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.. • ,. Pazar saat 15.30 da 10 bölce· 
nin iıtirakiyle TURK1YE bi
rincilikleri kır koıuıu 

J\vusturya cumhurreisi istifa etti, ilhak için bir kanun neşredildi 

Hitler A vusturyamn da cumhurreisi 
Ve başkumandam! inamı kabines\ Fransızlar Çekoslovakyaya 
~~~~~~~~~~~· ~ah~hdmk taarruzdan endişe ediyor 

iıini konuıa<ak 

Ankaradan geçen 
yeni Hindistan _yolu Cekoslovakya üzerinde Alman 
Diyarıbakır - Irak demiryolu aüratle 

inşa edilmektedir. 
Geçen sene ikinci teşrinin 16 ıncı 

günü, bizzat Atatürkün şeref verdik· 
leri Diyarbakırda, baş.bakan Celal Ba
yar'ın, hatta ilk kazmayı vururken 
söylediği nutukta dediği gibi, Bu hat
tın nafra hayatımızda çok esaslı ve e
bemiyetli bir yeri vardır: Bizi iki 
komşu ve dost memleket hududlarına 
ulaştıracaktır. Ve, şüphesiz, bu yol, 
geçtiği bölgelerde, iktisadi hayatta ol· 
duğu kadar içtimai hayat üzerinde de 
ilerlemeler vücude getirecektir. Nafıa 
yekili Ali Çetinkaya, bu güzel sözlere 
fU fikirleri ilave etmişti: "Bugün te
melini attığımız demiryolu aaırlardan
beri sükun içinde kalmış yurd parçala
rına nur saçan bir şöle olacaktır." .... 
Diyarbakır • Irak hattı Diyarbakır· 

dan itibaren 164 üncü kilometrede So· 
ran köyü önünden şimale ayrılan Van 
- Van gölü cenubu - Kotur yolu ile 
lran hududuna varacak ve orada dost 
ve kardcı memleket demiryollariyle 
birletecektir. Zaten Irak ve İran hat· 
ları Diyarbakır • Sinan - Be~ri istika
metiyle Soran köyü karşısında tesiı 

ettikleri iltisak istasyonuna kadar ay
ni gilzergihı takib etmektedirler. Si
nan-Beşiri iatikametiniı takib eden bu 
güzergihın inp masrafı bakımından 
Dicle vadisine nisbetlc daha elverişli 

:ildarWdan,Qyiöi k:S1tii'uf~'iu ve miln
bit topraklı yerlerden geçmesi dolayı· 
aiyle de ekonomik değerinin yüksek 
bulunduğu anlaşılmıştı. Türkiye ve I
rak müteha11ıs mühendislerince ye
rinde yapılan tetkikler sonunda, iki 
memleket demiryollarının birlefIDe 
noktası olarak Türkiye - Irak hududu· 
nu teşkil eden Habur çayı kenarmdaki 
Guvara köyü seçilm.i9tir. 

••• 
Bundan tam dört ay evel böylece te

febbüs sahasına giren bir tasavvur, o 
zamandanberi diyebiliriz ki adım a
dını, tahakkuk etmektedir. Fakat bu, 
eski kervan izleri üzerinde yep yeni 
bir Hindistan yolunun vücude geti· 
rilmekte olması değil midid 

Bin bir maceraya sürükleyen kişi· 
fille tanruıı mı, yoksa fWırum bulun~ 
dukları servete erifmek arzuaiyle Hin· 
diıtanın en kıaa yolwıu bulmak irade
ıi midir? Kristof Kolomb Hindiıtana 
&itmek ümidiyle Amerikayı, Sebasti
yen Kabo kanadalı, Verrazano Man
hattani, Vcspuçe Berezilyayı keıfet
mitlerdir. Vaako dö Gama Hindietana 
gitmek maksadiyle Afrikayı cenubun
dan dolafDuştır. 
Haçlılar muharebelerinde ekonomik 

taraflar aramak kabilse bunda Hindia
tanın hayalini görebiliriz. 

Hindistan ve daha ötelerden gelen 
yelkenliler, kıymetli yüklerini Bura 
körfezine boıaltırlardı. Oradan bunlar 
§attülarab ve Dicle yollariyle Bağda. 
da taşınırdı. Bağdad'dan Dicle vadiai 
talı:ib e<iilerek Muaula ve Halehe, ya
hud Frat vadisi yolu ile Suriye liman
larına, f.imal istikameti ile de, dağlar 
aşılarak lrana gidilirdi. Irak ve Suri
yenin §İnıalinden kalkan kervanlar ise 
Küçük Asyayı gefip lstanbula varır
lardı. 

Bu üç yolun ehemiyetini çok azal· 
tan ilk dar:be ümid burnu yolu kififin
den gelmiştir. Süvey9 kanalı ikinci 
darbeyi indirmi9tir. 

Fakat, buhar kuvvetinin kara ve de
niz nakil vasıtalarına tatbiki, vaziyeti 
değiştirmiş olmasa bile eski kervan 
yollarını zamanla, yavaş yavaş, değer
lendirmiştir. Süveyş kanalının açılı
tından yarım asır sonra, çinin ve Hin
distanın arka kapılarını Avrupa Rua-
yası yaylalarına bağlayan Transiberi
en demiryolunu, ve Hindistanın dağ 
•ilsilelerinin anageçidlerine dayanmak 
ıuretiyle Hindistanın 9imal kapıları
lll prbm modem vuıtalarına açan 

pıaiea fime· -tiftderiaü bu mi-

Yazan: N. B. 
taleayı tevsik için zikredemez miyiz? 

Memleketimizden geçen eski ticaret 
yollarına tekrar dönelim: İrak ve Su
riyenin 9imalinden kalkan kervanları 
latanbula getiren yol, Bağdad demir
yolunun yapılması ile, zamanımızın ti· 
caret yolları arasına girmi9tir. Nite· 
kim, Londra - Hindistan yolu üzerin
deki yolcu ve posta servisi memleketi· 
mizden geçerek Toros ekspresleriyle 
yapılmaktadır. İstanbul • Haydarpa9a 
feribot tesisatı yapıldığı zaman bu 
ekspresler Londra ile Hindistan ara
sındaki vasıtaların sürat ve iatirahat 
bakmundan en iyilerin.den biri olacak
tır. Ancak bu yolun yolcuları, toprak
larımızdan ayrıldıktan sonra seyahat
lerine ıu suretle devam etmektedirler. 

ı - Halep • Trablusşam • Berut -
Şam· Bağdad 

2 - Haleb • Müılimiye - Nuseybin
Telköçek • Musul • Kerkük • Bağdad 
pbi iki ietıkamet üzerinde yapılmak
ta<? r 

Telköçek istikametindeki seyahat
lar; Telköçeie kadar dcmiryollarile 
ve Telköçek - Muaul • Kerkük araıaında 
da otomobil servislerile ve bundan son 
ra Kerkük • Bağdat mıntakasında tek· 
rar demir yollarile yapılmakta ve bu 
Kbeple Londra • Hindistan yolcuları 
bir geceyi Musulda geçirmektedirler. 

Telköçelrten • Musula ve Musuldan 
Telköçeğe kadar yapılan otomobil ser

( >)Onu "· um;u o>dyıaaaJ 

Hitler gelinceye kadar reisi cum
hurluk vazifesini yapan 

Says lnkuart 

Hitler bugün 
Viyanada ! 
A vusfurya alman 

devletinin par~ası ! 
Avusturyada 250 bin 

alman askeri var ! 
Ll/-\t::>ILAl tS. inci :SAYtAUA] 

Leon Blum gazetecilere izahat verirken 

B. Blum radikallerin 
yardımile tekrar bir halk 
cephesi kabinesi kurdu 
Dış işleri bakanlığına Delbôsun 
yerine B. Pol Bonkur getirildi 

Paria, 13 (A.A.) - Bir merkez partiıi müıteına olmak üzere 
bütün muhtelif partiler komünistlerin ittirik edeceii bir milli 
birlik te,kil edilmeıine itiraz etmiılerdir. 

Bu itiru halk cebheeine muarız muh l 
telif partilere mensup mebusların yap- I r~-
tığı bir toplantı esnasında kabul edilen 
bir karar ıuretinde ifade edilmiıtir. 

Bu partiler milmeuillerinin bUyük 
bir kıamı itirazlarının müfrit sol cenah 
partisi sıfatiyle komünist partisi U
çüncü enternasyonale mensup olduğu 
için itiraz ettiklerini tasrih etmitler
dir. 

Ekalliyet partilerinin komünistle
rin de bulunduğu bir kabineye girmek 
üstememeleri üzerine, B. Blum 1936 
senesinde olduğu gibi tekrar bir halk 
cebhesi hükümeti kurmak üzere teıeb
bilalere giritmittir. 

askeri tayyareleri uctu ! 
Hadise protesto edidi 
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Çekoalovalıya'yı ve Almanyıı'ya ilhak eJilmİf Avumırya'yı 
göaterir harta 

Prag, 13 -Alman ord.ulan 
bir yandan Avwıurya' yı iaıUa 

-------------------------~, ederken alman mkeri tayyare-

f RAN S f Z - ALMAN SINIRINDA leriJilohalindebugün çeko.-
..... , ..... , ........... , ..... , , , , .. , , ... , , , .. , , , , .. , .. , , .. , ... , , , .. , ..... , , lovak toprakları ü:ıserind.e Bo-

B k 1 hem ya' nın ıimalinde uçu,lar Ütün ita ar emre yapıyorlardı.Bunuhaber alır, 
almas çekoılomk hükümed 

amade vaziyette! .. ;:;~h:~ote:: = 
Paris, 13 (A.A.) - Maten gazetesi, Nansi'den aldığı a~

ğıdaki telgrafı neırediyor : 
Bugünkü enternasyonal vaziyet karıısında, fransız - alman 

hududu boyunca Majino hattm ın müstahkem mevkilerindeki 
bütün kıtalar, bugünden itibaren, ikinci bir emre kadar, dai
ma emre amide bulunmak talimah almıtlardır. Fransa'nm 
tark hududunda bütün diğer garnizonlarda da izinler geri 
alınmıştır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün 5 inci sayfamızda: 
Çekoalovakyadaki alınan e
kalliyetlerine dair bir yazı 
bulacakıınız. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Moskova davası bitti 
18 kisi idama 
mahkum oldu 

(Sonu J üncü sayfada) 

Fıkra. 

Oldu bitti 
AJJ.Jlus'u Hitler almanlığın bir ı,-.. 

selesi addetmelctedir. Böyle de olaa. 
Milletler Cemiyeti merasim direğia
dek.i bayrağım, velev bir kaç saat i'Ja. 
ya •• çekmek nezaketini gösterecektir: 
Cemiyet, iki sene içinde, Avusturya ;. 
le ikinci azasını kaybetti; üçüncllal 
de uzaklarda can çekiıiyor. 

