve etra
fiyle biç alllcadar olmıyordu. Eıuen 
Jcompartlmandı ildıindın bafka küme 
de yoktu. Tken Padıcııı ayrılalı bir 
aatten fula bir amaıı ıeçtlll halde, 
karfıtmdald kadmla tık bir kelime T r • • la• t 1 e r i 
konu..-ia imkin bulamllbtftı. Bir a- Ha)'darpa1&'n : Hw •balı UO.H• 

kad k kt 1 cak •ktani ıus •e 10,4S ıt m o uma an ullıUlUş o a tı de (ub, Pertt111be, c~ 
ki; elindeki kitabı yanına, kanapcnin marteıi Torot sürat.) 
ilıtilne koyarak pencereden dıprıyı Samsun hattına: lterıün O,as (Ka1se· 
seyre ba9ladı.1Göz ucuyla kitaba baktı. rl, lıvu, Ama11a b11 

.......... L) 
Bu bir türk5e romandL Birdeıa Hviadi ~balar .. ttl 1 ._... 1.41 
Ye bit bir mermU... lta.um a&mecttaı loap14ak Jaatta ı • il.il 

- Af edıniııb, Bayan. - I>e"1. - KlnldıılJe'Jt ........ • S .. 
Sb tUrklüau. delil mu G 0 N DEL IK. 

Gene adııı hem f&lıRDJf, hem ele 
menuıun olan19tu. Yabaııeı llMmleket• Hlert - 1357 
lerde, lnaanın ilmld etmedlll blr anda Muharrem: 10 

bir yurddatı ile karfılap&aı kadar Güneıı ~ R· 
Rumt - ısss 

Şubat: 28 
1. D. 

Avusturya'nm alman askerleri tarafından işgali ha kkmda muhtelif Avrupa gaze
telerinde birçok tef si rler yapılmaktadır. Anadolu Ajansmın dün Yerdiği Ye dün 
ikinci tabımızda neır ettiğimiz gazete tef slrleryle gece gelen gazete hulisalamu 
AfBiı koyuyoruz ı 

l,..;lis gasetelerinile alıi•ler 
Deyli Herald diyor ki: 

Eler mbrl devrine nihayet Yerllmeıse 

"Bütün dünyada yeniden,, 
"umuml harp göreceğiz11 
Royter bildiriyor: Gazeteler Avu1- layclu~ kalmıı, bütün 6arantiler 

turya hldiıelerile meıgul olmaktadır. b~a çıkmıflır. Ya,amalı arııu•uncla 
Muhafazakar Deyli Telegraf end olW1 bu memleket, kati olarak mala

Morning post baı makalesinde diyor kum eclilmiftlr. ~iJclet muaaller o
ki: luyor. Avmtarya· da, dlribetlerini 

En aziz emelinin önüne geçe- keatirmelı imluin•~ olan bir dram 
bilecek bir vaziyetm meydana cereyan edi~r. Feci oakalar, lıali 
gelmekte olduğunu gören Al- derecede hlilelir. Her han6i bir 
manya, kılıcını çekmekte tered. ı t~l.U- bunları ancak aönüklftirebi
düd etmemittir. Bir dakikalık lır. 
bir ültimatom ile bir memleketi Pöti Pariaiyen eliyor iti : 

B. H itler ilhak 
beyannameşini 

nesretti 
(Başı 6. ıncı uyl•d•) 

millete karşı Sar pleblsftfnde 
de ana vatana avdeti müfkül
lettimıek suredyle vakdyle ay• 
nı oyunlar oynanmıştır. Biz 
ise hu meselede başka bir ll
klrdeylz: Hepimiz, . bllhasy 
Sar plebisiti esnasında alman 
milletinin göıterdiği münaka
şa kabul etmez itimadı kartı· 
smda iftiharlar duyuyoru. 

Fakat burün tarihte ilk defa 
görülen bu hileli reye müracaat 
te,ebbüsü ka111ıında Avusturya. 
nın bütün alman milleti, tek bir 
adam gibi ayaklanmqtır. 

ilhak etmek, entemaıyonal mü- . Aumturya b~r ·.,., itibGJ'en Ber
naaebetlerde herhanıi bir kaide ''? tarafında bir neuı miatemlelıe Eğer bu rejim. yeniden ıiddetle 
ile mazur gösterilemez. A vmtur· ,r6i id~e olanacalıhr. Muıollnl bu mukabele edilerek bu proteıto hareıc.. 
ya 1 · · k L~L-ı•w• aeıltlı lflll F'ranaa H /ngiltere iratlar tine mukabele ttf8bbU.Unde buluna 

meae esının, ır ucraucr ıgı k el' · J • '"lnl bebi ) Alma b' dah'li manen en .. ,n. 11
• teaır ett.. Clft idi, bunun neticesi, ancak dalılll mb 

le Y e nyanın ar ı latmalıta 6-P'eme .. 
meaeleıi halinde göıterilmeıi, ka s.n Bria ele Jllrftal. •aute.U.de olabilirdi. Fakat Rabyı bUkümeti. 
bul edilir ve müdafaa olunabilir ianları ~yorı bugünden itibaren, bu arul dahlllnde 
bir keyfiyet delildir. Bu bidiae- Cereyan eden hadi.eler leci aa- yaııyan almanlardan bir kıtmmın hu-
nin Yereceli fena neticeler hak- rette hliidir. Birltaç pn içinde ·. • . . . • 
kmcla timdiden bir teY IÖylene- kinci tl•la olarak Aomtarya olman ıu•ı ba.zı fıkırler beılıdıklerınden ve 
ma. ~- llltınJo e.amı,tlr. Jlılnci yahud yalnu bbim camiaya menaup 

Liberal Mangnter Ouatdlan diyor nte7"flll olıaYllf 6lrlnclainden fOlı oldulrtarmdan dolayı taklb edllmelıri-
Jd: ılalaa oalalmdlr. Aalıert tuyllı •l· u d ı k ı B 
Awaturyı mnelelerl bl•im lilıt bir lôlalı lıir Ntilfi~ """"" llGMa'ffrr. ne :n .saa ~ e~ yece t r. en~ 

ihtardır. HUkümetimilden bul(\in it- Kiçü,. currtlauriyeıin hürri etinin ve ıntızam ııtıyorum. Bu acbebledir ki 
tediiimiı 9cy, 1ngilterenin hava kuv- ihlali hüümetinin kurulut : •• .,.1 Rayhş hükümetinin bütün muaveneti· 
vetlerini vakit kay.betmeksizin, dün· ona tlikte ettirecelı """"" iı.ri •i-a ni Avuıturyada yqayan mtlyontarca 
7uwı ta bt\Jük n en kuvvetli Jıava türiilmiiftir. 
orduı.tı periteehıe aetlaaelrtir. ..__ r-.., """ ,...,..,,.,,. almlam eadrıerl altma lroJdum. 
İKi patillne meıwub DeyU Herald tll70r il ı Ba aababtanheri, alman ordu-

dlycA r 1d: 
1 1 

bu 
1 

Ubl lh ltal711, Ulı lıarlııanınm ,.,.. ilen.. ıunun neferleri, alman A......,_ 
vrupa ç n tte en m m c et, dW alacala bu lradU.d• Gari bir h · h · 

almah dlplomaalıinin terolh ettiii bir metullyeti fltfltrllllrftulır ',,,,,: yanm ütün ududlarmı leplllf-
atıih olarak yeni bir tecavUıiln ortaya al••I 6a, ıonanea me,;,ll~t ele;;,: lerdir. Zırhlı kıtalar, ıUnri! pl
gıkmıı o~uıdır. . • dit. p,m, ıM LontlraJa mtllf- pelı yade fırkalan, S. S. teıkll!en ka

dilnyaya gelmiJı ve o muhitte büsbütün 
baıka idetler içinde büyilmüfo Evet, 
timdi o da. benim ıibi çalıf1yor ve ha
)atuu kaunıyor. Fakat o, aldılı ter
biyeye ık• bblm hareket tarzımızı 
aıııamuma hiçbir Y&klt imkin yoktur. 
lleadm bahsedlldlll Aman, annem 
dejlfen vuiyetinl unutuyor. Genç kız 
lığında, anuı ve babuı onun hakkında 
llaaıl dil•Unmut ve hareket etmitlene, 
o da, benim için 6yle yapıyor. Öy\e 
t.bmln ediyorum ki, ikimizi bir arada 
lörUr ıörmes, aramuda ne olduğunu 
derhal anlayacaktır. Kendlml düşün
lbüyorum. Onun Uzülmnlnden korku
)onam. 

Jtot vı bıyecanlı ııı olabilir. 
- Evet efendim - dlye ce\fab ver· 

h cebir•• tahakküm clevnne bilyillıtür. lnMm Aurupada anlaıma racla, alman hava ordusu ıse ma
------------- bir budud çizmeie muvaffak o- .,. ;,6iı-Uiini •ö;.,,.elt la....wadalıi "" vi ıöklerde Viyanamn yeni nu

lwa•maa iM, A.vrupacla, kim bi- ..ı... .. .,.,_ .,_ p.,,. .. Lon. yonal aoıyaliıt hükümetinln c:la-

Akfuı: 11 ıs 

Erkeğin biru cam nlalmıftı. Bir 
ley ıöylemek iati)'or fakat lakırdının 
laereairıden batlayacajını bilmiyordu. 
tız onun bakıılarmdakl manayı sezdi 
~e giilümaiyerek ıordu: 
-Ne dütilnüyonun? ... 
- Nuıl diltünmeyeyim.. 
- Evini••, gençler, akrabalar ve 

~tlar gelebiliyorlar da ben neden ka
~ ıdllmlyorum, bunu anlayamıyo

t\un... 
- Onlar bqka, ıen de binim yalnız 

'babam veya arkadaıım olaaydın ıel
'-tnde hi9 bir mahsur ıörmudim.On-
1-rın yanında pyet tabii durabilirim. 
l>lkat ıenin bulunduğun bir cemiyet
~ ~endime hakim olamıyacağımı iyi 
uılıtorum. Muhakkak öylı bir hareket 
)&pacağım ki; etrafımııdaldler her :)'i anlayacaklar. Bilhaa11 annem. 