Nasyonal - sosyalizm ve /aıizm a
lcerleri nihayet Brenner üzerinde biri• 
birlerine kavuıtular. Avrupa krtuı 
Baltık ve fimal denizleri ile Akdeah 
arasında, diften tırnağa kadar silibh 
116 milyonluk bir isteyici '/er yı. 
ğını ile ikiye bölünmüştür: 73 milyoa 

Pletnef, RakoV8k.i, Berzenof alman, 4J milyon ita/yani 
Hldiunin, ingiliı:. başvekilini balta 

hapse mahkôm edildiler tatilinden mahrum edeceği, vqa. 
:Moskova, 13 (A.A.) -Troçki taraf., Fransa'da kabine buhranrnrn bemea 

darları ve sağ cenah mensubları bloku balolunmasına sebeb olacağı r.an o/u
davbmda verilen karar mucibince a- nuyordu: Belki de telsıa düıtükleri 
pğıda isimleri yar.ılı maznunlar kur· hissini vermek için, Çeymberlen yine 
fUna dizilmek suretiyle idam edilme- Çebrs'e gittiği gibi, lransız sağları;. 
te mahkQm edilmitlerdir. le solları da uyuşmakta biç acele etıne
Buhırin, Yagoda, Rikof, Kreet:ins- diler! 

Komüniııler kabineye 
yardım edecekler 

K.omüniat partiai netrettiii bir teb-
(Soım 1. lacl Adalı 

ki, Rosengolç, lvanof, Çemof, Grin.ak, Ger,ekten sürat asrında olduğunnq 
Zelenald, lkr11DOf, Hocayef, Şarago- görünüyor: Avusturya tebaası olarak 
Yiç, Zubaref, Bulanof, Levin, Kaza- öğle uykusuna yatanlar, alman tebıuı 
rof, Maksimof, Dikovski ve Kriuçkof olarak mahmurluklarrnr alıyorlar. Ve 

Avuaturyanın Almanyaya ilhakı dolayıaiyle dün ıehı·imi:ı:deki Avusturya Pletnef 25 sene, Rakonki lO sene ve hiç /cimse bu muammanın esrarı üstla
aefaretinde bir kabul retmi J'&pılmıı Ye tefaret binaama merasimle p- Ver.aenof 15 sene hapie cer.asına ve de bir ıece bile zihin yormı-yor. Biras 
mab haçlı DaSJWI .,.,...Usm ba;rraiı çekilmiıtir. Bu toplanbcla birP tebliye edilecekleri tarihten itibaren /aalaca mtfıu/ olsanrz, viyanalı 6" 
avaatur,..lılar clafttli olarak bul.mutlardır. YukancWd rı bde Aw.- 5 MM mtlddetle ai,..t hülarmdan yajJudi ile ottu mı olduğunuH aoı 

.-..ı: . ı•• malıktm -
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Mecmualar ve dağıtma iıi 

' Saym meslekdaşımız Ercümend Ekrem Talu, Son postada çıkan bir 
fıkrasında son zamanlarda herkesin ihtiyacını karşılayacak şekilde ki
tablar ve mecmualar çıkmakta olduğunu kaydettikten sonra "şu varki, 
diyor, bunları çıkaranlar, bir ikisi müstesna olmak üzere, mecmuaları· 
nı yaymasını, tanıttırmasmı ve sevdirmesini bilmiyorlar." 

Arkadaşımız, ileri sürdüğü bu fikirle kültür hayatımızın en mühim 
meselelerinden birine temas etmiş bulunuyor. Hakikaten, kazanç rnak
sadiyle çalışan profesyonel müesseseler tarafından neşredilmeyen pek 
çok kitablar ve peryodik'ler, gerektiği ölçüde yayılamıyor, ve ekseriya 
onlara ihtiyacı olanlar tarafından bile görülemiyor. Müşahede çok doğ
rudur, ancak, bunun kabahatini o neşriyatı yapanlara yiiklemek düşün
cesine iştirak etmiyoceğim. 

Mecmua ve neşriyat işiyl'e yakından alakalı bulunmak dolayısiyle, 
hasbi şekilde kültür davasına hizmet maksadiyle çalışanların, yollann
da karşılaştıkları büyük güçlükleri yakından biliyorum. Bu güçlükler 
muntazam bir dağıtma organizasyonunun mevcud olmayışiyle hülasa 
edilebilir. Geniş tirajı, kuvvetli bir ticari bünyesi olan gazeteler veya 
magazinler, nisbeten iyi bir tevzi imkanına malikdirler. Bunların hari
cinde kalan ve asıl kültürel kıymetleri olan neşriyat ise, bayie temin et
tiği menfaatinin azlığı derecesinde.onun ihmaline, kayıdsızlığına ve i
hanetine uğramaktadır. Bir fikir mecmuasının bir kasabada veya ma
hallede üç okuyucusu bulunduğunu tasavvur ediniz. Bu üç okuyucu i
çin oraya servis yapmak çok müşkildir ve bayiin ihmali mecmuaya on
ları da kaybettirmeye kafidir: En mütevazi mecmuanın hesablarını tet
kik ediniz, bayiler elinde yüzlerce lirasının batmış olduğunu görürsü
nüz. Zengin ve tirajlı gazeteye sadık olan bayi, az okurlu kültür dergi
sinin düşmanıdır. Pek çok mecmua sahibleri, her bayiden ayrı ayrı ağzı
nın payını alarak ve iyiniyetinin cezasını çekerek, nihayet piyasa ile a
lakasını kesmeye, aboneleri ve devlet yardımiyle iktifaya mecbur 
kalmışlardır. 

Bunun çaresi? Diyeceksiniz. Çaresi devletin müdahalesi ve kontro
lüyl'e, kuvvetli bir da"ğıtma organizasyonunun kurulmasıdır. Böyle bir 
organizasyon, inhisar mahiyetinde olmak şartiyle, en insafsız bayileri 
bile yola getirebilir ve dağınık kalrlıklan için haklarını müdafaa edemi
yen küçük neşriyat sahihlerini koruyabilirler. Böyle bir organizasyo· 
nun kurulması demek, piyasada bugün hiç görünmeyen en mütevazi 
mecmuaya bile derhal bir kaç yüz okuyucu kazandırmak demektir. 
Mecmualar için söylediğimizi kitablara da teşmil edebiliriz. Şu halde 
hala pratik bir neticeye bağlanmamış olan bu dağıtma işinin bir an evel 
intacı, görülüyor ki, doğrudan doğruya kültürümüzün istikbaliyle ala
kalı ehemiyetli bir dava olarak ortaya çıkıyor. - Y aıar NABi 

Süt ve sütten yapılmış 
maddeler ucuzlatılacak 
Komisyonun tesbit ettiği tedbirlerin 
tatbik mevkiine konmasına çalışılacak 

Memlekt:uc eULU ~-- ~üuc..a :T""r•l=-n maddeleri ucuzlatmak için 
uzun zamanda·nberi çalışan bir komisyon çalışmasını bitinnış ve 
etraflı bir rapor hazırlamıştır. 

60 milyon sermayeli 

Mahalli idareler 

Halkın günlük hayatında ek
ınekten ve etten sonra en mühim 
yeri alan süt, peynir ve yağ gibi 
ınaddeleri hem sağlık bakımın
dan mükemmel bir kaliteye yük
aeltmek, hem de bol miktarda 
istihlakini temin maksadiyle fi- , 
atını ucuzlatmak için alınması bankası kurulacak 
gereken tedbirler bu raporda 
gösterilmiştir. 

Rapor hazırlanırtien, başka memle
Jietlerin bu yoldaki mevzuatından ge
niş ölçüde faydalanılmı~; ancak 
memleketimizin gösterdiği hususi 
,artlarda "gözden uzak tutulmamış
tır. 

lç bakanlık, belediyelerin olduğu 
gibi, hususi idarelerle köy sandıkları
nın da senede yüzde beş iştiraki ile be
lediyeler bankasını genişleterek 60 

milyon lira sermayeli bir mahalli ida-
reler bankası kurulması kararındadır. 
Bakanlık, bu husustaki hazırlıklarını 

ikmal etmiş ve tazım gelen kanun pro
jesini hazırlamıştır. 

urus 
.................................... , 

ehir hayatı 
.................................................... 
Fransız elçiliğinde 

tarihı kıyafetli ıüvare 

Fransız elçiliğinde yeni elçilik bina
•ının açılması münasebetiyle tarihi 
kıyafetli bir suvare vrÜmiştir. Yuka
rıdaki r3imlerde suvareden üç intiba 
görüyorsunuz. 

halkevinde genelik günü 

Melek Tokgöz konıer verirken 

Halkevi Ankara gençliğinin temiz 
bir şekilde eğlenebilmesini temin için 
her pazar günleri salonlarını gençliğe 
açık bulundurmakta, gençliğin bu top
lantilardan faydalanmasını da temin 
etmektedir. Halkevi kültür yayını ba
kanından her gün ankaralılara tenvir 
edici kucağını açmaJstan geri durmı
yor .. Halkevi, salonlarını dün de genç
liğe tahsis etmişti. 'Gençler, gündüz 
saat 14 den gece geç vakte kadar azami 
istifadeyi temin için halkevindcn ay
rılmak istememişlerdir ... 

Sinema salonunda toplanan binlerce 
genç kömür ve kömürün faydaları; 
Atatürkün doğu seyyahati intibaları 

filmleri gösterilmiş; ve, hal~vinin 

..-······································\. -
Radyomuz i~in 

250.000 lira 
Finana Bakanlığı fehrimi%· 

de yapılacak büyük radyo 
iatıuyonu için poata ve tel· 
gral genel direktörlüğü büd
ceaind en temin edilecek 
mcurallara kar,ılık ol.mak Ü· 

zere verilecek parayı bir • 
proğrama bağlamıttır. Ba
kanlık 1938 linan• yılında 

• büyük rqdyo iataayonu için . 
: P.T.T. iclareaine 250.000 lira . 
~ verecektir. 

"\······································" 

Finans bakanlığı 

mütehassıs getirtiyor 
Finans bakanlığı muhtelif mali 

mevzular üzerinde tetkikler yapmak 
ve bakanlığa bir rapor vermek üzere 
bir yabancı mütehassıs getirtmeğe 
karar vermiştir. Bakanlık bu müte
hassıs için önümüzdeki günlerde la
zım gelen yerlerle temaslara başlı

yacaktır. 

Devlet ıorasma yeni memurlar 
Devlet §Urasının bilhassa idari kaza 

ile alakalı i9leri pek ziyade arttığın· 
dan mevcud memur ile iş görmek im
kansız bir hale gelmiş ve bunun için 
evelki sene Kamutaya devlet ~urası 
yeni teşkilat kanun projesi verilmiş ve 
bu projeye lüzumlu memur kadrosu da 
ilave edilmişti. İşlerin artmasını göz 
önüne alan devlet şürası projeinin Ka
mu tayca kabul ve yürürlüğe girmesi
ne kadar yeniden dört memurun fili 
kadroya alınmasına karar vermiş 938 
finans yılı büdcesindeki kadroyu da 
ona göre hazırlamıştır. 