Ul1onun ki; ya.ıacaiın mektublan 
~ dairedeki adresime yazmanı rica 
'tıııip1m. Çünkü; dolablarıım karı,. 
brdıjuun farkına vardım. Hır halde 
~Pheleniyor ve tüphesinde haklı ol
~unu iabat edecek bir veıika arı-

'dtı ~ bu ce\'abı vererek arkaımı dön• 
St Ve ıüratle demir parmaklıklı bah-
bpıımdan içeri girdL 

it &rktk dU,ünceli adUlllarla. deniı 
lletııuuıdakl yoldan Kadıköy iıkeleıi• 

do&ru imneğe başladı. Kızdan her 
~rllııında duyduğu ıızı, gene kalbine 
~f ~ııu. Atkları ne tatlı ve ne gü-
11.._ dı. Ah, araaıra hayatını kendi kaza
--., bazı kadınlara mahıuı cesaretle 
:;:.uıa ıellyor, bir iki taat kaldıktaıt 
tidi Dıeıud bir hatıra bırakarak çıkıp 
"-Yordu. Evlenmekten timdlye ka• 
~bit bahHtmemitlerdl. Her lkiıi de 
~t- imkinaız olduiu fikrinde idi
~ Lı.l:vteadikleri takdirde hayatlanıı

.,..1llk deiitildilder yapmaları laıb 
Xadili buna mı olll lllle.• 

clL 
Artık aralarında dostluk bafldut

tı. 

Tiren Llyona retdiii zaman ahbab
bkwı pek llırlemlttl. Erteai ıunu o
telde uyandılı saman odada yol arkı
d.,ının nefla kolntıundan bafka blr 
tef kı\m.1n:uıtı. Bir de maanın Uıtün· 
dı Us kırmuı ıiil ile bir mektub bul· 
du. Mıktubta lıma yoktu. Yaln1% bir 
kelime yuıhydı: 

Adiyöl 
Kadın gltnıittl. Halbuki, kendiıine 

Llyonda iki haf ta kadar kalacağını 
aöyltmitti· 

Nlcln ıltmlttl 1 Belki k0rktu. Mace .. 
ralara atılmak i'ln yaratılmıı kadınla
ra btn11miyordu. A.fkları parl•madan 
ıönmU9tU. O zamaııdanberl bir daha 
karfıl&flll&ddar. 

Fakat i\lıel bir tesadüf onu karııtı· 
na tıkanmJtı. Keık• çıkarmuayclı. Bu 
akpm vapurdan cıkan yolcular aruın· 
da bu ııkl batıranın kahramanını ıSr· 
mtlt •• onu tüıb ıtmifti. Fakat m f .. 
na bit teeadüf olmuttu bu-

Bu kadın da Modaya gitmif ve ıev
&ililinin nine ıirmitti. Korkunç ha
kikati tamamlylt aıılaaııttı artık. Bu 
onun anneai idi. Mütbif bir benzeyif, 
müthit bir teaadüftü bu ... 

• 
Sabınısla sili pldL 'Iemis ıiyin• 

mit küçük bir hizmetçi kuı kapıyı ai
tı. içeri ıirdi. Pazar ubahı idi. Evin 
içi bol ıtık ve litif çiçek kokularlyle 
doluydu. Kı.ı merdiven batında kartı· 
ladı. İnce bir zevkle dllfenmlı kU~tlk 
bir aalona aldı. Anneai pencerenin ö
nünde ki bir koltukta oturuyordu. A· 
yalı kalkarak çok •arif bir bat. i,ate• 
tiyle milafirl ttlimladı. 

yatta hiç kartzllpwnıflardL 
- Sizlere dardmam 1Aı:ım. Beal bir 

emriYald ile karfıl&ft&rdma. Soa • 
kikaya kadar kzıın bir kelime ile olıun 
bana hi' bir tey ıöylemedi. Fakat. bu 
kullınatııuu af ediyorum. Daha genç• 
lllln Dl cletk oı•ulunu anlayamıya• 
cak kadar ilaüyarlamad-.ı 
Erke~ kelimeleri üıtüne batarak: 
- Ben de bundan emindim. - De· 

dl. 
Otbtl kadın bu aözlerln altıada g1z .. 

leneıı manayı anJamamıt &öründü. 

Erkek heyecandan tltri)'Qrdu. Belli 
etmemek için bütUn gayretini aarf e
derek kendine bakim olmaia çalıtı· 
yordu. Kadın eliııl uzattı. Bakıfları tı. 
bir alı biriblrlnl buldu. Kadınm yilJ:ttn• Kıs yalnız kalır kaJgyız hemen •r• 

Erkek timdi böyle anlarda annele• 
ri1113yleıtıeleri Adet otait ıözlerl bekli· 
yordu. Kızımı meaud edin. Çilnkii; 
o.... UJh aibi llfları. Kadın bunların 

hi5 birini ıöylemedi Bir kaç da1db 
daha oturduktan ıonrı yemek buırh• 
ğına oe.ıaret etmek üzere aalondan çık• 

de bir unlye devam eden bir kıtını•ı· du: 
lık görttndtl. Sonra, miti.fire yer ı• - Annemi amıl buldun? Hem ıag 
terctl. Şakaoı blr taYırla eordu ı hem de güzel değil mu 

- Kumu bendm a1ruacak delikan• - Cidden pzel ve kibar, 
1ı ıi.ı miıiniz? Şimdi anlıyordu. Kızı neden bu b· 

- BTtt efendim. - Dedi - hayNt· dar fllcbnliyı lftmlfd. )lifin •mıla 
le lradınm ıtllllmHJtn tikin y8dDI nlemllll• bile ... oı.u,ta. O. daba ....,..... ·-- ~ 

lir belki ele bütün diiD1ada, 7e- .._ ........,.. U. ,,.,.~. vetine icabet etmektedir. 
aidea umumi bir harb ıöreceiiz. ~lan 6iı- p~ umumi pr0<> Bu auretle Awaturya miU.tL 
B~ l&z!1'1 o~ kollektif ıia- .,...... ~yrettillnl Mil.yor nin çok kısa bir mühlet zarfmd 
temm yenıden ıhyuıdır. Popaler ""''"" yuıyor : . . . . . . • a 

Ta,.U.. 1aa,nkaletlnde diJot ki: Londra o. Parü, Bnllnin, A.,... kendı ıatikbalmı halcilô bır ple-
Alman harici polltlkaaı uıuıterinin tflr)'« deıMtinln llllltfntrenlaiını IA· btıitle tayin etmeainl •• ba IUNt

bu en ıon n a kti teahUrG. Berh- iM _,,,._. H AOdltar)'Gnın dalaln le kendi mukadderatına hlldm 
tcapden anl&flDUının ne pi terait hctyatuea ntBtlallale., lııeriJN .,._,.. Jmu • aJ -1---%..

alttllda Yilcude ıetlt11dlli hakkında JUı IJir · d•marı :1GPln'flllı'4ır. a., 0 ım emnıy~ tma -.-. 
tftlllterede de mevcud endlt.e ve 1Up· demarı iki halta ıffllımlftlr F'alıat Harekete ıeçmıı olan bu tefkil· 
heleri arttrrmııtır. Bu hareket. usı.,. efer bu demarı laayaller 'oe .zcı• ler arkuında alman milletinin 
llll '!e teslı:ln ılyuetlne bUyUk bir dar- allot delh'91inln blffili manoa •. 1a bütün azmi. ve bütün enerjisi te
bt wmıuftUr. Zira, bu gibi 9ldd.C ve •ellyorıa, 6ana a fOlı leralaldtla yakkua halındedir. Ben, alman 
ceblt hareketlerine her dakika maruz Nllmlaru. Vl)'Olla stderl, 11~ milletinin lideri ve f&DIÖlyeai u
b11lunan ~lr kltada böyle bir teıkln ıl· Rayll'ın oe Roma • Berlln mlAffri· fatiyle, bir alman ve ..rbeat bir 
yaaedne ımktn yokturi nln tal•blnlnl artıraealıhr. llJI de Yatandat ıibi, doimut olduima 

Bubıuln Avrupahda b
1 
!.,.ayaklanıMh YI Hahf&tanda ,. ... ,ı,,_, llJI da ı.. bu topraklara yeniden avdet et-

ıebe o uıatı mu teme uuyle bir art- ,,_yada oe l 9J1 de Çintle • .. .,... ki k bah · laca 
ketin ııetlceterhıe bir had \ftrilemes. etl.ra 1ı .... 1ttin eiıldf bir ılılld•-dar- me e ço tıyar o iım. 

Fransa 
drıralınaı lbımdır. Aoattarycı Dilnya emin olmalıdır ki, a). 

"•mrioalti" ln .,. lıarbanı olmalı· man Avusturya mllleti bu 84-

drr. aue en derin ıevk •e heyecan· 
Paris guetelerl hldleeyl 
aaad telair edi7orlar? 

ffılya h dakikalannı yapmaktadu. 
Kendi imdadı için harekete 

A.,...,.,1G MlliMleri """"""'• l pmfndı a110 M p,,,.. .... t..,,• tal7a hldltelerln mukadder 
411* M ı seyrine mani olmamıştır 

llıtiMuli H ••rt ,,.,..,,..,_ 11.. "İtalya, liAdllelerln mukadder ıey• 
M lttıdrftlea.n A,,,..,.,,_.,. Alıel•- tine mani olmamııtır.,, 
ıü «rtll ula Hfll• Ailli,,..ılet M....,.ro'nun bu cümleei, ltalyan 
..,,...,, lıendW... '19'fiflft *6ecefi. fatlıt gazetelerinin A\f\latUrya mne. 
,,.,,.,....,,., lıfll79 orta AwapMcl leleri kaı)ııında aldıkları battı hare
Jtlittelemopa'nın ı.,.lıldllünii ı.. keti. buaiinldi vuiyeti. aydınlatılma• 

geçen karde§lerlnl en sıkı bir 
zamanda imdada kotan korta· 
ncdar addetmektedir. Y qasm 
nuyonal ıoayaıı.t Raybf bükü 
metl, yaşasın nuyonal sosya
li81 alman Avueturya l 