Fotogranıetri kongresi 
Bu yıl Romada toplanacak olan en

ternasyona,\ fotoğrametri kongresine 
iştirakimiz kararlaşmıştır, 

Ankara kadastrosu için 
yeni bina 

Tapu ve kadastro genel direkrötlü
ğü, mevcud te~kilatmı alamıyan An
kara kadastro ve tapu direktörlüğü i
çin yeni bir bina kiralayacaktır. 

·ı-euı ıı. 4 4' •d&.i:IUtld~.au .. u.... . • 
Türlü tarihlerde hicret ve sığınma 

suretile yurdumuza gelen 1172 türkün 
vatanda91ığunıza ka.bulü ha.kanlar he
yetince taavib olunmuştur. 

i\leteoroloji istasyonlarında 
tesişat 

Devlet meteoroloji ifleri genel di
rektörlilğü meteoroloji istasyonları

nın modern ve ahenkli aletler ve vası
talarla mütecanis bir surette çalıfır 
bir sistem şekline getirilmesine karar 
vermiş ve hazırlıklara başlamıftır. 

davetini esirgemiyen Bayan Melek 
Tokgöz ve arkadaşları bir konser ver
mişler ve dakikalarca alkışlanmışlar
dır. Bundan ıonra büyük salona geçil
miş, gençler samimi bir hava i~inde 
geç vakitlere kadar eğlenmişler ve 
dansetmiılerdir ... 

14-3- 1938 

Halkevliler Reıid Galib'in mezarı başında 

Halkevliler halkevinin 
aziz ölülerini andılar 

Dün Reşid Galible diOer halkevi~ 
ölülerinin mezarları ziyaret edi idi 
Ankara halkevlileri dün saat 14 de 

halkevi önünde toplanmışlar ve oto· 
büslerlc mezarlığa giderek halkevi ö
lülerinin mezarlarını ziyaret etmişler
dir. 

Toplantıda Denizli saylavı Necib 
Ali h.uçuka, nalkevi reisı Içel sayıavı 
:Ferid t..eıal Guven, halkevi komıte a
zaları, halkevlileı ve sevdikleri bu-
1 undular. 

Kafile Doktor Reşid Galib'in meza
rının başında .toplanmış ve Dil • Tarih 
- edebiyat komitesi başkanı Hıfzı O
ğuz Bekata irtic.alen ve ezcümle şöyle 
konuşmuştur: 

"Kadiq~inas arkadaşlarım, 
Şu dakika, halkevi ıçinde bizlere ör

nek olarak çalışan aziz halkevlilerinin 
hatu:ılariyle doluyuz. Onları hepiniz 
tanırı;ınız; onları hepimiz sayar ve se
veri~. Çünkü onlar tek bir ülküye ken
dilerini bağlamış ve bu uğurda çalışır
ken topraga düşmüş örneklerimizdır. 

f\~ktor Reşid Galib, ardında hata bir 
me;. .ekct gençiiğinin sevgisini taşı
yor. Ç~nkü ayni idealin çocukları ide
alistleri unutamaz. Şu anda onun bizi 
anıayan ıuhunuu bizimle birlikte me
sud olduğunu his ediyorum. 

Sami Çölgeçen, bütün ömrünce top
ladığı bir çok eski ve kıymetli eşyala
rı kü5Uk birer annağan olarak Ankara 
halkevine verdi. Son günlerine kadar 
müze ve sergi kolunda usanmadan ça
hştı. 

lbnirrefik Ahmet Nuri, sahne hayatı 
ua Kt:Hu•u• o.ucLd aaanıış -o1an DU a c::-
gerli artist, diyebiliriz ki Ankara hal
kevi sahnesine son kuvvetini tamamen 
verdi. Genç istıdadl~rı yanı başında 
son nefesine kadar besledi ve bu hayat 
sahnesine gözlerini feragatle ve hal
kevi sanatkarı olarak kapadı. 
Mezarı burada olmayan hassas ve te

miz şair Celal Sahir Erozan da bizim 
ölülerimizdendir. Halkevinin kurulu
şundanberi aramızda çalıştı. Ölüm di
yarında mesafe mefhumu yoktur. Bu
nun için şu anda bizim sesimizi duy
makta ve bizim ıuhumuzla birleşmek
tedir. 

Ali Rıza Çankaya, içtimai yardım 
komitesinin bu genç ve değerli azası 
tutulduğu hazin hastalığı çok iyi bi
liyordu. Buna rağmen halkevi içinde 
ve içtimai yardım sahasında çalışmak 
kendisini adeta teselli ediyordu. Bu
nun içindir ki, onu toprak olacağı 

günlere kadar aramızda çalışır gördük. 

Arzuman Nurettin, hayatını içtimai 
işlere vermi§ insanlar vardır. İşte Ar· 
zurnan Nurettin onlardan bir örnektir. 
Bütün senelerini başkalarına yardım 
için çalışmakla geçirmiş, tertemiz ar
zulariyle halkevi içinde bir hususiyet 
taşımıştır. Onun son zamanlarda Dok
tor Rağıbla birlikte Ankarada mecca
ni bir verem dispanseri kurmağa çalış
tıklarını hatıdıyordum. Onun son 
günlerini bile nasıl bir içtimai yardım 
hülyalariyle geçirdiğine bu ne güzel 
bir misaldir 1 .. 
Kadirşinas ar:kadaşlanm, aramızdan 

ayrılarak idealist halkevlilerin asil 
ruhlarını burda kelimelerle ifade müm 
kün değildir. Onların hatıralarını ta
ziz edecek en büyük sır ve ifade onla
rı müşterek ruhlarımızla baş başa bı
rakmanın içindedir. Bu itibarla sizi 
bir dakika sükuta davet ediyorum." 
Demiş ve bir dakika süküttan sohra 

her birinin mezarları ayn ayrı ziya• 
ret edilmiş ve kadir~inas halkevliler, 
halkevinin aziz ölülerinin temiz batı .. 
ralariyle mezarlıktan ayrılmışlardır. 

Ekonomik işler 
şübesinin vazifeleri 

lş dairesinin 937 bUdce yılına mah
sus teşkilatı ile iş kanununun tatbikau .. 
nı temin ve takib edecek vazifeler ve 
salfilıivetlerle alakalı umumi talimatna-
nıcyc:: ""t:A u .u "'.u ...... '4 ...... .u.-... ., -t"-~~:1 ... ••• 

Yeni talimatnameye göre iş dairesinin 
umumi merkez teşkilatında kurulduğu 
nu yazdığımız ekonomik işler müsta • 
kil şubesine birçok vazifeler verilmiş .. 
tir. Yasa ve usul koluna bağlı şubeler· 
den birinci iş politikası şubesinin vazi • 
feleri ara,sında bulunan iş yasalarının &

konomik tesirleri, iş piyasası, iş ve işçi 
bulma meseleleri bu şubeye devredil
miştir. Bunlardan başka, ikinci iş uzuv
ları şubesinin vazifelerinden olan ücret 
meseleleri, asgari ücretler tayini ve üc
retleri hesab etme usullerinin tesbiti, 
ekonomalar ve sair şekillerde işçilere 
verilen istihlak maddeleriyle alakalı iş· 
ler de bu şubeye verilmiştir. 

Umumi merkez teşkilatının yasa ve 
usul koluna giren şubelerden altıncı 
sosyal yardım ve istatistik şubesiyle 
enternasyonaıt anlaşmalar ve yabancı 
yasalar şubesi olan yedinci şube de bu 
koldan ayrılmış doğrudan doğruya iş 
dairesine bağlanmıştır. 

Komisyonda aza sıfatiyle bulunan 
sağlık bakanlığı mümessili, süt veren 
hayvanların yetiştirilme şartları hak
kında bakanlığın ileri sürdüğü ted
birleri söylemiş ve · fenni ahırların 
lüzumundan bahsetmiştir. Zaten iki 
sene evvel hazırlanan süt nizamname
sinde de bu hususta çok sıkr kayıd
lar vardır. Ancak, memleketimizin 
her tarafında fenni ahirların inşası 

her şeyden evvel bir zaman' ve para 
işi olduğu iç.in bu hususta hayvan sa
hiblerine basit kolaylıklar gösteril· 
mesi de bahis mevzudur. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııı Ayrıca iş dairesinin 937 büdce yı • 
lındaki kadrosunda bazı memuriyetler, 
lağvedilmekte ve yeni memuriyetler ku 
rulmaktadır. 

Hazırlanan raporun tatbik kıymeti 
hakkında tam bir fikir edinmek mak
sadiyle mütehassıs heyet köyleri do
laşmağa karar vermiştir. Haber aldı
ğımıza göre, heyet, yakında Ankara 
köylerinde bir tetkik gezisi yapacak 
ve Ankara halkının içtiği sütlerin 
hangi şartlar altında elde edildiğini 
yakından göreceklerdir. 

Bakanlık, köylerimizin en masraf
sız bir şekilde fenni ahrrlar vücude 
getirebilmelerini temin için bazı nü
muneler yaptırmağa karar vermiştir. 
Mütehassıs heyetin köylerdeki tetki
katı sırasında bu hususta•da karar ve
rilecektir. 

Ekonomi bakanımız B. Şakir Kese
bir bu komisyonun çalışmalarını ya
kından takibetmiş ve raporun bir an 
evvel tatbikat safhasına geçmesini is
temiştir. Şu vaziyetten anlaşıldığına 
göre iyi sütün ucuzca sattırılması 
için hükümet en kısa zamanda bir ka
rara varmak azmindedir. 

Sütün buna bağlı olarak yağ ve 
peynirin ucuzlama nis~ti . hak~ında 
bugünden bir fikir ılerı sürmek 
mümkün olmamakla beraber yapılan 
tahminler sok mü•bettir. 

Eksik vezinler 
lstanbul gazetelerinde fıkra ya

zan muharrir/erden bir çoğu, neden
se, vezin bilmez :ve arada sırada nak
lettikleri manzum :.özlerde bir i>f'k 
yanlışlar yap3rlar. 

Bizim musahhih arkadaşlar, bu 
türlü fıkralarda mevzun sözlerin ve
zin/erinde bozukluk yapmanın mo
da haline geldiğine, galiba, kanaat 
getirmiş olacaklar ki ben de yazıla
rıma beyitler, mısralar kondurdu
ğum zaman, mutlaka, bir tarafını bo
zuyorlar. . 

Dün de şair Nedim'den: 

Gül mevsiminde Tovbci meyden benim 
gibi, 

Zannım budur ki sen de peşimansm ey 
gönül 

Beyitini nakletmi~tim. Bu beyitin 
ikinci mısraı - belki siz de farket
mi~sinizdir - ~öyle çıktı: 

Zannım budur ki sen de PİDmansın en 
gönül. 

Tanıdığım bir muharrir şöylt 
derdi: 

"Günün birinde benim yazı yaz- . 
maktan vaz geçtiğimi, muharrirliğe 
tövbe ettiğimi duyarsanız bunun se
bebi, muhakkak, tasbib yanlışları o
lacaktır." 