Nlılaille lı•,.Wı. A.,...,.,.~ elin- ıına muvaffak olunamıyan bir mett• ------------
fi• --.. laillerci Alm•J'CI ,,,... lenin neticetl olarak tellkki edilmek· leyhincle bulunmaktaclır. fölL:-er 
ritt ... da~ ,..,._ .ı--.hr. tedlr. ı -At 
•ı• Fr,,,... .,. l,..Uıere Ç•....,._ Beobahter, Şuınig'i, "Plebiıit üze-
_,.,..,..,. ntlldalatı etlU.Celbü .,. AIMAil rinde aon kozunu oyruyan ve Berfı. 
lıati 6ir liaanla ,,.,,,.,.._...,.,.,.,,,._. teepden'de Führer'o yalan eö7li• 
,.......,,,_ sahll halıilıat olaca• yen bir politika entrikacw" diye 
Ilı'. .,.r ..... A"1'lllHUI fitil lı• 
..,_, floflı ,,..,. ,,..,., •• Aonı,,.... Şuşnig biyanetle itham ediliyor taveif eylemektedir. 
...., ~tini ~e79 11~7:' Bu tabahki alman K&Zetele- Fölkifer Beobahter, aöderine 
,..,,,...,, .,. utilıWlini ,.....,.. idi· ri, A v u ı t u r v a h~diaeleri· f8yle devam ediyor: 
,_ ,._,.. milleti, s.,.ıu. tarllhnda11 ni, Qalfdakl tan:da muanam Biraz aoma, Şutnia'in iımi, tari· 
~- edilen politilı N7fl elıono- mantetlerle·bildirmektedir: "Avus- he, büyük alman milletinin müto
; ~redde c.aant e.ı.. turya, naqonal IOqaiisttir'', "At- reddi bir ferdi olarak geçecektir.'' 

man Awtturya, bn,ıkhktan kur- B li Bö Ça di 
,,._. ,.,.,.,.. )"alJOI" ı ~lmuıtur .. , "Şuınig Alman sulhu- ki·. er ner rsen ytung yor 
Aoad..,,. hn4bti ,,,.,,,,_ Mi- na hiyanet 9tmltdr•', "!aya lnku· 

._ elde • .,,..,,.,.,,. ,,.,.,.. Her art, alman kıtalm ~ .. ~ ....... """" .... ,... ~, ... 
""' .. pM 
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...................................... .._ ................ 
Küçük ilan şartlar1 

Dört ıatırhk küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa ic;in 70 kuruş 

1 
Dört defa için 80 kuruş alınır, 
Devamlı küçük ilanların her defası f 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa i 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 1 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes· 
na 30 harf itibar cdilmiııtir. Bir küçük 1 
illin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 

.. ~~.~.~~ .. ~.:~.:!:~:~: ....................... .. 

Stenografi kurau - 4 üncü devre ni
san 1938 ilk haftasında başlıyacaktır. 

Kayıt zamanını geçirenler talimatna • 
mesi mucibince ilkteşrinde açılacak 5 
inci devreyi beklemeleri zaruridir. 

1284 

Alınacak talebe sayısı mahdut oldu
ğu için günün en faydalı bilgisi olan 
stenografiyi öğrenmek istiyenler 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir. 
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Kiralık: 

Kiralık ev ve dükkan - Maltcpedc 1 

biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu· 
marada B. Sadullah'a müracaat, 1246 

Daktilo kursu - Her sene 12 devre 
çıkarmaktadır. Her devre başlangıcı 
her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay • 
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 

1286 

Haziran teşkilatma mahsus, nisan 
938 ilk haftasmda başlıyacak ( 45) inci 
devre daktilo kurlan geniş progra
ma maliktir. Mezunlara diploma veri -

Kiralık daire - Yenişehirde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 

(6) oda bir salon. Telefon: 3312 
1269 

Kiralık oda - Banyolu güzel hir 
oda kiralıktır. Işıklar caddesi, Necati
bey okulu yanında No. 2 1 inci kata 
müracaat. 1329 

KİRALIK EV: Çocuk sarayı cad
desi İstikUil mahallesinde elektrik su
yu bulunan 3 odalı ev Ulucanlar 
No. 60 Kasap Mehmed Alphan'a mü-
racaat. 1365 

~~alık mobi~yalı oda - Yenişehir 
A.taturk caddesı Orduevi karşısında Se-
vım apartıman 3 No. lu daire. 1378 

Mobilyalı güzel bir oda kiralıktır -
Yenişehir, Amrağ cad. 6 Ersoy Ap. O-
tobüs garaj karşısında. 1379 

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

Yenişehirde Yüksel cad. No. 9 Gen
bark apartımanının en güzel dairesi 
dört oda bir hol bütün konforiyle kira
lıktır. 3 715 telefona. 1405 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzarah 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A-
kant Tel. 1272 - 3406 1432 

Aranıyor: 

Kiralık Oda aranıyor - Yeni1ehir 
veya civannda aile yanında veya müs
takil kiralık bir oda aranmaktadır. Tel. 
1197 P. K. 102 Ankara "Hilmi" 1362 

Memur aranıyor - Bir tütün gişe • 
sinde çalışmak üzere kefalet verebile
cek bir memura ihtiyaç vardır. Posta 
kutusu 158 ze mektupla müracaat. 

1363 

1 nisanda kiralamak şartiyle Yenişe
hirde S odalı konforlu bir daire aranı -
yor. Kaloriferli olanlar şayanı tercihtir. 
Ulµsa rumuz "E.E." yazı ile müracaat. 

1392 

Apartıman katı aranıyor - Ulus 
meydanına yakın bir yerde iki odalı bir 
apartıman katı aranıyor. Ulus'ta T. 

1361 

f '\arayanlar: 

Mürebbiye - Elinde bonservisleri o· 
lan iyi fransızca bilir bayan aile yanın
da mürebbiyelik istiyor. Ulus gazetesi
ne (mürebbiye} diye yazılması. 1394 

f q verenler: 

İnşaata nezaret edebilecek ehliyetli 
referans verebilir bir inşaat usta başısı 
aranıyor. Anafartalar caddesinde Emek 
apartımanında Arkur inşaat müteah -
hitliğine müracaat. 1360 

Müstakillen çalışabilecek faal pla
siyelere ihtiyaçvardır. İki yüz liralık 
teminat ile, Bankalar caddesi Vebolid 
Limited adresine saat 5-7 arasındıı 

müracaat. 1371 

Referans verebilir. Ehliyetli beş şo -
!öre ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. A
nafartalar caddesi Emek apartımanr 
Arkur şirketine müracaat. 1409 

Kurslar : 

Arar lisan okulu - Almanca, fran • 
sızca, ingilizce dersleri için hiç bilmi -
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin sıfa-
tiyle dinlemek serbesttir. 1282 

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

mıştır. 1283 

lir. 1287 

Yukarda gösterilen bütün bu tedri -
sat için Yenihal :ırkası Yenihamam a
partımam kat 2 de Arar lisan okulu, 
daktilo, steno kursları direktörlüğüne 
başvurulması. Telefon 3714 1288 

Satılık: 

Satılık ana - \.(ankaya cacıctesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep· 
heli. Tel. 2884 1239 

Satılık - Bağ meyvalık istasyona 5 
dakika. Hareketten ucuz satılacak . 
(2l81) e telefon yahut Kamutay ba· 
sımevinde Mehmede müracaat. 1249 

SATILIK APARTIMAN: Yeni 
şehirin en güzel bir yerinde yıld:-. 
4000 lira kira getiren yeni konforlı.. 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512· 
Belçeff. 1317 

Satılık Astragan Manto - Gayet az 
giyilmiş, ucuz satılıktır. Yenişehir Ra
gıp bey Apartımanı 14 numara tele-
fon : 3147 1393 

Satılık arsalar - Y cnişehirin muh -
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartıman ve 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 

Satılık arsalar - Yeni şehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısı 485 M, Sıhiye Ve -
kaleti yanında 490 M. arsalar Tele-
fon: 1449 1408 

Satılık arsalar - Y enişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par· 
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1340 

Kırıkkalenin en güzel mevkiinde her 
şeye elverişli bir bina mobilyalı, mo
bilyasız satılık, kiralıktır. Ulus'ta R. S. 
rumuzuna müracaat. 1429 

· Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -

kimliğinden : 
Ankaranın Balaban mahallesinde 

Güzel Erçin sokağında 25 numaralı 
hanede ve elyevm (Trabzon ile İran 
arasında isleyen transit yolu otübüs
terinde çalışan şöför Uşaklı Kerim 
oğlu Şemseddine} 

Ankara belediyesine izafeten umu
mi vekili Avukat Hüseyin Fevzi Hak
man tarafından aleyhinize açılan 15 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında JrÖsterilen adresinizde 
bulunmadığınızdan gazete ile tebligat 
yapılmıştır. Bu defa da ilanen gene gı 
yap kararı tebliğine karar verilmiş 
ve duruşmada 5. 4. 938 salı günü saat 
9/ 5 c bırakılmış olduğundan o gün 
muhakemede bizzat hazır bulunmadı
ğınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemeye gıyaben bakıla
cağı tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilan olnur. (694} 1440 

Zayiler 
Zayi - Amasya orta okulu birinci 

sınıftan aldığım tasdiknameyi zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan hükmü yok-
tur. 187 Halil Tevfik 1444 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakla Apartımanı No. 1 

3-6949 

Kurban derisi satlşı 
Haymana Hava Kurumundan : 
Kurumumuza teberru edilen 1250 adet muhtelif cins kurban derisi 7-3-

938 den itibaren yirmi gün ~üd~et.~e açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
Satış tarihi 28-3-938 pazartesı gunu Haymanada yapılacakt1r. İstiyenlcre 
fazla tafsilat verilir. 1355 

n ULU.S 
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: Türkçe sözlü E 
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Parti ve halkevi binası 

yaptırılacak 
Gerede C. H. P. Batkanhğından: 

1 - Gerede ilçesinde yapılacak par
ti ve halkevi binası inf3Citı 8.3.938 tari
hinden itibaren otuz gün müddetle 
müskasaya vazolunmuştur. 

2 - Keşif bedeli 17033 lira 63 ku
ruştur. 

3 - Buna aid fenni şartname, enilt· 
me şartnamesi, hususi şartname, plan 
Gerede C. H. P. başkanlığında görüle
bilir. 

İHKIMZl 
HAZIMSIZLIGl 

MiDE 
l!KŞfLİIC VI YANHM.ARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

• ı o. 1111111 

'410f VE &AQSAK LAQI AllŞTlllMAZ. 

İÇİL.MiSi L.ATI, Tl!SiRI KOL.AV 
VE MÜLlVİMOİQ 

VERİNl HİÇ BİR MÜMASİt. 
MUJTAHZAll TUTAMAZ. 

MAZON rslH vE HOROS 
.............. suu OİKK ... T 

... UTUKA lVl"iZO( 8111 
$1$( 8UlUHOUAUHUZ 

1165 

:······································· • . . . 
4 - Eksiltme 8 nisan 938 cuma günü : Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
. 

saat 14 de Gercdede C. H. P. ilçcyön : 
kurulu huzuriyle yapılacaktır. E 

5 - Muvakkat teminat 1278 liradır. • 
Teminat nakden veya kanunen mak
bul olan esham tahvilat veya banka. 
mektubu olabilir. 