Mensur yazılarda bırakılan yan
lışlar neyse ne; fakat manzum yazı
larda vezni bozmak daha liralilı olu
yor. 

Ekmekçi dü~k8nlarında vezni bo
zuk olan ekmekleri belediye müsa
dere eder. 

Dükkanlarda eksik dirhem kulla
nanları ölçü ve ayar müfettişliği ta
kib eder. 

Gazetelerde ~ıkan manzum sözler
de vezin eksikliği yapnalara da bir 
ceza vermek adet ve usaı olsaydı, 

belediye var.idatı çok yükselirdi gi
bi geliyor bana -T. 1. 

Muş! 

ma.nrmr.zc:la da Lalonten'i vakit 
vakit okumalıdırlar.,. 

Çeıid çeıid kürklerin moda ol
duğu bir zamanda onlan veren 
hayvanlara dair hikayeler oku
mak da yakııık alır doğrusu. 

Tilki deriıinden hoılanan ve 
zayıflık modasına da uyan genç 
bir bayanı gözünüzün önüne• geti
riniz. O zaman Lafonten'in "Kar
ga ile· tilki" hikayeıi hatımuza 
ıelmez mi? · 

Pek h'oıuma giden bir lialk tür- .Su. ihtilafı I 
küsünde §Öyle bir beyjt vardır: 

Burası Muştur, 
Yolu yokuıtur. 

Son zamanlarda Muı'da büyilk 
bir imar faaliyeti baıladığım öğre
niyoruz. Galiba, yukanki beyti de 
değiıtinneğe mecbdr kalacağız; ma· 
mur Muı'a bu taıvir yakıımıyacakl 

LaJontcn lıikiiyeleri 

Dün bir arkadaıımız, yaz'Clığt 
fıkrayı fU cümle ile bitiriyordu: 

"Ci.cns. il• ıüPI lcaclualar, _.. 

lstaııbulda belediye ile evkaf ge
çimsiz iki kardot gibidirler. Bir 
gün Ada çamları derler, ihtilaf 
çıkanrlar; bir batka gÜn imar 
pli.nmm bir noktaıı aralarına gi
rer. 

Son günlerde de bu iki kardeı 
arasmda ''sudan" bir ihtilaf çık
tı: Kırk çetıne auyu dolayıaiyle. · 

lki taraf da kendini haklı çıka
rabilmek için "kırk dereden su" 
getirdiler. 
n~ ... Ditilıet mcı•• DılJIC 

ıurasına akaetmif ve burada hal
lolunmuıtur: 

Suyun dıt tesiaatmı belediye, iç 
tesisatını da evkaf yapacaktır. 

Bu iki içli dıth müeneae arasın
daki ihtilaf da bundan daha iyi 
halledilemezdi. 

Renkli sandviçler 

Her mevsim deiiıen kadın el
bise modalarmda en büyÜk husu
tiyet renklerde görülüyor. Şapka
nm rengi, kostümün rengi, iskar
pinin rengi, hatta dudağmıza aü
recegınız rujun, tırnaklat'mızı 
parlatacağını!". ojanın rengi ara
amda tam bL mütabakat yapabi
lirseniz, size zarif, ırk diyecekler
dir. 

Bu renklerin bir biriyle ayar e-

dilmesi iptili.aı o derec:eye var
mrıtır ki Mançesterde bulunan bir 

ekmek fabrikası kahve rengi, be
yaz, pembe, Y~til, kırmızı ş0mun
lar çrkarmağa baılamııtır. 

Bu renk renk' ekmeklerden ya
pılacak aandviçleri içeceğiniz li
körün, sofra batında veyahud bü
fenin önünde giydiğiniz tuvaletin 
rengine göre seçeceksiniz. 

Midelerimiz de moda denilen 
diktatörün hükmü altına giriy_:or 

;s..eldir. 

Birisi 400, ikisi 350 liralık iki iş baş 
müfettişliği kaldırılmış 350 liralık üç 
baş müfettişlik kurulmuş, birisi 250 bi
risi 200 liralık iş müfettişlikleri de kal
dırılmış yerine 17 5 liralık iki iş müfet
tişliği kurulmuştur. 

H A "V A 

[9fl':MJ 
Ha va bulutlu geçti 

Dün ~ehrimizde hava umumiyetle 
kapalı geçmiştir. Rüzgar saniyede 9 
metre kadar hızlı esmiştir. En yüksek 
ısı 6 derecedir. Yurdda hav'a Doğu A
nadolusunda bulutlu, diğer bölgeler
de bulutlu ve yer yer yağışlı geçmiş
tir. 24 saat içindeki yağışların kara 
metreye bıraktıkları su Geliboluda 36, 
Tekirdağında 23, Hayreboluda 22, 
Çorluda 21, Zonguldakda 19, Çanakka
lede 17, diğer yağış gören yerlerde 
1 - 14 kilogram arasındadır. Karla ör
tülü bulunan doğu Anadoluda karın 
kalınlığı Erzurumda 25, Karsta 19, 
Vanda 11, Erzincanda 4 santimetre
dir. Yurdda en düşük ısı sıfırın altın· 
da Erzurumda 2, Van ve Karsta 4 de
recedir. En yüksek ısılar Antalyada 
ılS, Adanada 16 derecedir. 
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DÜNYA HA. BERLERİ ' Çanakkale 
Avusturyada nazi darbesi 
Şutnig'in plebisit yapmak için ver-

ili karardan aonra hadiseler, bq
dönd ürücü bir süratle, Avusturya ia
'klalinin sonuna doiru yürüdü gitti. 
a\l hadiselerin heyecanından sonra her 
'iu:da dolaıan aual ıu olmalıdır: 

-Acaba Şuınig, Behteagadea an.
aamın ıümul ve ehemiyetini an

ı-.ıın.aınıı mı idi? Hitler'in talebi üze
e Saya lnkuart.'ı dahiliye vekilliği
getirdikten sonra, artık A vuatur

kınTet ve aalahiyetin nazilere 
eçtiğini takdir etmemit miydi 

Alman askeri tayyareleri 
filo halinde Çekoslovakya 

üstünden uçtular 

_, •.........................•.....••• ._ 

Kü~ük antant 
devletleri 

isliıare yaplllar 
• 

Destanını şimdiye kadar 
herkes 

Almanlar 
İnglllzler 

Fransızlar 

Şubatın sonlarına doğru ''Avustur
a." mevzuu üzerinde aöylediii nu

' yabancıların bile görüp anladığı 
\l hakikati, Avuaturya baıvekilinin 
• görmediğini, yahud gördüiü hal
e görmezlikten geldiğini ispat et
"ıti. Nazi'lere ve dolayısiyle Al-

yaya kartı meydan okuyan bu nu
tı.ktan ıonra plebisit karan geldi. 
Şllf nia''in takib ettiği politika tabiyeai 

ihti: yapılacak olan ariya müra
tta kahir ekseriyeti kazanarak 

&aiyetini takviye etmek. Aynı za
a Avusturyada Nazilerin küçük 

İr ekalliyet tetkil ettijini göster
'-ıek. Almanyanm da meydana çıkma
ıu istemediği hakikat bu idi. Bu 
bebledir ki. Hitler, Berhtesgaden 
Örüımeleri netice vermediği takdir
e yapacağı iti bu defa yaptı: bir ta
a.ftan harekete geçmeler.i iç.İn Nazi
re emir verirken, diğer taraftan da 
inan ordularım da Avusturyaya doğru 

'ketti. Neticenin bilanço-. yapı

en, fili vaziyet ile hukuki vaziyet 
İribirinden ayrılmalıdır: gazeteler, 
lnıanyanın Avusturyayı ilhak etti

' ini yazıyorlar. Ve bu, filen doğru
llr. Fakat hukuki vaziyet batkadtr: 
llfnia iatifa etmiı, yeni bükümeti ln

rt tqkil ettikten sonra, Almanya-
n yardan istemi§tir. Almanya da 
taleb üzerine komıu ve ırkdq A
hu-yanın yardımına a.k:er gönder· 

"ttir. Fakat henüz ''müstakil,, bir 
'luaturya devleti vardır. Onun cum
lır reisi Miklas it baımdadır. lnku-

baıvekilidir. Şimdilik olan ıey, A;
turyanm nazilepneainden ibaret

. • Hitler, nqrettiği beyannamede 
\'uahn"Y•J'I ilhak etmiyor. Avwıtur

. ya a.aker aevketmeainin aebeblerini 
'1ı ediyor : 
"Rayh hükümeti" diyor, ''bu arazi 

•bilinde ya§Ayan almanlardan. bir 
ısınının hususi bazı fikirler besle
. lerinden veyahud yalnız bizim 

ftTYa1'trrnlM\9ı~Mm'im e~g: 
ezdi.,, 
"Rayh hükümetinin bütün muave
tini Avuaturyada yafayan milyon
rca almanın emirleri altına koy-
tanı.,, 
- Ne hakla kanııyoraun? diye 
1"Ulaa, beyanname, bu sualin ce""-.
ııu da veriyor: 
"Rayh hükümetinin askerleri, Vi

•nanm yeni Nazi hüküınetinin da
etine icabet etmektedir.,, 
A:nıaturya Almanyaya iltihak etti 
i? Yoksa hala "müstakil" fakat i
~ai nazileımiı bir alman devleti 
idir? Bu, ancak akademik ehemi

>~ti haiz olan bir meseledir. Çünkü 
İilunen birlepit olaa da henüz ay

tı bul\ID$a da Almanya ve Avwtur
>•yı bundan böyle enternasyonal 
lııiiııaaebetler bakımmdan tek bir 
"~a.yh" uymak lazımdır. Eaaaen 
~İtler, yakında· yapılacak olan bir 
~lebisitten bahsetmiıtir. Şu§Dİg'in 
'tı-. teıebbü.üne de bir cevab te§.kil 
~it olan böyle plebisitin Almanya
>, iltihakı lehine netice vereceği 
~diden söylenebilir. Nasıl ki ple-
lıit, Şu§nig tarafından yapılmıı ol
~~dı, baıka netice vere::e~ti: F~~a~ 
~~ netice Avusturyanın ıstıklalını 
.t>runıaya yardımı olamazdı. Plebi
~ller, kuvvetin yürüttüğü hadisele
~ istikametini değİ§tiremez. Belki 
~ ~rüyÜ§e manevi bir sanksiyon ve
..... Bunun iç..ı"ndir ki Şu§nig'in plebi-
'ır ~·'Avusturya davasını halledemez-

.1· Fakat lnkuart'ın yapacağı plebi
'it o davayı halledecektir. 