6 - M üteahhid bu gibi inşaat işle-

Kurfürstendamm'ın 

En modem oteli 
rini yapıp baş .. rd ığı ha ... kında muteber Ad K f'. t d 59/ 60 • ,., res: ur urs en amm 
vesika ıle 938 yılıncla ticaret odasında. : Tele fon : 3 2 39 11 
kayıdlı olduguna dair vesikayı teklif : 

mcktubiy1e birlikte vermek mecburi- ·_:Soh•bi . Türk vatandaşı 
yet indedir. • 

7 - Talihler ihale saatından bir saat : Cemı·ı Mum 
evci 2490 No.lu kanun ahkamına göre : 
hazırladıkları teklit mektublarını ko
misyona tevdi cdecckh rdır. Postada 
vaki gecikmeıt r mu ... o::r s yılmaya-
caktır. 1417 

Oda kiraıan 
~ oda tel: yataklı 

4 " 

2,40 Mark 

.. 
Demir (ah ve örfü yaphnlacak · 2 .. 

_11 .. 

3,40 
3,90 
4.40 
5,90 
6,90 
8,-

" 

Ödemi~ Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye çıkarılan iş: Öde
mi~te yaptırılacak demir çatı ve örtü
südür. 

2 - Keşif bedeli 13363 lira olup mu
vakkat teminat lU02 liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc· 
dir. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2490 
numaralı kanun hükümlerinde yazılı 

evaafı haiz olmak ve buna mümasil iı
lcri nizasız ve noksansız yapmış bu
lurunak veyahud nafıa vekaletince mü
seccel mesul mühendis gÖ9termek 11-
zırndrr. 

5 - Teklif mektubları 4.4.938 tarihi

ne tesadüf eden pazartesi günü aaat on 
beşte Ödemiş belediyesinden daimi 
encümene verilmiş olması şarttır. 

6 - Teklif mektubları 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanununun 32 ve 
33, 34 üncü maddelerindeki tarifata 
uygun olarak verilmek veya gönderil
mek lazımdır. 

7 - Eksiltmeye aid proje ve tefer
ı uatr beş yüz kuruş mukabilinde Öde
miı belediyesi baş katibliğinden alı-

nır. (761/ 680) 1426 

Elektrik tesisatl 
Sandrklı Belediyesinden : 

1 - Nafıa Vekaletinden şarta mu
allak olarak musaddak ve elektrik 
mühendisi bay Hasan Halet tarafın
dan şartları tamamlanan proje muci
bince sandıklı kasabasının elektrik 
tesisatının k~if bedeli 5070 lira olan 
santral bina inşası ve 4032 liralık ağaç 
direği belediye tarafından yaptırıl
mak üzere mütebaki 24946,10 lira ke
şif bedelli projede mevcud santralın 
makina ve teçhizatı, lokomobil mon
tajı santral elektrik teçhizatı, santral 
elektrik kısmı montajı çıkış tertibatı, 
şebeke ve nakliye demir direk tablo 
ve sair teferruatını muhtevi teaieatı 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İstekliler fennt şartname ve 
projeleri teferruatını belediyede gö
rebilirler bedeli mukabilinde lstan
bulda Beyoğlu şark apartımanında e
lektrik mühendisi bay Hasan Halet 
Işıkpınardan alabilirler. 

" 
:ıı " çif• ,, 
: 6 ,. ., .. 
: 1 .. ,. " . . 
: Odaların hep•inde akar aıcak 
: ve ıoğuk ıu ve telefon vardır.: 
Bazılarında hususi banyo var-: 
~~ : . 

• . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark ~ 

Türk vatandaşlara lisan hu-E 
susunda azami kolaylık. Misa-E 
lir/erden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhafaza edilir. : . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Defterdarhk 

Memur muavini alınacak 
Ankara Defterdarlığmdan. : 

Ankara defterdarlığı varidat servi
&inde biri yirmi, diğeri on altı lira 
maaylı iki varidat memur muavinliği 
açrktır. Liıe mezunları arasında. 15.3. 
1938 salı gilnü ıaat 15 de imtihan ya
pılacaktır. Taliplerin müsbit evrakiy
le birlikte defterdarlığa müracaatları 

i1an olunur. (691) 1439 

. . 
Hayvan panayırı 

UiJeburıaz Şarıbay1ığmdan : 

Her sene bennutad açılmakta olan 
Lüleburgaz köprü başı hayvan pana
yırı bu sene de 2 nisan 938 cumartesi 
gUnü açılarak üç gün devam edecektir. 
Gelecek tüccaranın esbabı istirahatle
ri temin edilmi,tir. Panayıra gel~ek 

hayvanatın çıktıkları yerler ve köyler 
muhtarları tarafından, sahibinin malı 

olduğunu mübeyyin verilecek ilmüha
bcrlere o yerde bir güna bulaşık hay
van hastalığı olmadığı da mutlak su
rette dercedilmelidir. Bu kaydı olma
yan hayvanların panayırda sattırılmr-

yacağı illn olunur. (698) 144"1 

Kiralık 
Ankara Defterdarhimdan ı 

Ada No. Panel Cinsi 

:z ta . 3·- 19'8 1 

Cocuk ilavem izde 

Boyamayı güzel boyayıp 
hediye kazananların isimleri 

Birer .kart kaunanlsr : rioıci orta okulundan Erdoğan Orhon, An• 
Bilmece ue boyamalardan hediye kara İltekin okulundan Sevim Abat, Anka· 

ra Necati okulundan 5. A. da Muazzez, An• 
kaJ:C111an okuyucularımu:dan Ada- kara İltekin okulundan Recai Sezer, Anka• 
pcuarı orta okulundan 3/ c de 216 ra Mimarkemal okulundan 2. B. de Zafer, 
Fethi Ankara Etlik okulundan 111 Ankara Öz türk mahall~si Gazianteb sokak 

' • 7 de Erkut, Ankara lstıklU okulundan 112 
lh•an, Ankara lltekan okulundan İsmet, Ankara Albayrak okulundan Müni· 
508 Oğuz, Ankara Necati okulun- be Özakan, Ankara Mimarkemal okulundan 
dan S/ A da 401 / . Çanr. Kayaeri li- 627 M~ral.~ Zongulda~ Mithat paşa okulun-

• . • rr-ı dan 4 uncu sınıfta Nuzhet, Afyon - Konya 
Hnnden 633 Zıhnı Eaen. hattında Sarayönü istasyonu şefi oğlu Bal• 
Diyarbakır Süleyman Nazif okulundan er, Ankara İltekin okulundan 94-0 M. Kemal, 
61 Tevfik, Ellzıi Atatürk okulundan 47 Ankara devrim okulundan 2. B. de Sevim. 
Neriman, Ankara Mimarkemal okulun- Ankara İsmet pa~a okulundan 4. B. de 1451 
dan 55 Şakir, İstanbul Panpltı Ölçek ao- Nejad, Ankara Gazi lisesinden 739 Celil, 
kak 11 numarada O. Akçclikli, Trabzon Zonguldak Mithat paşa okulundan 160 Mü· 
lisesi orta kısmından 887 Kemalettin, beccel, Yozgad cumhuriyet ilk okulundan 
Ankara Atatürk oranr Akasya apartıına- Atili, Ankara er kek lisesinden 1. B. de 690 
nında Leyla, Ankara birinci orta okulun· Bekir Babadağ, Ankara Dumlupınar oku
dan 490 Abdurrahman, Ankara Mimarke· lundan 639 Nimet, Ankara erkek lisesinden 
mal okulundan Yiğit Gökcr, Ankara 494 Hikmet, Ankara devrim okulundan 390 
Dumlupınar okulundan 367 Ayten, Anka- Gülören Adcol, Ankara Altay mahallesi 
ra erkek lisesinden 439 Ziya, Ankara Ne- Haymana sokak 11 de Hediye, İstanbul Ca
cati okulundan Alp Anlan, Ankara kız galoğlu Molla feneri caddesi 56 da Sabri, 
lisesinden Ezel Akidil, Ankara ikinci or- Malatya lisesinden 3. A. da 509 Necati, 
ta okulundan 2. G. de Naciye, Ankara er- Yozgad cumhuriyet ilk okulundan Yüksel. 
kek lisesinden 1486 Suad, Ankara türk Ankara devrim okulundan 5. A. da 77 Mu• 
maarif kolejinden 28 Bekir, Ankara De- ammer, Adana Namıkkemal okulundan Yal .. 
mirtcpc Necati bey caddesi 23 de Adnan, ~ın Yarman, Ankaı:_a Gazi lisesinden 553 O.. 
Menin orta okulundan 197 Mahmud, An- guz, Ankara Necatı okulundan 4. A. da Mu· 
kara Poyracı mahallesi Y cniay sokak 12 harrem, Ankara Koca tepe okulunda.il 23 
de Vedad Ankara erkek lisesinden 877 Gündüz, Ankara erkek lisesinden 846 Oiuz, 
Nazım, A~kara Ulus okulundan 979 Mu- Ankara erkek lisesinden 1521 Kemal, An• 
ammer, Ankara İnönü okulundan Nejad kara İnönü okulundan 978 Salihaddin, An
Ünliı, İstanbul Kumkapı ni$ancı camii k~~a Mimarkemal okulundan ikinci srnıha 
şerif çıkmaz sokak 28 de Şevket, Ankara Gunayo, Zonguldak orta okulundan 90S 
ikinci orta okulundan 226 Şükriye, Kara- Co~kun, .. Ankara Dumlupınar okulundan 
deniz Ereğliai Bezane okulu üçüncü sı- ~aım Gun Do&UY, Ankara Cebeci Posta e
nıfından Yıldırım, Zonguldak orta oku- v.ı yanın~a Hayati,. ~n.kara Bayram caddoo 
lundan 901 Necmiye Diyarbakır İsmet- ıınde Munevver Bırıcık, Ankara İnönü o
paşa okulundan 3. F. 'Dokucu Ankara Ga- kulundan 20 $crafcttin, Ankara sanat oku• 
zi liaeıinden Mustafa Yurddaş Ankara lundan 87 Şevket, Ankara birinci orta oku· 
Necati okulundan 5, c. de Alpt~kin, An- !undan 1. 2. de Yiıkıcl, Ankara cumhuriyet 
kara Aralanhane camii Pamir sokak 9 da okulundan 792 Ferhan, Ankara türk kültür 
Özcan, Afyon Dumlupınar okulundan okulundan İhsan Bali, Ankara türk maarif 
Müfide Tiryakioilu, Adana erkek lise- okulundan Serhad Pasin, Ankara Necati o
sin~en 166 Salahaddin, Ankara ticaret Ji. kul.undan S. C. de Kemal, A~ara Gazi li• 
aesınden 1. A. da Sabriye, Ankara Ata- ıeıınden 451 İhsan, Ankara Mımarkemal o• 
türk okulun~an 148 Hikmet, Ankara Bay- k~lundan 2: B. de Ayhan, Ankara Gazi lise
ram caddeıı Oyuker ıokak 12 de Müni- ııınde~ Sacıd Durgun, Ankara Altın daima• 
re Ünal. Ankara Dumlupınar okulundan hallcs.ı 97_7 Numarada İbrahim, Ankara er-
306 Fatin, Adana emirler mahallesi polis kek. lııe~ı!'d~n 33 Mustafa, Ankara Ziraat 
karakolu yanında 13 de İbrahim, Ankara enstıtuıu ıstıklU frrını yanında 11 de Nur
İstiklil okulundan 83 Kasım, Ankara j. ten. 
kinci orta okulundan 699 Suzan, Ankara 
İltekin okulundan 664 Kemal, Yalvaç or
ta okulundan 177 Hikmet, Ankara birinci 
orta okulundan 1498 Necdet, Amasya Ye
şil ırmak okulundan 25 İsmet, İstanbul 
Usküdar Bulınırlu mescid mahallesi 19 

<la Muammer, Ankara Gazi lisesinden 825 
tsmail, Ankara Dumlupınar okulundan 
375 Mehmet, Ankara Necati okulundan 
750 İlhami , Ankara Necati okulundan 5. 
A. da 1. Capçı, Ankara Necati okulundan 
889 Necil, Ankara İltekin okulundan 3'2 
Mua!11mer, Ankara Ulusba11m evi parti 
ıtaraJında Erdal, Ankara ekmek fabrikası 
Sadeddin oilu Ayer, Ankara birinci orta 
okulundan 602 Mehmet, Ankara Atatürk 
okulundan 460 Turhan, Ankara birinci or
ta okulundan 1757 MiiGerrcf, Hcreke ilk 

Devrekte vergi tahsilah 
Devrek, (Hususi) - Mali sene ni

hayetine henüz üç ay varken, kaza• 
mızda vergi tahsilatı tamamile yapıl• 
mı§, ve gelecek seneye hiç bir vergi 
devredilmemiştir. Bu hadise halkın 
ödeme kabiliyetinin artış ve cumhuri • 
yıct maliyeainin düzenli işleyiJinin bit 
misalidir. 

Tirede bir yangın 
okulundan Necla Uc;ok, Ankara birinci 
orta okulundan Nejad Kayıhan Ankara 
Y enl.ce mJ1halleıi Dol ek sokak -46 da Sem-
aed~ın, Ankara 1Jlucanlar Ulu kapı c:ad- Tire, (Huıual) - Şch...;n ortasın• 
deıı 12 de İrfan. . u 

Çankırr orta okulundan 300 Feasah, Ça- dakı elektrik fabrikasının mazot depO" 
nakkalc orta okulundan 981 Mchmed, Bar- ıunda bulunan yağlar bir dikkatsizlik 
tın iıtiklAl ilk .okulundan 290 Mukaddes,, yüzünden parlamış ve yangın çıkmış-

A
Andkara er~elkk lıkseslindden 303~ Ziyta .. SökAml.~n, tır. Alevler etrafı sannıı güçlükle 

ıyaman ı o u un an ruz çoz, oc- .. .. .. .. .. 
re ilk okulundan 87 Bedriye, Ankara Neca- sondurulmu~tur. 
ti okulundan 400 Alp Arslan Sökmen, Ada· ---------------
na birinci orta okulundan 288 İrfan, Anka· 
ra Gazi liıeııindcn 766 Memduh, Nevşehir 
orta okulundan 441 Sütckin, Marmaris ilk 
okulu beşinci sınıfından Mehmet Kürüm, 
İstanbul Ni,anta,ı Vali konait caddeıi 
Selçuk apartıman 3 de Şefika, Malatya Ga
zi ilk okulundan 354 Haliı, Ankara Necati 
okulundan 401 Hüsameddin Sökmen. 

ikramiye kazanamayanlar : 
Ankara askert fabrikalar ticaret kalemi 

mutemedi oilu Ercümend, Kastamonu liıe
ainden 2. A. da 624 M. E . Eccvid, Ankara 
Uluı okulundan 575 Hayati, Ankara Dum
lupınar okulundan 697 Doğan, Sivas İimet 
pap ilk okulundan 325 Yükıel , Ankara er
kek liıeıindcn 578, Ankara Ulus okulundan 
593 Baha, Karadeniz Ereilisi Bazane ilk 

okulu üçüncü ırnıfından Yıldırım, Ankara 
İnönü okulundan 138 Basri, Ankara İımet 
İnönü okulundan Adnan Buant, Ankara U
lus okulundan 363 Ziver, Ankara devrim 
okulundan 535 Emin, Ankara Etlik okulun
dan Afif, İstanbul Cihangir on ikinci ilk o
kulu beşinci 11nıfından Harika, Ankara 
Dumlupınar okulundan 627 İhıan, Ankara 
Hacr Murad mahallesi Bulk sokak 3 numa
rada Nebahat, Ankara Semerkand ıokak 2 
numarada Behiye, Ankara Yenişehir Mimar 
Kemal okulundan 881 Ayten, Ankara Doğan 
bey mahallesi Taş düşme ıokak 7 numarada 
Muazzez, Ankara Mimarkcmal okulundan 
282 İlhan, Ankara Dumlupınar okulundan 
759 Şükran, Ankara hmct İnönü okulundan 
1159 Turhan, Ankara birinci orta okulun
dan 523 Burhaneddin, Ankara birinci orta 
okulundan 282 Sebil, Ankara cumhuriyet o
kulundan 520 Cevdet, İstanbul Taksim orta 
okulundan 1. B. de 182 Hakkı, Ankara bi· 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

En eıkl nasırları bile pek kısa blf 
?amanda tamamen ve kökilnden çıka• 
cır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan.zuk eO" 
ıaneıi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve mileuir bir nasır iHicıdır. 

596 

ev ve dükkanlar 
Mevkii 

Gayrisafi İr. muhammeni icar B. Dipozitosu 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

3 - İhale . 2490 sayılı kanuna tev
fikan 25 nisan 1938 pazartesi günU ta· 
at 16 da Sandıklı encümeninde k.ipalı 
zarf usuliyle yapılacaktır Muvakkat 
teminat 1871 liradır. 

4 - İsteklilerden aranılacak vesi
ka bugüne kadar laakal 20 bin lira 
kıymetinde Türkiyede bir şehrin e
lektrik tesisatını muvaffakıyetle bi
tirdiğine dair kabul raporu ve ,artna
mede sayılanlardır. 

Ka. No. 

1 

3/1/13 
27 
3 
1-1/1 

331 
323 
321 

321 
331 

15 
10 
5 
3 
1 

kargir ev Ülkü mahallesi Söğütlü ıokak 
dilkkin Ülkü mahallesi lise ıokak. 

ahşab ev Altay mahallesi Haymana sokak 
ahşab ev Altay mahallesi aralık sokak 
iki dük- Ülkü mahallesi Söğütlü aokak 

800 00 
240 00 
80 00 

120 00 
240 00 

66 
20 
6 

10 
20 

67 
00 
67 
00 

00 

30 
9 

3 
4 

9 

00 

00 
00 
50 

00 

5 - Teklif mektupları 25 nisan 
1938 inci pazartesi günü aaat ıs te ka 
dar muvakkat teminatlariyle ve kanu-

nun tayin ettiği ve şartnamede taerih 
edilen vesikalariyle birlikte sıra nu
marasiyle makbuz mukabilinde bele· 

diye encümen reisliğine verilecektir. 
Mektupların saat 16 ya kadar yetit
mek üzere iadeli teahhüdlü mektup 
şeklinde gönderilmesi caizdir. Posta
da vaki olacak gecikmeler kabul edil
miyecektir. İstenilen vesikaları nok
san olanların teklifleri de reddedile-
cektiı. ı.tlıl 

4 

6/ 1 
5 

55-55/1 

1-1 
S/9 

19 

20,/.10 
2 

39 

320 
331 
326 
325 

321 
325 
327 
322 
325 
326 

15 
9 
7 

27 

27 
7 
3 

16 

6 
ıs 

kan 
ahşab ev 
kargir ev 
abfa.b t:N 

dükkanlı 

ahıaJ> f:'I 

ev 
ahp;b ev 

.. .. 
H H 

,, .. 

Ülkü mahallesi kınacılar sok. 400 00 

Ülkü mahallesi lise ıokak 200 00 
Altay mahallcei canakcdar sokak 120 00 

Ülkü mahallesi 1atuyon aokak 410 00 

Altay mahallesi Kayalı sokak 60 00 
Ülkü mahallesi evkaf aralığı 400 00 
Altay mahallcei kınacılar sokak. 300 00 
Altay mahallesi Hasırcılar sokak 616 00 
Ülkü mahallesi evkaf aralığı 450 00 
Altay mahallesi il'tuyon sokak. 600 00 

33 
16 
10 
34 

5 
33 
25 
S1 
37 
so 

34 
67 
00 
17 

00 
34 
00 

34 
50 

00 

15 
7 

4 
15 

2 
15 
11 
23 
16 
22 

00 
50 
50 
38 

25 
00 
2S 
10 
88 
50 

Yuıiarda cim ve evtafı yazılı maliye hazine namına kayıdlı gayri menkullerin aylık icarlarının pazarlıkla ihal'}• 
teri 25.3.938 cuma günü saat 15 de Defterdarlıkta mlitetekkil komi•yonda icra kılınacaktır. 

ı.tcklileri dl~ ımlıabu•lao üo bi(likote l&U geçen kıomieyona mtlrlıC&Mları. (679) 1425 
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13. 3. 1938 

Vilayetler 
mimar olmur veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalamur tarttır. Milfterek 
teklif yapanların her ikiai de müte-

MeyYIClhk islah istasyonu ahhltlik veeikuını haiz olacak ve te
minat müşterek olacaktır. 

bl.RISI yapf lrllacak 9 - Teklif mektubları yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 

Aydın incir lıtaıyonu Müdürlüğü Srhhiyo mildUrlüğünde müteşekkil 
Eksiltme Komisyonundan ı komiıyona getirerek makbuz mukabi-

l - Eksiltmeye konulan i': Aydm linde verilecektir. Bu mektublar ek
ilinin Erbeyli istuyonu civarında in- ıiltıne kanununun 31,32,33 ve 34 üncü 
şa edilecek meyvacıhk iılah iıtasyonu maddelerine tevfikan ihzar olunacak
binalarıdır. 41806 lira 158 kuru' ketif tır. Poıta ile gönderilecek mektupla
bedellidir. rın nihayet saat on dörde kadar gel-

2 - Bu işe aid ıartname ve evrak mi' olmaaı ve dı' zarfm mühür mumu 
funlardır: ile iyice kapatılmıı olması lazımdır. 