'İ ~laaen ıimdiden plebisitin netice
~ •çin Avusturya hazırlanmııtır: A-
~'hu-ya Nazi ıefi, demİ§tir ki: 
'l!ir millet, bir devlet, bir führer" 

'l-'lihrer de İtalyayı bu akibet için 
'~trlıyor: Muaoliı:iye yazd1ğı bir 

lctupta diyor ki: 
~· ''Franaa ile nihai hududu çizdi
~~ gibi, İtalya ile çizt!i8im hudud 
~ brener'dir. Bunu 1~38 d~ değil, 

tbdan sonra çizdim.,, 

~~l\."Uaturyadaki hadiaeler, büyük 
~) "let1erin merkezlerinde heyecan 
'- 'tıdırmııtır. lngilterenin ve Fran· 
~:•rı Almanyayı protesto ettiği bil
~~ltrıektedir. ltalyaya gelince: en 
~le heyecanın Romada uyanması 
•, :~nirken, telgraf haberlerine g5-
~~ talya hükümeti ve İtalya mat
"ı) lı _&&kindir. Fakat bu sükünet l

a. ~iıı büyü!: bir tehlike tefkil e
"eticeye karıı kayıdaızhk ma· 

alınmamalıdır. Bu, İtalya chı 
-. elikte et • • ........wr. 

( Başr 1. inci sayfada) 
Göringı çek elçisine bu uçuşun 
emir hilif ına yapıldığını, aakeri 
veya ıiyaai hiç bir hedefi olma
dığrnı aöylemiş ve bu gibi hadi
selerin tekerrür etmiyeceğine 
dair teminat vermiştir. 
A.lmmıyunrn verdiği teminat 
Diğer taraf dan Prağdaki alman elçi

si Ayzenlor'un Krofta'yı zlyaret etti
ği tekzib edilmektedir. 

Çekoslovakya elçisi Berlinde von 
Nöyrat tarafından kabul edildiği za
man kendisine Almanyanın Çekoslo
vakyaya karşı hasmane tasavvurlarda 
bulunmadığı hakkında teminat veril
miştir. 

Bu teminat Prağda büyük b ir mem
nuniyetle karşılanmış olmakla beraber 
bunların ne zamana kadar muteber o
lacağı suale ~yan görülmektedir. 

Londradan bildirildiğine göre dip
lomatik mahfillerde mevcud intibaa 
göre, fon Nöyrat'ın çekoslovak orta el
çisine izhar etti ği sulhçu niyetleri sa
mimi olarak karşılamakta, hem Çe
koslovakyanın hem de diğer devletle
rin menfaati vardır. 

lngiliz kabinesinin toplantısı 
İngiltere hükümetine gelince, kabi

nenin yarın sabah yapacağı toplantıda 
bu meseleyi tetkik etmesi kuvvetle
muhtcmtldir. Kabimnin bu toplantı
sında Çemberlayn'in av~~ ka~~as~n
da muhalefet partisi reısı Atlının ıs
tizahma vereceği cevab da tcsbit olu
nacaktır. Çcmberlayn, bu suretle hari
ci siyaseti avam kamarasında a~l~tır
ken Lord aHlifaks da ayan meclısınde 
beyanatta bulunacaktır. 

(a. a.) 

Çekoslot'ak meselesi ve f,ransa 
Faris, 13 - Avusturya hadiseleri 

hakkında, Pöti Parizyen gazete:>i şu 
satırları yazıyor: 

" Fransız - ingiliz demarşmm Berlin 
de gördüğü kabul tarzı gösteriyor ki, 
Almanyadan artık sözle hiç bir §ey el -
de edilemez ve bundan böyle Almanya 
karıısmda yalnız kuvvetin ehemiyeti o-

lU!hli~a~ m;§f;;;Ş~k"ÇiG;ı(iutJift~'fı! 
!edildiği için, bundan sonra kati anş -
lusu ancak harb durdurabilecektir. Bu
na binaen, umumi düşünce şimdi, diğer 
memleketlere karşı bu neviden kuvvet 
hareketlerinin tekerrürüne engel olabi
lecek tedbirlere başvurmaktadır. Avus
turya fütuhatından sonra, ilk hedef çe
koslovakyadır. B. Hitler bu memleket 
hakkındaki maksatlannr sır halinde tut 
madığına göre, Prağ hükümeti,i b,u de
fa Avrupa anlaşmazlığının işareti ola
cak olan bir ültimatoma karşı teminat 
altına almak için şimdi her şey yapıla • 
caktır. 

Çekoslovakyanın arkasında 
mağlub edilmez. bir kuvvetin 
kati azmiyle kar§ılCl§acağını 
Almanya pqin olarak bilme
lidir. 1914 harbine tekacldüm 
eden karauızlıkların Alman
yayı ikinci bir muvalfakiyet 
ütnicline düşürmesi meşum 
bir ıey olur.,, 

lngiltere Çekosloı·akya lwk
kındaki tavrını tasrih etmeli 
Eko dö Pari gazetesinde Pertinaks 

:?azıyor: 
" Fransız dış işler bakanlığının gay

reti, 1ngilterenin Berline verilen pro -
testosunda Çekoslovakya hakkında tav 
rın tekrar tasrih etmesini temine ma
tuf olmalıdır. Çemberleyn ve dış baka
nı bir şey yapmak lüzumuna karşı has
sastırlar. Onların tarafından en küçük 
bir ihmal, çek kabinesini ve çek halkı· 
nı Almanyanın tazyiki altına düşürür." 

Ôvr Gazetesinde Bayan 
Tabuia diyor ki: 

''On beı gün sonra, belki 
ele daha önce, çek almanları
nın ıeli Haynlayn, muhtariyet 
istiyecek ve bazı tahrikler ya. 

Muaolininin bu jeati, bir bakııta, fe
lakete karıı boyun eğen adamın te
vekkülü, bir bakııta vücudu Üzerin
de ameliyat yapılırken tebeııaüm e
den bir adamın kahramanlığı bir 
bakııta da önüne geçilemiyecek bir 
neticeyi kabul eden devlet adamı
nın realizmi gibi görünüyor. Fakat 
Muaolini. Almanyaya kartı, aırf, Ro
ma • Berlin mihverini döndürmek i
çin bu ağır fed11karhğa katlanmıı 
bir adam tavrını takmmıttır. Haki
katen büyiik fedakarlık veyahud a
iır darbe! Acaba bunun klll"§ıhğı ne 
ol&cak? 

A. Ş.ESMU 

parak bunlara dayanmak su
retiyle bir kaç gün sonra da, 
alman hükümeti yalnu dör
düncü Raylıenav ordu.unun 
20 fırkasını değil, aynı za. 
manda aon •eneler içinde al
manyada tefkil edilen Südet 
alayının 10 bin askerini de 
çek - alman hududuna yığa
caktır. Müteakiben cumhur 
bakanı B. Bene§'e, tıpkı Şuş
nige yaptığı gibi, bir ültima
tom gönderecektir. lıte Bay 
Hitlerin gizli konseyinde dü
şünülen tedbirler CJ§ağı yuka
rı bunlar olmuştur. 
B. Çemberleyn yarın Avam kamara

sında, H endersonun şu meşhur sualine 
cevab verecektir: "Fransa Çekoslovak
yanın yardımına koşarsa, İngiltere ne 
yapacak?" Bu suale verilecek cevab da 
meclise !ngilterenin Fransaya yardım 
edeceğini anlatacaktır. !ngilteredeki fi. 
kirler, yeni fransız hükümetinin hiç ol
mazsa bu cihetten tam bir yardım bula
cağı merkezindedir. Ve fransız bükü -
meti geçirdiğimiz vahim dakikalarda 
buna güvenmek hakkını haizdir. 

Çckosloval.·yadaki Siideı 
alma11larımn fikri 

Prağ 13- Südet alman/ardan dev· 
Jet bakam ajicek, Cesk~ - Budejoviç'e 
söylemiş olduğu bir nutukta bilhassa 
demiştir ki: 
"- Çekoslovakya cumhuriyeti, A

vusturya - Macaristan imparatorluğu
nun yeni bir nüshası değildir. Çekos
lovak milleti , cumhuriyete, asırlardan 
beri be:>lemiş olduğu bir hayalin ta
hakkuku nazariyle bakmaktadır. Bu 
görüş., anlaşılabilir, fakat biz ıaüdet al
ınanlar, çeklerden memlekette hakinı 

gibi değil, bütün milletin zimamdarla
rı gibi davranmalarını istemek hakkı
na malikiı. Buna karşı alınanlar da 
devlete sadık olmalıdırlar. 

Hatib, netice olarak, Çekoslovakya
daki muhtelif milliyetler biribirleriyle 
anlaşmak ve müsalcmet halinde yaşa-

• - -1. •• - 1_.._... • · ---···-·, ~Rıı.&'ı. T .....,,4,,, 
sulhu alınanlarla meskun arazinin ko
parılıp alınması ile ödemek istemiyo
ruz. Çünkü böyle bir şey harb demek· 
tir. Zira biz, sulh istiyoruz ve sulh i
çin mücadele edeceğiz." demiştir. 

Siideı alman/arı partisi §e/inin 
bir nuıkalesi 

Südet alınanları partisi ~efi B. Scbe
kovski, "Di Zayt" gazetesinde .. Avus
turya, yeniden almandır" başlığı altın
da yazdığı bir baş makalede ezcümle 
diyor ki: 

Bükreı, 13 <A.A.) - Enter
naayonal'vaziyet karıısında kü
çük antant devletlerinin mü
me11illeri arasında iıtiıareler 

• yapılmı,tır. 

Söylendiğine göre, üç küçük 
antant devleti dıf bakanlan· 
mn yakında toplanması derpİf 
edilmektedir, 

Yugoslav gazetelerinin 
tefsirleri 

Belgrad, 13 ( A.A.) - Gaze • 
teler, Hitler'in Avusturya'daki 
parlak istikbaline sütunlar tab· 
ıis ediyorlar. Yan resmi Vre
me gazetesi, umumi intibaı fU 
kelimelerle hulaaa etmektedir: 
Viyana'da nasyonal aosyaliat
lik muzaf~cr olmuıtur Berlin 
bayram yn-ııyor. Roma sakin 
ve memnun. Londra, ellerini 
bağlamı§ duruyor ve Pariı de 
kabine buhranını halletmekle 
uğraııyor. Yugoslavya, Habs
burglar tehlikesinin artık ebe
diyen ortadan kalktığını gör
mekle meserret içindedir. 

Yugoslavyanın vaziy'eti 
Belgrad, 13 (A.A.) - Resmi 

bir tebliğde Avusturya'nın Al
manya ile birleımesi alman mil
letinin dahili bir iti olduğu ve 
binaenaleyh Y ugoılavya'nın ~ 
buna karıımıyacağı bildiril - : 
mekte ve Almanya ile eıaıen : 
dostluk münaıebetleri idame : 
eden Yugoalavya'mn · hudud : 
komıusu olarak aynı dostluk E 
münasebetlerinde bulunacağı E 
ilave olun.naktadır. : -

"··································· ... 
"- Avusturya hadiseleri, devamlı 

bir mücadelenin sonudur. Mevc;ud re

jime karşı milletin azmini muzaffer 
etmek fcabediyordu. Bu mUcadeleye, 
Şu§nig'in, milli menfaatlere muhalif, 
gayri meşr<ı planları ıebcb olmuştur. 
n . .. a:~- . --&•-. -'-•n ....,;11.,.:-: .. Je...., •• 
kat aynı zamanda Avrupa nizami p ren-

sipi de muzaffer olmuştur. Asırlarca 
müddet Rayh alınanları ile ayni müf
terek kültür içinde yaŞ:amıt olan südet 

alınanları, Avauturya Mdisclcrini a
çıkça ve sevinçle tasvib etmektedir. 
Südet alınanları, Avrupa sulhuna kar
'ı mesuliyctlerini olduğu kadar Avus
turya hadiselerinin Çekoslovakyadaki 
sildet a1manları için büyük ehemmiye
tini de tam surette müdrik bulunmak
tadır. 

(a. a.) 

kendi bakımlarından yaz
dıları. Çanakkale yalnız 
türk askeri dehasının ve 
milli faziletlerinin eseri
dir: Teknik '\'C şeref, onun 
maddi manevi bütün ka
zancı hiziJ!ıdir. Onun için 
yeni tefrikamızın adını : 

Türk (anakkale 
koyduk. Bu tefrikamız as
keri edebiyatı en kuv,·etli 

olan mütehassıs ve 
muharrir 

Şevki Yazman 
tarafından, şimdiye kadar 
malUm olmıyan vesikalar 
da kullanılarak, '\'e herke-

~in kaYrıyabileccği bir 
iisliıbla yazılmıştır. 

sabırsızlıkla bekleyiniz 

Askeri gezinti ! 

Frankisller Kalolonya 
kıyılarına allmıı· 

mll mesai ede 
Saragosa, 13 (A.A.) - Frankistle -

rin Aragon cephesi üzerindeki ileri ha
reketleri bir aaked tenezzilh olarak tav 
sif edilmektedir. On milfrezeleri şim -
di Katalonya ·sahiline yalnız t50 mil me
saıeae bulunmdklcı.llıı. 

Hükümetçiler fevkalade 
tedbir alacaklar 

Barselona, 13 (A.A.)-Cümhuriyet
çi İspanya hükümetinin yakında f ev • 
kalide aakert tedbirlere müracaat ede
ceği ve bu meyanda umum! aeferbcrlik 
ilin edeceği intibaı mevcuttur. Maama
fih bu cihet henüz teyid olunmamıştır. 

Bulgaristanda mebus 

seçimi devam ediyor 
Sofya, 13 (A.A.) - Burgaz ve Plev

ne mıntıkasında bugün mebua ıeçimi 
yapxlını9tır. 41 mebus ıeçilecektir. 

Diğer taraf tan mahkemeler Sof ya 
mıntakası için konulan nazmetlerin lis
tesini tetkik edip bitinnlşlerdir. Eski 
başbakanlardan Malinof ve Çankof ile 
eski bakanlardan Vasıilief, Smilof, Ma· 
carof, Sakarof'un namzetlikleri kabul 
olunmu§tur. Feıatcı olmakla tanmmı§ 
diğer birçok kimıelerin namzetlikleri 
reddedilmiştir. 

"Sus,, vapuru denize indirildi 

TiİlkİYI Topı-tdlo.rın.oltıut. g•ç•n ı---
·~•l'lon. To,oa wı,erca .fıo.~o.r/a. t----
nl4. L.on.drot. - Hittq1;,,.,,., 

Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. Bil
diriyor: 12 mart cumartesi günü, Ki
elde kurup tezgahlarında deniz yol
ları i'letmesi idaresinin ısmarladığı 
vapurların ikincisi olan Sus vapuru 
denize indirilmiştir. 

""""'-"" '!ti• 4{(:.f. .... - o.,.,,,,_ 
---- ot .. -~r'-, 

Ankaradan geçen 
yeni Hindistan yolu 

Yolcu ve eşya nakliyatına mahsus 
olan bu vapurun, su sathında boyu 
9tU50 metre, genişliği 11 metre, yük
sekliği t5,90 metredir. Su altında de
rinliği 3.40 metredir. SUrati 18 mildir. 
450 yolcu iatiap edebilecek olan bu 
gemi Marmara sahillerinde i}liyecek
tir . 

(Başı ı. inci sayfada) 
visleri Irak demiryalları idaresince iş
letilmektedir. 

Telköçekten gelen yolcuların ba
gajları kamyonetlerle, kendileri de ü
çer kişilik tenezzüh otomobillerile ta -
şınmaktadxr. 

Diğer istikamete seyahat eden yol
cular Trablusşam - Berut araaını otcr 
mobillerle geçerek o gece Berutta kal
maktadırlar. Ertesi günü Berut - Şam
Bağdad şirketinin otomobillerile Şama 
ve buradan da hususi otobüslerle Ba -
diyetilşşamdan Bağdada varmaktadır
lar. 
Şam - Bağdad arası 860 kilometre 

olduğundan yolcular, bu mesafenin 
tam ortasına rastgelen Rutba mevkiin
de bir otelde •ect1emtktedirltr. 

Zaman ve mekan mefhumunu hiçe 
sayan bu sürat asrında bu seyahat tar~ 
zının her türlü güçlüklerini göz önün- Van· Van gölU cenubu - İran yolu için 
de tutan Türkiye Diyarbakır • Irak de o kadar bir para harcanacaktır. Ka
hattının intasına başlamıştır. mutayın bu yollar için verdiği tahıiaat, 

Esasen cumhuriyet hükümcti, Ata~ biliyoruz ki, 50 milyon liradır. 
türk Türkiycsinin şark ile garb araaın- Ancak, eıki kervan yolları üzerine 
da en feyizli ve en verimli bir transit döşenen raylar bu jadar da değildir: 
merkezi olmasını ideal bildiği içindir ki Sıvaa - Erzurum hattı bugUn Divriki'
enteroaayonal anlaımalar yapmak su- yi geçmiş Erzincan sınırlanna yaktaı
retile seyahat itlerine büyük kolaylık· mıttır: yarın Erzurumda, ve daha ıon
lar temin etmi§tir. ra Kafkaa hatlarile buluıup birleımek 

Yeni hatlann inpsı tamamlanınca üzere Fırat ktyılannda aarp dağlar de
Londradan kalkacak bir ekıprea, on linmekte, köprüler kurulmaktadır • .Kı
gUnde Bombay veya Kalkiltaya vara- sa zamanda 3000 kilometreye yakın 
bilecektir. 291 kilometre tahmin edi- demiryolu inp eden Türkiye yeni hat -
len Diyarbakır • Van demiryolu •talı lannı bitirerek prkla garb araaındald 
yukan yirmi beı milyon liraya mal ola- medeniyet mlayonunu ifaya devam ede-
caktır. Demek oluyor Dl • ccktir. 
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KiYE BASINIİ 
..................................... 1 

Kendi kuvvetimize güveniyoruz 
Cumhuriyet'te Abidin Daver dün

yanın ne kadar vahim dakikalar Y~
tamakta olduğunu hatırlatarak dı-
yor ki: • 

''Hulasa birçok memleketlerın baı
larmda büyük derdler var. Bu ara
da Baıvekilimiz, bir fransız muhar
ririne vaki olan beyanatında §Öyle 
diyor: A 

"- Bizim için emniyet, evvela, 
keneli kenclimizin kuvvetine, .sa11r~ 
ittilaklarımıza d~;yanır. Jeografik 
vaziyetimiz, Avrupacla ve yakın §ark 
ta rol oynamam~a müsaiddir. Ôyle 
bir rol ki her türlü yabancı ideolojik 
ilhamlardan azade bir halde, bu i
deolojilerin hiç birine karıı da cep
he almak istememekte ve yalnız; .sul· 
hun hizmetinde bulu.nmayı arzu et• 
mektedir.,, 

Gazeteci Ba§vekil Celal Bayar'ın 
bu kuvvetli sözlerini yazdıktan aon
ra, beyanatının aonuna ıu mütalea
yı ilan ediyor: 

"Bu mülakattan ve dünyanın bu 
höıesinde topladığım intibalardan 
edindiğim kanaat ıudur ki türkleri, 
bu derecelerde modern olan bu eski 
milleti her an daha ziyade hesaba 
katmak lazımdır ve lciz.ımgelecektir. 
Onların dostluğu veya düpnanlığı, 
ihmali ihtiyatsız.lık olabilecek bir 
1U111urdur.,, 
Franaız muharririne bu 60n cüm

leyi yazdıran Baıvekilimizin o sakin 
emin fakat enerjik raliyle a?ylediğ~ 
"Biz.im için emniyet, evvela kendı 
kendimiz.in kuvvetine dayanır.,, sö
zü olduğuna ıüphe yoktur. 

Atatürk Türkiyesi, emniyet ve 
müdafaa iılerinde, asla güzel ve tat
lı hulyalara kapılmamııtır. Büyük 
ıef, 19 mayıs 1919 da Samsuna aya~' 
baatığı günden itibaren, hep kendı 
kendimizin kuvvetine dayanınııtır. 

Dün olduğu gibi bugün de, her teY. 
den evel kendi kendimizin kuvvetine 
dayanıyoruz. Yarın da, gene her ıe>:· 
den evel, kendi kendimizin kuvveh· 
ne dayanacağız. Çünkü, bize men
faatlerimizin dostluğunu ve sadaka· 
tini temin eden ve edecek olan d, 
kendi kendimizin kuvvetidir. Fran
ıız muharririne: "'Iürklerin dostlu
ğu veya dÜ§manlığı, ihmali ihtiyat:. 
ıızlık olabilecek bir unsurdur,t de
dirten de gene kendi kendimizin 
kuvvetidir. 
Baıvekilln bu naühim ve kuvvetll . 

beyanatı, Avrupanın fU karııık gün! 
lc:riııde tam zamanında. ve tam yo

rinde olmuıtur. 
. Kendi kendimizin kuvvetine daya .. 
narak emniyet içinde, emniyet y0. 
lunda yürüyoruz.,. · 

BU DA BAŞKA BiR ÖLÇO 
Son Poıta'da Ercümend Ekrem 

Talu, Londrada çıkan Taymis gaze
tesinin ciddiyetini, ne§riyatına verdi
ği ehemiyeti, &Ütunlarmda görülen 
bütün fikirlerin kendi kanaatlerinin 
ifadesi olduğunu belirterek diyor kH 

"lıie bu ağır batlı gazete, son sa
yılarından birinde Atatürk'ün yur
du yeni Ankaraya birkaç sütun tah7 
sis etmi§. İçten gelen bir hayranhğni 
tercümanı olan bu sütunlarda Ata • 
türk ile Kemalizmin büyüklüğü, ehe
miyeti, azameti, me§hur muharrir~ 
Hovard Robertaon'un aal3.hiyetli ka• 
lemiyle izah edilmiı, yurdumuz bil .. 
hana demiryolu, endüstri ve ekono
mik bakımdan tasvir olunmu§tur, 1 

Taymis'in bu suretle yeni Türki~ 
yeyi ve onu kuran dehasını öğmeai 
ilk değildir. Geçen sene, inkıln'l::tan 
beri yabancı meml~ketlcrde b:Ze da
ir çıkan eserleri derlemek ile me§gul 
olmuı ve bunlann aayıamın 300 kü
sura kadar çıktığını görünce aevinç
le ve gururla heyecanlanmı§tun. Bu 
üç yüz küsur eserin muharirleri ara
sında Avrupanın büyüle devlet adam 
larr, büyÜk ve orta elçiler, namlı eo. 
dibler, gazeteciler vardır. H epsi de 
bizim içimize lakayt gelmiıler, biz. 
dan hayran olarak ayrılmı§lardır. 