A- Kapalı zarf uıuliyle eksiltme p d h k Olta a uıl olacak gecikmeler a-
tartnamesi, bul edilmez. {121S-622) 1305 

B- Mukavele projesi, 
c- Bayındırlık ı,1erı genel tartna- Muhtelif binalar 

mesi, 
o- Fennt şartname, yaptırılacak 
E- Keşif, metraj cetvelleri. 
F- Resimler. Niğde Ziraat müdürlüğünden : 
İstiyenler bu evrakı Aydm nafıa 1 - Niğde ziraat örnek fidanlığın-

müdürlüğünde görebilirler. da 41832 lira ketifli üç parçadan ibaret 
3 _ Eksiltme 2S mart 938 cuma gti- memur, milıtahdem evleri ve işletme 

nü saat ıs de Aydın hilkümet kona- binaamın yapılmaları kapalı zarf usu -
ğında nafıa dairesinde toplanacak ko- liyle ekıiltmeye konulmuştur. 
misyonda yapılacaktır. 2 - İstekliler ıartnamcyi, mukavele 

4 _ Ekailtıne kapalı zarf uıuliyle proje1ini ve keıif cetvellerini, her gün 
yapılacaktır . Niğde ziraat mUdUrlUğünde görebilir-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- ler. 
teklilerin 3136 liralık muva.kkat temi- 3 -Ekıiltme 25 • 3 - 938 tarihine 
nat vermeıi ve Nafıa veklletinden a- teaadilf eden cuma günü saat 15 de ya
lınmış yapı mUteahhitliği vesikası pılacaktır. 
göstermesi, yaptığı en büyük itin be- 4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin 
deli 3S.000 liradan a,cıağı olmaması, 3138 lira muvakkat teminat vermesi ve 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen- aşağıdaki vesikaları haiz olup göster -
dis veya mimar olmaaı veya bunlardan mcleri llzımdır. 
birisiyle müşterek teklif yapmas~ ve a) • Nafıa Vek!letinden alınmış 
mukaveleyi birlikte imza etmC'iı la- 1938 seneıine ait müteahhitlik ehliyet 
zımdır. vesikaaı ve ticaret odası sicil kağıdı: 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3· b) - Bir teahhütte en az 20.000 lira -
Uncü maddede yazılı saatten bir saat lık bina inşaatı yapmış olduğuna dair 
eveline kadar Nafıa daireaine getiri- vesika. 
lerek eksiltme komisyonu reisliğine 5 - Teklif mektuplan üçüncü mad
makbuz mukabilinde verilecektir. ~oa dede yazılı ıaattan bir saat evveline ka
ta ile gönderilecek mektupların nıha- dar Niğde ziraat müdürlüğünde müte -
yet 3. ilncU maddede yazılı saate ka- şekkil eksiltme komisyonu reisliğine 
dar gelmiş olması ve dı' zarfın müh~r makbuz mukabilinde verilecektir. 
mumu ile iyice kapatılmıı olması la- 6 - Posta ile gönderilecek mektup -
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka- Iann eksiltme saatına kadar gelmiş ol -
bul edilmez. (S93) 1234 ması ve zarfın mUhilr mumu ile iyice 

Belediye binası 
yaptırılacak 

Malatya Vilayeti Jamet Pata Ka
anunu Uray Batkanbğmdan .: . 

M l t a taınet paşa nahıyesınde 
a ay k ·rr 

yaptırılacak 8718 lira 74 kuruş eJ~ .ı 
belediye binası inşası 1.3.938 den ıtı
baren kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuttur. 

İhale 21.3.938 pazartesi günü saat 14 
C!e belediye dairesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 653 lira 91 kurut· 
bar. 

İsteklilerin teklif mektubları ve bu 
ifc ehil olduklarını gösterir vcıikala
rını havi kapalı zarflarını ihaleden bir 
saat evete kadar eksiltme komisyonu
nu bulmalıdır. 

Proje, evrakı ketfiye ve ıartnamc

ler her gün görülür. İsteklilere para-
ıız suret gönderilir. (567) 1173 

Eliuğda yapllacak cüıamhlır 
hastanesi eksilsme ilanı 

Elazığ Sıhat Müdürlüğünden ,: 
1 - Eksiltıneye konan iş: Elazığ

da Emrazı akliye hastanesi arkasın
daki arsada cüzzamlılar hastanesi in
p.aı 

2 - Keşif bedeli 96923 lira 64 ku-
ruştur. 

3 - 937 mali senesi içinde başlana
cak olan bu işin bu seneye ~us 
tahsisatı 67500 liradır. Mütebakisi 
938 senesi büdcesinden ödenecektir. 

4 - Bu iş 3-3-938 tarihinden itiba
ren yirmi bir gün milddetle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

S - A~ğıda yazılı tartname ve ev
rak Elazığ Nafıa müdürlüğünden 
dört lira seksen bet kurut bedel mu
kabilinde istenebilir. 

A - Eksiltıne ,artnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ,artna

ınesi 

kapatılmıt bulunması lazımdır. Posta
da olacak cccikmeler kabul edilmez. 
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Ko.sum beygiri ve çift 
öküzü ahnacak 

Kocaeli lakin Müdürlüfüııden ı 
1 - Kocaeli "{il~eti dahilinde isk!n 

edilen göçmenlere tevzi edilmek üze· 
re aatın alınacak olan 231 adet ko,um 
beygiri ile S38 adet çift öküzü kapalı 
nrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14-mart-938 pazartetıi 
gtlnU saat 14 de Kocaeli iskan müdUr-
1 Uğilndc komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 - Teklif moktubları ihale günü 
olan 14-mart-938 panrteai gilnü saat 
12 ye kadar iakln müdilrlilğüne teslim 
edilmit olmalıdır. 

4 - 538 adet öküzün muhammen be
deli 29S90 lira ve 231 beygirin 1963S 
liradır. 

5 - İstekliler muhanmıen bedel ü
zerinden yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat paralarlyle ve ticaret odası ka
yıd vesikalariyle birlikte yukarıda ya
ı:ılı gün ve aaatte müracaatları ilan olu 
nur. 

Şartnamesi Kocaeli iskan müdürlü
ğünden parasız verilir. (1078-546) 

1130 

4 kazanın hartası 
yaptırılacak 

Çorum Valiliğinden : 

uuu s· 

Dahiliye bakanhğı 

Şehir haritası 
yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 
Çorum şehmrinin hali hazır hartala

rmın tanzimi iJi kapalı zarf usuliyle 
eksiltıneye çıkarılmıftır. Maktu keşif 
bedeli 8500.- liradır. Eksiltıne 21.3. 
938 pazartesi gUnU saat 11 de, Anka
rada dahiliye vekaleti binasında, bele
diyeler imar heyetinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 637.50 liradır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler i

mar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
(551) 1170 

Sıhat bakanhğı . . .. 

İsteklilerin teklif mektublarmı 2 
inci maddede yazılı saatten bir saat e
vetine kadar komisyon reisliğine mak
öuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1556) 1424 

· A. Levazım AmirliOi 

Haki bez ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Kodan: 
1 - Askeri okullar için 30350 metre 

haki poplin gömleklik bezin kapalı 

zarfla eksiltmeli 21 mart 938 saat 15.30 
da Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Muhammen bedeli 26708 lira ilk 
teminatı 2003 lira 10 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teklif 
mektublarmı ihale saatından bir saat 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü • evel komisyona vermeleri. (562) 
essesesi Satın Alma Komisyonu Re- 1172 

Ampul pazarhğı 

isliğinden : 
ı - Muhammen bedeli 975 lira olan 2 500 k"I t ,_ 1 1. 

ampulleri 16.3.938 çarş_amba günü saat • 1 o ereyagı a 1nacan 
11 de pazarlık suretiyle alınacaktır. 

Taliplerin mezkur günde müessese-
de bulunmaları. (687) 1437 

Bayınd1rhk BakanhOı 

Telgraf teli ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
21. 3. 938 pazartesi günü saat 15 de 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme 
eksiltme komisyonu odasında ceman 
5277 lira muhammen bedelli 30 ton 
telgraf teli ile 150 kilo bağ telinin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat mikdan 395.78 
liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada vekalet malzeme müdürlü
ğünden parasız olarak almabilir. 

Ankara Levaznn Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan : 

1 - Harb okulu ve Cebeci hastaha
nesi i~in 2500 kilo tere yağın açık ek~ 
siltmcai 21 mart 938 1aat 14 de Anka
ra Lv. amirliği Sa. Al Ko. da yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla komisyon-
da bulunulması. (581) 1201 

1 O ton sadeyağı ıhnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan ı 

l - İdareleri imirliğe bağlı jandar
ma erat ve okurları için 10 ton sade ya
ğının kapalı zarfla eksiltmesi 21 mart 
938 saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek-

İsteklilerin teklif mektublarım ta

limatnamesine göre vekaletten alın
mıt malzeme müteahıhidliği vcaikaaı 
ile birlikte ayni gün saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

( 542) 
1183 

tublarının saat 14 e kadar komisyona 
verilmesi. (580) 1200 

Betonarme köprü 
inşaat• 

Nafıa Vek&letinden : 
1 - Yalova kasa.basından hamamla

ra giden asfalt ypl üzerindeki ah'ap 
Samanlıdere ve Yalova köprfilerinin 
betonarme olarak inşaatı kapalı zarf 
uıuliyle münakasaya çıkarılmı,trr. Bu 
iki köprünün kepf bedeli (70.SOO) li
radır. 