Mevkileri ve mazileri itibariyle bu 
kalem aahiblerinin aala riya maksa
diyle hareket etmedikleri muhak
kaktır. Netekim Taymiı gazetesi de, 
içinde bir azıcık müdahane, yahud 
ki sadece hoı görünmek endiıeai aez
diği herhangi bir yazıya sayfalarda 
y~r vermez. 
Şimdi bir de yakm maziyi ~atırlı

yorum. Saltanat zamanında da, garb 
ta, Amerikada bize dair eserler, ga
zete makaleleri çıkardı. Onların da 
çoğunu ben görmÜ§, okumu§tum. Ya 
tamamiyle aleyhimizde, yahud ki, 
Piyer Loti'nin, Klod Farer'in eaerle
ri gibi aczimizin, mi&kinliğimizin, 

köhneliğimizin ıairane tasvirlerle 
çerçevelenrniı kasideleri idi. Abdül
hamid, Paria aefareti vaaıtasiyle bazı 
gazetelere etek dolusu para verdir
mi§, gene de kendi lehine tek aatır 
yazdıramamıı, sadece austurmağa 

muvaffak olmuıtur. ; 
Kaleler, beldeler, ülkeler kolay 

fethedilir. Zor elan, efkarı u m :::?ıi• 
yelerin fethidir. Kemalizm, ve C"Uft 

baıındaki bü,ük Şef bunu baıaıT"'rt
bl'._ 
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No:2 Anlatan: Emekli Kurmay 
Albay RQ§id Galib Dozar 

Osman Paşa teslim olmuş lôkırdıları 
her tarafta dolaşmağa başladı 

Sonra Kovanlık tabyası bizim asker 
tarafından alınını§. Biz de gene evle
rjmize §ehre döndük. Şehre müte
madiyen mermi yağmakta idi. Şerap
nel ne demek olduğunu o vakitler 
bilmediğimden bu kurşunların hava
dan nasıl olupta yağdığına hep 
hayret ederdim. 

Bir gün (Osman Paıa çıkacak, 
Sofyaya gidecekmiı) aözü §ehirde 
yayıldı. Şehirdeki bulgarların halkı 
keseceği korkusu herkesin zihninde 
yer etmİ§ olduğundan ahali de ordu 
ile mutlaka beraber çıkmağa azmet
ti. Asker' idare halka hane baıına 
birer ikiıer araba dağıttı. Burada 
dikkate §ayan olan §ey ıudur ki bu a
rabaları sevkedenler de gene bulgar 
idi. Ama sonra bizim ordu ile bu ara
balar Vid kenarında ruslara teslim 
olunca bizi sevkeden bu arabacı bul
garlann arabalarını bırakıp orada 
bizim a5kerin yerlere attıkları mar -
tinlerini omuzlarına alarak silahlan
dıklarını, orada istiklal ilan ettikle -
rini ben çocukken görüyor anneme, 
omuzuna bir martin aldığını gördü -
ğüm bizim dünkü arabacımız bulga
rı gösterip: (Anne, bak bizim araba
cının omuzunda martin var) diyor· 
dum. O da: (Evladını sıra onlara 
geldi) diye bana cevab veriyordu. 

Şehrin müslüman halkı bu araba· 
larla yollara dökülerek Osman Paıa 
ordusunun teveccüh ettiği Vid suyu 
kenarına gitti. Biz de bu mahşerde, 
bu felaket kafilesinin içindeydik. 

Biz bu halde iken bu felaket mah· 
terinde ( Omıan Paşa teslim olmuı ! ) 
lakırdıları her tarafta yayılmağa 
başladı. 

Bu esnada biz bulunduğumuz yer· 
den pek garib ve hiç görmediğimiz 

bir manzara gördük. Havada yüz 
binlerce kargalar birden bire peyda 
oluverdi. Bu kargalar yÜz binlerce 
rus askerlerinin fapkalarını havaya 
fırlatmalarından ileri geliyordu. 
Bunların aynı zamanda (hurra) di
ye bağırarak zaferlerini kutladıkla
rını biz bulunduğumuz yerden görü
yorduk. 

Ordu teslim olmuıtu. 

Aynı zamanda gene o kısacık ha
yatım müddetince benim hiç görme
diğim başları siyah muşamba şapkalı 
bir takım yabancı ve korkunç asker
ler bizim etrafımızda peyda oldular. 
Bunlardan çok korktuk. Bunlar Ulah 
askerleri idiler. Bu askerler, bizim 
gözümüz önünde arabamızdaki za
vallı eıyamızı yağma ettiler ki bu
nunla da felaketimiz tamam oldu. 

* Hava gayet soğuktu. (2). Biz o 
gece o soğuk ovada, kar ve çamur i
çinde, galip mağlüb orduların açıkta 
gecelediği o yerde, çırıl çıplak tit
riyerek geceledik. Ruslar ehalinin a
rabalarını parça parça ederek ateı 
yığınları yakıyorlardı. Bizim yanı
mızda da büyük bir ate§ yakmışlar
dı. Bizi soğuktan titrer görerek 
(Geliniz 1 hınınız ! ) diye çağırdılar. 

Biz de ''Bize acıdılar» zanniyle git
tik. Biz ısınırken onlar buradan çe
kildiler. Meğer onlar bu aletin içine 
bir iki cebhane aanchğı k.oymuılar. 
Bunlar bizim kucaklamak iatediii
miz bu ateıin ~çinden bir kıyamet ko
pardılar. Onlar karııdan bizim bu 
felaketimize gülüyorlardı. 
Iıte bundan ş0nra biz Pilevneden 

fatanbula v• nrıt.dan ~.. YanyAyll 

hicret ettik. 

ULUS 
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Gramofonla ninni 

Teknik ilerilik galiba dadılara da 
yol verdirecek, annelerin çocuklarına 
ninni söylemelerine hacet bırakmıya
cak. 

Kanadada Vinipeg şehrinde çocuk 
arabaları yapan bir fabrika, yep yeni 
bir çocuk arabası piyasaya çıkarmış
tır. 

Bu fabrikanın yaptığı çocuk araba
larının bir de gramofonları vardır. A
r~baya ~urulmuş olan gramofon, ufak 
hı~ rnanıvela ile işlemekte ve küçücük 
plakları otomatik olarak biribiri arka
sından değiştirmektedir. Plaklar, ço
cuk türküleri ve ninni melodıleri ile 
doldurulmuştur. Yava~ ve tatiı bir ses· 
le çalan gramofonu, çocuklaı· ,ilk ön
ce büyük bir alaka ile dinlemekte, on
dan sonra uykuya dahp kendilerinden 
geçmektedirler. 

Mezardan gelen şahid ! 
Budapeştede görülmekte olan bir 

davada şahidin biri çok büyük bit kor
ku vesilesi olmuştur. 

Muhakemeyi dinlemeğe gelmiş o
lanların hepsi, şahidin ilk sözlerinden 
sonra donup kalmışlardır. 

Hadise şöyle olmu:;;tur: 

Bay Asbot isimli olan bu şahid hir 
hakaret davasına şahid olarak çağml
mıştır. Nefesi tıkana tıkana ve adeta 
koşar adımla hakimin huzuruna çıkan 
şahid, mezardan çıkıp geldiğini ve gel
diği yere hemen dönmek mecburiye· 
tinde olduğu için derhal sorguya çe
kilmesini rica etmiştir. Bu sözlerden 
sonra mahkeme salonunu derin bir ses
sizlik ve korku kaplamıştır. Muhake
meyi dinlemeğe gelenler, tüyler ür
pertici sözleriyle kendilerini dehşet i
çinde bırakmış olan ş_.ahide ürke ürke 
bakmağa başlamışlardır. Herkes, bu a
damın bir timarhane kaçkını olduğu
na hükmetmiştir. 

Anlaşılan şahid de yarattığı dehşe
tin farkına varmış olacak ki, hemen 
sözlerine vuzuh vermek lüzumunu his 
etmiş ve mezarcı olduğu için acele işi 
olduğunu ilave etmiştir. Meğer adam
cağız, bir saat sonra gömülecek olan 
bir cenazenin mezarını yarıda bıraka
rak mahkemeye gelmiş imiş. 

§ahid bu izahda bulunduktan aonra 
herkes rahat bir nefes almış. Benzi uç-

muş olan hakim, şahidin arzusunu ye

rine getirerek sorgusunu beş dakika· 
ÜdU !dZld ıtUrclünno~•i'~l~. 

Bir Fransız yazıyor: 
"Türkiye ile ticari münasebetlerimizi 

ıslah etmek için önümüze çıkan 
fırsattan istifade edecek miyiz?,, 

1 von Delbos'un Ankaraya bir 
seyahat yapacağından bahse

diliyor. Basit bir nezaket seyahati, 
çünkü Fransa ile Türkiye arasında 
politik meseleler halledilmiştir. 

Bahse mevzu olan, iki memleketi 
bağlayan dostluğu takviye etmek 
ve ihtimal, filen muallakta olan e
konomik münasebetlerimiz mesele· 
sine temas etmektedir. 

Türkiye ile ticari münasebetle
rimiz birkaç sene içinde % 80 azal
mıştır. 1923 de, genç cumhuriyetin 
mübadelelerinde biz üçüncü mev
kii işgal ediyorduk. Bu mübadele
ler, bizim iştirakimiz olmadan, ehe
miyetli surette artmıştır, öyle ki 
bugün ancak sekizinci mevkii iş
gal etmekteyiz. Burada da, kendi 
ticareti artarken bizimle olan eko
nomik münasebetleri azalmış bir 
memleket karşısında bulunuyoruz. 
Gerçi, Türkiye B. Şaht'ın tesis et
miş olduğu ve bize bunca zararı do
kunan trok politikasını Almanya
nın sistematik surette tatbik ettiği 
memleketler grupuna dahildir. 

Bu vaziyeti ıslah edebilir miyiz? 
B. İvon Delbos Türkiyeye giderse, 
meslekdaşı B. Rüştü Aras'm kendi
sine bu suali sorması muhtemeldir. 

Biz, bir anlaşmaya varmak için 
ciddi imkanların mevcud olduğuna 
inanıyoruz. Birkaç sene içinde, Tür
kiye büyük terakkiler yapmıştır: 

daha başkalarını yapmaya da hazır
lanmaktadır. Bu memleketin nam
zed olduğu arıtıcı faaliyete iştirak 
edemez miyiz? 