2 - Eksiltme 24.3.938 tarihine mü
sadif pertembc günü saat (15) de Na
fıa vekaletinde §Ole ve köprüler ~is
liği eksiltme komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (353) kuru, 
mukabilinde şose ve köprüler reisli
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(4775) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabilecekle
rine dair vekiletimizden alınmıı mü
teahhitlik ve1ikasiyle ticaret odası ve
sikası ibraz etmeleri lbımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı daireıinde hazırlıyacakları tek
lif zarflarını ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teıılim etmeleri muktazi olup postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(572) 127S 

Yapı işleri ilanı 

170 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan .:, 

1 - Haııb okulu hayvanat ihtiyacı 
olan 170 ton yulafın pazarlığmda talib 
çıkmadığından 18 mart 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8500 lira ilk 
teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla komisyon-
da bulunulması. (652) 1422 

Zayi makbuz 
Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 

Umum sıhiye deposuna aid 92112 
11ra numaralı bir adet aıhiye ayniyat 
tesellüm makbuzu kayıbolmuttur. Zu
hurunda hükmü olmadığı ilin olu
nur. (682) 1433 

Ankara Belediyesi 

Sahhk yazı makinesi 
Ankara Belediyeıinden ı 

Ç - Metraj cetveli, hulasai keşif cet 
\'eli ve planlar 

D - Nafıa Bakanlığı yapı işleri in
taat şartnamesi 

ı nisan 938 cuma günü aaat 11 de Ço
rum vilayeti makamında ihalesi yapıl
mak üzere 19SO lira keşif bedelli Sun
gurlu, 3250 liralık Osmancık, 1950 li
ralık Mecidözü, 1625 liralık Alaca ol
mak üzere ceman 8775 lira ketif bedel
li yukarıda isimleri geçen kazaların 
hali hazır hartalarmın alınması açık 
ekliltmeyc konulmuıtur. Şartname ve 
buna aid diğer evrak Çorum Nafıa da
ireıinde görülebilir. Muvakkat temi
nat 658 liradır. İsteklilerin teklif mek
tuplarile bu işi yapabileceklerine dair 
Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetna- Nafıa Vekaletinden : 

Belediye resminden olan borç için 
haczedilen kullanılmıı bir adet yazı 
makineci 14.3.938 pazartesi gUnil saat 
(12) de mezat idaresinde satılacaktır. 
İstekli olanlar o gün, o saatte orada 
bulunacak memura müracaat etmeli· 

E - Fenni şartname 
Yukardaki bedel mukabilinde A, 

B, Ç, E ile göserilen evrak verilip 
diğerleri Nafıa Dairesinde görülebi
lir. 

6 - Eksiltme 24-3-938 perşembe gü
ıı.u saat onbeşte Elazığ Sıhiye müdilr
lUğü odasında mütefekkil komisyon
da yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 6096 lira muvakkat teminat 
"ermesi ve bundan başka apğıda ya
ııJı vesikaları haiz bulunmaları la
ılltıdır. 

A - Nafıa Bakanlığından alınan 937 
"e 938 yılına aid müteahhitlik veıi
ltaıı 

B - 937 yılına aid ticaret odası ve
•ikası 

C - Asgari 50.000 liralık bu gibi bi
rıa inşaatı yapmış olduğuna dair dai· 
''-i vesikası. 

me ve diğer belgelerini ihale gi.!nü saat 1. Eksiltmeye konulan iş. Ankarada 
10 da ihale komisyonuna vermeleri la- yüksek ziraat enstitüleri talche çalıJ-
zım:hr. 1~83 
--------------- ma binasmm dahili aksamınm ikmali, 

Hilmi Malikin kitabları 
1 - lnkilab Yolunda 
2 - Yaradıcı Küçük İnsan. 
3 - Çocuk Ruhu ve Terbiyesi. 
4 - Demokrasi Mefhumu ve Mile· 

rimlerimiz. 
S - Türkiyede Suçlu Çocuk. 
15 - Tür ki yede sinema ve Tesirleri. 
7 - Annelerin kızlarma öğütleri. 
8 - Revolutionary Turkey (İnkı

labçı Tilrıkiye) İngilizce - doat
larınıza tavsiye ediniz. 

9 - Esrarla dolu bir hayat - ARI. 
{İngilizceden tercüme). 

10 - Stamped u Criminal - İngiliz
ce (Yakında çrkacak) 

Ankarada Hqct ve Tarık Edip; la
tanbulda Ha,et ve 1kbal kitabçıların-

ve dahili elektrik tesiaa.tınm harici şe-
bekeye bağlanması ve etraf duvar ye 
trotuvarlarınm inşaatı i•idir. 

Keşif bedeli: 40615 lira 76 kuruştur. 
2. Eksiltme 28.3.938 pazartesi günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı işleri ek
siltme komisyonu olasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 205 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 

1 - Müteahhidin mUb.endle Y"f& dan aıazw. 14111 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 3046 lira 18 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa veklletin
den 1938 senesinde ahnmıt 50.000 lira

lık yapı mUteablıidlili :ıceiUlı ıötter· 

mnil&ladu. 

dirler. (689) 1438 

lstanbul Deniz Lv. -A.·· . . ' 

400 ton kardif kömürü ahna<ak 
M. M. V. Deniz Merkez Satm Al

ma Komisyonundan ı 
1 - Talunin edilen bedeli 10400 lira 

olan 400 ton kardif kömürünün pazar
lıkla münakaaası 23 mart 938 tarihine 
müsadif çarpmba günü saat 14 de ve
kalet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün ve mUnakasaya giı:mek is
teyenlerin de merkör gün ve aaatde 
780 liralrk teminat mektubu ve kanu
ni belgeleriyle birlikte komiıyonumu· 

• mlktıaMlan. .c.o~ !.431 

Baş bakanlık 

Baraka yaptlnlacak 
Baıvekalet Devlet Meteoroloji lı

leri Ummn Müdürlüiünden : 
1 - Umum müdürlilğümüz ihtiyacı 

için (65) altınış beş adet rasad aletle
ri barakaı açık eksiltme suretiyle yap
tırılacaktır. 

2 - İhalesi 28 mart 1938 pazartesi 
günü saat 14 de Ankarada Yenişehir, 
Kızılırmak sokak, No. 30 da Devlet 
Meteoroloji İJleri umum müdürlü
ğünde toplanacak olan satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4875) lira 
olup ilk teminatı {365) lira (63) ku
ruştur. 

4- Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakid veya nakid ye
rine kaim olan tahvilat olduğu tak
dirde bunlar komisyonca alınamıya
cağından bunların münakasadan e
vet merkez muhasebeciliğine ya
tırılarak alıncak makbuzun komisyo
na ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji i'leri umum mü
dürlüğü levazım müdürlüğünden te
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde istenen belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatta komisyona baş 
vurmaları. (686) 1436 

_ M. M. bakanhğı 

Muhtelif inşaat ve 
tesisat yoptanlacak 

M. M. V. Satın Alma Kamisyo -
nundan: 

1 - Çorluda (F} tipi iki hangar, ha
mam, mutfak, au teaiatı ve 6 erat pav
yonu ile yol meydan tesviyesi, elekt
rik tesisatı, kanalizasyon, cephanelik, 
sondaj infaat ve tesisatları kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - İşbu inşaat ve tesisatın umu
munun kefif bedeli (8S2.522,89) sekiz 
yüz elli iki bin bCf yüz yirmi iki lira 
seksen dokur kuruştur. 

3 - Eksiltıne 21 mart 938 pazartesi 
günü saat ıs de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 37851 liradır. 
5 - Şartname, keşif, proje ve sair 

evrak 42 lira 63 kurup M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

- 11'-t 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 Ye 1 
üncü maddelerinde yutlı bolıelerle i
dari şartnamenin dördüncü maddeti• 
nin (F) fıkrasında yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını beheme
hal ihale saatından blr saat evetine ka· 
dar Ankarada millt mlldıfu •ekiletl 
satın alma komisyonuna makbuz karp-
lığı olarak vermeleri. (561) 1171 

U~uı elbisesi ıhlllClk 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 2.000 tüp uçuf elbiaeıi cilası .. 

çık eksiltmeye konmu.ttur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1520 lira 

olup ilk teminat parası 114 liradır. 
3) İhalesi 29 mart 5138 salı ıUnü a&• 

at 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gUn ve aa
atında M. M. V. satın alma komt.yo. 
nunda hazır bulunmaları. (683) 1434 

Fireze bı~aklan ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

mi&yonundan : 
1) 16 adet Mors derill Fireze bıçu· 

lan açık eksiltmeye konmuftur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4000 lira 

olup ilk teminat parası 300 llradır. 
3) İhalesi 30 mart 938 ça~ ga. 

nü saat 10 dadır. 
4) Ekıiltmeye gireceklerin 2490 1&• 

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale giln ve sa· 
atında M. M. V. aatm alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. {684) J435 

-
.. .Harita. Umum Md. 

Santral yapt1rılacak 
HaTİta Genel Direktörlüiilndena: 

1 - Harta genel direktörlflf(lnün 
Cebecideki garnizonu dabilinde aö .. 
terilecek yerlere vu ve montaj edil• 
mek üzere 220 voltluk Altertanif ce
rayanla ve 20-30 voltla çall!Ir on adet 
telefon makinesini havi onluk bir tam 
otomatik santral açık eksiltme ıure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 950 lira ve 
muvakkat teminatı 72 liradır. 

3 - Eksiltme 29 mart NI tali ctl
nü saat 15 de Cebecide Harta genel 
direktörlüğü binaunda Sa. Alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin fenni şartnametlnl 
görmek üzere her gün ve ebiltmeyı 
iştirak için de yukarıda yazılı gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

5 - Muvakkat teminat olarak yal
nız banka mektubu VC'y& maliye 19n

dık makıbuzu kabul olunur. 
(699) 1441 

Meşe traverst alınacak 
D. D. yolları .atm alma Kom.: 

9 uncu İşletme için her biri ayrı ayrı olmak üzere kapalı sır! uıuUylt 
1atın alınacak meşe cari hat traversinin miktarı, muhammen bedeli, nmvall
kat teminatı ve prtnamelerinin kaçar kurup tevzi edileccfi qafmya ya. 
zılmıştır. Bu traverslerden birinci 23443 adedi TRULY A ormanından, ikin
ci 1102S adedi Y ATROZ ormanmdan ve üçilncil 6706 adedi KARAMANLI 
ormanından kat ve temin edilebilmek Uzere Ziraat Veklletince Edime 011-
man başmühendisliğine tebligat yapddığmdan teahhilde girecek olanlu 
Orman Baımilhcndisliğile temas edebilirler. 

23443 adetlik birinci eksiltıne 29 mart 1938 salı günü saat 15,30 da 11021 
adetlik ikinci eksiltme 30 mart 1938 çarşamba günU ve 6706 adetlik UçUndl 
eksiltme 31 mart 938 perşembe günü ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu itlet
me binasmda toplanacak olan satm alma komisyonunda yapılacaktır. bte• 
lilerin Nafıa Vesikası ile beraber diğer kanuni vcaaiki ve teklif mektupla
rını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltmenin icrası saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri Iiznndır. Şartnameler Sirkeal 
ve Ankara veznelerinden aşağıda yazılı bedeller mukabilinde verilmektıe-
c!ir. 1262-662 1373 

Muhammen bedeli M . Teminatı Şartname bedeli 
Miktarı Lira Lira Kr. 

23443 
11025 
6706 

93772 
44100 
26824 

S937,C50 
3307,50 
2011,80 

lspirtolar ucuzladı 
lnhiaarlar Anbra Bapnüdürlüiündea \ 

lS mart 1938 aabahından itibtren ispirto fiatlarında tenzillt yapılmıı " 
yeni fiatlar qağıda göaterilmif.ir • 

Bayilerimizden ellerinde boyalı ispirto bulunanlarla titeli tuvalet ie
plrtosu bulunanlar martm on dördüncü gilnU akpmına kadar 25 kuruı pW.. 
lu bir beyanname ile ispirtoların mikdarını bapildüriyetimize bilcUreceJm. 
ler ve fiat farklarını aynı neviden ispirto olark alacaklardır. 15 inci ıUn 
aabahındıuı itibaren beyanname kabul edilmiyeceil gibi yenıi fiattan fuı.,a 
da aatıı yapılamıyacalı için vaktinde beyannamelerin vcrUme1l llAn olo-
nur. (667) 1391 
Bayie verilen Bayiin satacağı Beher tiıenin 

fiat fiat · satıı f iatı 
100 derecelik 

litreal kendi litresi 
kuruı kurut kunıı 

90 100 
' 

açık kolonya laplrton 
41 50 boyalı lapirto - - ..... ilP.U.. 
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Niğde Çiftçi ve Tüccar Bankası Türk Anonim Şirketinin 
31. 12.93 7 tarihine göre hazırlanan bir yıllık bilançosudur 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların
dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! AK T~I F 
izahat 
Kasa: 

Banka kasasında 
Ziraat Bankasında 
Mersin İş Bankasında 

Esham ve Tahvilat: 
Borsada kote olanlar 
Serbest esham 

" 
Tahvilat 

Lira Kş. 

1 692.89 
1 176.24 

11 000.00 

140.00 
1 000.00 

Munzam karşılık tahvilat 2 560.00 
1935 ve sonraki yıllar yedekleri için tah. 2 760.00 
Zarar karşılığı tahvilat 800.00 

Avanslar: 
İskonto senetleri üzerine 
Teminatlı senetler 

" 
Borçlu Cari Hesaplar: 

Açık kredi ile 
Müteselsil kefaletle 

Kabullerimizden dolayı borçlular 
Çeşitli borçlular 

Menkuller: 
Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

Tesisat 
Gayri Menkuller: 

Banka binası 

~EKUN 

68 930.30 
2 989.41 

23 623.02 
33 653.37 
13 000.00 

388.68 

227.75 
544.83 
141.41 
93.10 

8 235.60 

Lira.~. 

13 869.13 

17 260.00 

71 919.71 

57 276.39 
13 000.00 

388.68 

1 007.09 

8 235.60 

172 956.60 

PAS 1 F 
İzahat 
Kapital 

İhtiyat akçaları: 
Eski ve adi ihtiyat akçaları 
1935 ve sonraki yıllar adi ihtiyatı 
Zarar karıılığı 
lhtiyatların faizleri 

Tasarruf tevdiatı: 
Vadeli tevdiat (bir yıl) 
Vadesiz tevdiat 

Kabullerimiz 

Çeşitli alacaklılar 

İtfa Tahsisatı: 

Taşıth malların aşınma payı 

Taşıtsız malların a~ınma payı 

Henüz istenilmeyen temettü 
Safi Kazanç 

YEK ON 

Lira Kş. 

100 000.00 

10 903.56 
2 736.45 

780.26 
3 122.96 

11 484.06 
12 387.52 

IJ 

u 

375.68 
502.09 

1 ı~U.1.> 

15 363.57 

Lira ~· 
100 000.00 

17 543.33 

23 871.58 

13 000.00 

504.20 

877.77 

1 796.15 
15 363.57 

---- ~ ----
172 956.60 

Tabii, saf, lezzetli 

,~, 

Hasan özlü unları 
Bu bilanço doğrudur. 31. 12. 1938 

çocuklar bayrlıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N 0 Z L U U N L A R I D I R. 

tdare Meclisi Reisi 
Abidin 

Reis Vekili 
Mustafa 

aza 
Yusuf 

aza 
Kuddusi 

aza 
B. Poyraz 

aza 
Şahap 

az<. 
Hüseyin 

Niğde Çiftçi ve Tüccar Bankası Türk Anonim Şirketinin 
93 7 yılı kazanç ve zarar tablosu 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklannıza Yediriniz. 1420 

PAS t F 
lzahat 
Masraflar: 

Maaf ve ücretler 
İdare masrafları 

Vergi ve Harçlar 

Normal masraflar 

Yerilen Faiz 

Amortisman 

Yeklln 
Net kazan~ 

YEKUN 

Lira Kş. 

4 258.63 
624.50 

1 885.34 

528.02 

531.03 

444.26 

Lira Kş. 

4 883.13 

1 885.34 

528.02 

531.03 

444.26 

8 271 78 
15 363.57 

23 635.35 

lzahat 
Alınan Faiz ve Komisyon 

İskonto 

F. Ve komisyon 

Çeşitli Kazançlar 
Kira 
Esham ve tahvilat 

ll'EKON 

Kayıtlara uygundur. 31. 12. 1937 

Umumt heyet toplantlsı 
Kayseri ve civarı Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz heyeti umumiyesi 31 mart 938 tarihine rastlayan per
şembe günü saat 14 de Kayseride Maarif hanında bulunan şirket 
merkez binasında alelade olarak toplanacaktır. 

Bu toplantıda hazır bulunacak hissedaranın hamil oldukları his
se ıenedatını veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta 
evvel şirket veznesine makbuz mukabilinde tediye etmeleri lazım
dır. 

Ruznamei müzakerat : 
ı - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okunması. 
2 - 1937 devrei hesabiyesine aid biHlnço kar ve zarar hesabları

nın tetkik ve tasdikiyle meclisi idarenin ibrası. 
3 - 1937 senesi karının meclisi idarenin tesbit ve teklif etmiş ol

duğu şekilde tevzii. 
4 - Nizamnamenin 34 üncü maddesi mucibince kıdem itibariyle 

çıkarılacak iki aza yerine aza intihabı ve meclisi idare hakkı huzu
runun tesbiti. 

5 - Murakib intihabı ve ücretinin tayini. 
Esas mukavelename ve ticaret kanunu ahkimma tevfikan hisse

daranın yevmi mezkılrde bu toplantıda vekaleten ve asaleten hazır 
bulunmaları ilan olunur. 1431 

TASHİH - 12 mart 938 tarihli 
nüshamızın yedinci sayfasında çıkan 
Çankaya tapu sicil muhafızlığına aid 
ilanda mahallindeki tetkikat günü 
31 - 3 - 938 olarak yazılması lazımge -
lirken sehven 11 - 3 - 938 olarak yazıl
DU§ bulunduğu tashihen ilan olunur. 

1443 

734 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 5967 
imtiyaz sahibi ve Baımuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

AK T t P 
Lira Kş. 

12 418.75 
9 950.80 

674.50 
591.30 

1428 

Lira Kş. 

22 369.55 

1 265.80 

23 635.35 

1-483 

Grib, Baş ve Diş 
Artritizm, Nevralji, 

Ağrıları, 
romatizma 

-N --

Mahdutmesuliyetli Ankara (Güven) 
yapı kooperatifinden: 

Kooperatifin 937 sene&i muamelat ve hesabından dolayı a~ğıda ya· 
zıh müzakere ruznamesinde mevcut işler hakkında karar ittiha:ı: et
mek üzere hissedarların 31.3.938 tarihine müsadif perşembe günü sa
saat 15 de Sümer Bank Umumi Müdürlüğü binası dahilinde alelade 
umumi heyet içtimamda hazır bulunmaları ilan olunur. 

İdare Meclisi 
Müzakere Ruznamesi : 

1 - İdare meclisi raporile mürakibler raporunun okunması. 
2 - Bil~nço ve kirüzarar hesablarının tasdiki ve idare meclisi ile 

mürakiblerin ibrası. 
3 - Müddetleri hitam bulan idare meclisi azalarının yerine yenile

rinin intihabı. 

4 - 938 senesi için üç mürakib intihabı. 1421 

§111 Satılık ev 111
§ - Uyanıı .. Servetifünun - -Maltepe Onur sokak 3 No. da E 

4 kat 2 daire beher dairede 4 oda E 
bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
kos tertibatını havidir. Ayrıca : 
bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 
ve helası olan bir dairesi de var- : 
dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 
telif meyva ağaçları vardır. İçin- : 

1891 

Bafyazan: A. Ihsan Tokgöz 

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

dekilere müracaat edilmesi 1125 : ----------------------------
Eıııı ııı ıı ı ıı ıııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ıı ı ı ı ıı: 

6m--REÇETELERİNİZi---.. 
Terzilere 

Kostümlük paltoluklardan çıkan 

kumaş parçalarının kilosunu 20 kuru
şa almaktayım. Atpazarı Müneccim 
yokuşu Kocaeli sokak No. 1 Mazhar. 
Telefon 3369 1372 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT TAM 21 DE 

Bayan Melek Tokgöz ve arkada,ları 
Tanburi B. Salahaddin Pınar ve ke· 

mani Nubar Tekyay'ın 

VEDA KONSERİ 
Bugün Gündüz Seanslarında 

Garry Cooper - GeorgC9 Raft - Fran
ces Dee tarafından oynanan büyük 

faheser 
DENiZ KAHRAMANLARI 

Seanslar: l - 2,45 - 4,45 - 6,45 
Saat 11 de tenzilatlı matine 

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

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

BU GECE 

Aşk-Musiki-neşe ve heyecan filmi 

AŞK MANEVRALARI 

Baş Rollerde : 

!DA WÜST • LEO SLEZACK 
Gündüz: 11 • 1 - 2,30 • 4,30 - 6,30 

Seanslarında 

:ALI BABA HlNDlST ANDA 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

f 
1.1' 
IO .... 

Yangın, haxat~ otomobil, cam sigortalar1 lO~ıhr. 
Halil Naci Mıhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2089 
"Vıv.OA" AAJwa accııtalıiı 1334 