Şu yakınlarda. Türkiye Başve
kili B. Celal Bayar, Türkiyenin ye
ni ticari temayülünü şöyle tarif e
diyordu: 

"Halen ithalat ve ihracatımızrn 
yuvarlak rakamla yüzde doksanını 
kleringli memleketlerle yapıyoruz. 

Bununla beraber, klering siste. 
mini behemehal aynen muhafaza i
çin hiç bir arzumuz yoktur. Şekil 
ve isim, en az bağlı olduğumuz şey
lerdir. 

Eğ~r bugünkü dünya ko.njonk· 
drQ değiıen veya herhangi mernl
ket bize ana maksadımızı temin e· 
decek bir ~ekil teklif ederse veya 
milli ticaretimiz için temin ettiği
-:_ -A-t .... +ı ... •'m1'an verirse tli. 

La R~püblikte 
Sami Beraşa 

Yazıyor 

ğer bir şekle de gitımekte tereddüd 
etmeyiz ... 

Şu halde, Fransa ile Türkiye a
rasında, birkaç senedenbeTi gevşe
miş olan ticari münasebetleri tek
rar sıklaştırmak için bugünkü şart
lar her zamandan daha müsaiddir. 
Fiatlarımız, frangın kıymetten düş

mesi sayesinde, şimdilik rekabet e
dilemiyecek kadar aşağıdır ve Tür
kiyeye satacak pek çok malımız var
dır. 

Ankara hükümeti fransız - türk e
konomik münasebetlerinin ıslahı 
fikrinin lehinde görünmektedir. 
Türkiye Ekonomi bakanı B. Şakir 
Kesebir, "Ajans Ekonomik e Finan
siyer"in muhabirine verdiği beya
natta mümkün bir anlaşmanın esas
larını vazetti: 

"Türkiye hükümeti mübadele/er
de esaslr bir iyileşmenin ancak ted
rici olabileceğini kabul derek, bir 
tara/dan iki memleket arasrndaki tı
caret mübadelelerini ve diğer tara/. 
dan fransız sermayesiyle endüstri 
veya nafıa işleri şeklinde iş birliği 
imkan/arma revaç verebilecek umu
mi bir planı tetkike amade bulun
maktadır. 

Türkiyenin ekonomik programı 

mühim gayri menkulleri de İcab et· 
tirmektedir. Türkiye hükümeti bu 
programın ecnebi sermayesinin de 
yardımiyle tahakkuk ettiğini görür
se bundan ancak memnun olabilir. 

Ecnebi müesseseler tarafından ya
pılacak işleri Türkiye kısmen türk 
lirası kısmen de türk ihracat malla
rı ile ödeyebilir. 

Türk parasiyle ödenecek kısım bu 
işler dolayısiyle ecnebi grupların 
Türkiyede yapacakları masraflara 
tekabül edecektir. 

M ünakalesi yapılacak JCisma gelin
ce, bu, müessesenin intihab edeceği 
eşya tarzında icra olunacak ve maki
ne ve saire gibi gayri menkullere 
yatırılacak paraya ve müesseselerin 
----ı A..C•~• • llc:l LCdUM.l .... _._ ,. • • 

Sofya yolu üzerinde güzel bir ta§ 
köprü vardır (1). Biz arabamızı süre 
aüre bu köprüye yakın bir yere gel -
miıti.k. Orada dayandik, kaldık. Her 
taraf hıncahınç ahali ve askerle do -
lu. Köprünün mevkii Vid kenarında 
yapılan ova kıamma nisbetle hayli 
yüksek olduğundan biz bulunduğu
ınuz yerden Vid ovaama karmca gi
bi asker dolduğunu ve ovada muha
rebe edilmekte olduğunu ve hattl 
bizim arabalarm içine de gülleler 
Clüttüğünü görüyorduk. O yafta ya • 
nımrza diqtüğünü gördüğüm bu mer· 
rnilerden hissetmit olduğwn çocuk
luk korkusunu hiç unutmam. Muha
rebenin ne tekil aldığından benim 
tabii hiç haberim yoktu; ama bura
öa benim batıma küçük yaıımda 
rnoskof mermisi yağdığını hiç unut· 
mamııımdır. 

Ooaman Paşa ordusunun teslimin-
den sonra Pilevne §eh rinde gördük· ..11111111111111111111111111111111 lll lll lll il il lll lll il lll l lll il lll il lll lll lll l 11111 t. -

Bu münakaleyi yapabilmek için 
muadil türk malı ihraç olunabilme
lidir. Her iki bükümetin icraatı bit
tabi işte bu sahada müessir bir tarz· 
da tecelli etmelidir." 

Sonra harbiye mektebine geçtiğim 
wakitte mahza burada edindiğim 
hisler dolayısile idi ki ben ruaça öğ
renmeye çok heves ve itina etmiı

tim. 
Bizim yanımız her tarafımız as· 

kerle dolu idi. Bu askerlerin o güzel 
martin ve vinçisterlerini ve fişekle-

rini hep yere çamurlar içine attıkla
l'mı ben görüyordum ama sebebini 

anlayamıyordum. Onların attıkları 
ailahları ben arabmıza dolduruyor • 
dum. 

lerimden hatırınıda kalanları da an- : ----!atayım: 

(Sonu var) 
------------------------ -

(1) Mülizim Herbertin de söylediii ribi : 
rus topçusu bu köprüyü yıkamamııtı : 
ve hatti hiç bir yerini de sakatlaya- _ 
mamıştı:r. : -(2) Osman paııanın teslimi tarihi 10 ilk : 
kinundur. : 

Yeni giimrük kanunu 
hazırlanıyor 

-... 
-----Gümrük ve inhisarlar bakanlığı, E 

mevcud gümrük kanunu yeni baştan E 
hazırlamaktadır. Yeni kanun bugünkü E -ihtiyaçlara cevab verebilecek bir şekil- E 
de olacak ve gümrük işleri daha basit : 

ve tatbik kabiliyeti kolay bir hale ge· E 
tirilecektir. : 

------------------
Yazan: Alexis Tol•toi No: 27 ---------------------------------------

Hülasa Türkiye bükümeti bize 
memleketin endüstrile'f'Desine yar
dun etmeyi teklif ediyor. Kendisine 
mühendisler iare etmemizi ve maki
neler göndermemizi isteyecektir. 
Bunu yapabilir miyiz? 

Cevab vermeden evel, şunu söy
lemek isteriz ki bunu biz yapmaz
sak, Yugoslavyada ve diğer memle
ketlerde yaptıkları gibi almanlar ya
pacaktır. 

Evet, gerçi, Türkiyeye karşılıksız 
yeni mallar sattığımız takdirde kli
ring alacağımız kabaracaktır. Faıkat 
altı aydan beri yürürlükte olan an
la,ma bloke hesabları temizl>!mek 
mümkün olduğunu isbat etmiyor 
mu? Türkiye ekonomi bakanı ala
caklarunızı azaltmak ve Fransanın 

14. 3 -1938 

j __ R A_o_ .. v ............ o_j: 
Ankara: 

Ug!e Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plSlı 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi v• 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
berler 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karışık plili 
neşriyatı - 18.50 İngilizce ders: Azime İ· 
pek - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkı• 
ları (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Melek Tokgo' 
ve arkadaşları tarafından) - 21.00 Spot 
konuııması: Nizamettin Kırşan - 21.ıS 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Oskar: Pussi• 
sche Tanz. 2 - Valtuyfel: Tout Paris. 3 • 
Lehar: Eva - 22.00 Ajana haberleri - 22.ıs 
Yarınki proıram. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türlı 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakl• 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plilı 
neljriyatı., 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla darıl 
musikisi - 19.15 Çocuklara masal: Bayao 
Nine - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 R,• 
fat ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkıları - 20.30 Hava raporu _. 
20.33 Ömer Rıza tarafından arabı,u söyle~ 
- 20.45 Belma ve arkadaşları tarafındao 
türk musikisi ve halk şarkıları (Saat aya• 
rı) - 21.lS Fasıl saz heyeti: İbrahim ve ar• 
kadaı;ları tarafından - 21.SO Radyofonik 
temsil: Stüdyo orkestrası refakatiyle (Kar• 
men) - 22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plak• 
la sololar, opera ve operet parçaları - 23.20 
- 23.30 Son haberler ve ertesi günün proıra• 
mı. 

AYrnpa : 

...... -···· VE OPERETLER: 1'2 Ham• 
burg ve diğer alman istasyonları 14.10 
Laypzig - 17.10 Münib - 18.55 Viyana _. 
19.10 Koolnya - 21.30 Paris - 22.15 Stok· 
holm. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 14.10 Frankfurt 
- 19.10 Berlin - 19.55 Beromünster - 20 
Monte Ceneri - 21.10 MUnih - 22 Varşo
va - 22.30 Strazburg - 23.15 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Haınburg _. 
20.45 Bükreş - 22 Paris - P.T.T. - 22.20 
Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt _. 
16 Münib - 17.15 Varşova - 18 Haınburıı 
Stutcart - 18.20 Laypzig - 20.15 Bımo _. 
21 Berlin, Kolonya, Roma - 21.ıs Köni&w 
berg - 22.35 Droytviç - 24 Stuttrart. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
17 Berlin - 19.30 Stokholm - 20 Sottenş. 
NEFESLİ . ~AZLAR (Marş v. &.) : 8.30 

Breslav ve dıııer alman istasyonları - ı6 
Stuttl:'art. 
HAFİF MÜZ!K: 6.30 Alman istasyonla• 

n :- 7.10 Münib - 8.30 Kolonya - ıo.30 
Ham.burg - 12 Alman istasyonları - 14.ıS 
Berlın, Kolonya - 15.35 Berlin - 16 
Franldurt, Hamburg, Kolonya Könirsberl 
- 18 Berlin - 19.15 Stuttcart'- 20 Berliıı. 
Frankfurt, Laypzig - 20.40 Var;1ova - 2ı 
Stokholm - 21.10 Breslav - 22 Roma .,,,, 
23.30 Kolonn. 

HALK MUS1K1S1: 11.30 Stuttgart _,. 
17.5 Stokholm. 

DANS Mü~1G1: 22.30 Viyana- 23 Flo
ransa, Krakovı, Milano, Pozn.an, Roına _ 

'~ 1~ Lrs~Mç; Eu"Kscınô\ırı ~ ô'.~oil.rO'yt!f 
vıç. 

Kar~ta Gümrük 
Kim yaba nesi 

.. G~~rük. ve inhisarlar ha.kanlığı ı;
n.~mu~dekı yaz içinde Karsta bir güm· 
ruk: kımyahanesi tesisine karar ver
miştir. 

müstakbel satışlarrnı karşılamak ü· 
zere başka vasıtalar da gÖ6teriyor: 
Kömür. Bu, idhal ettiiğmiz bir mad• 
dedir. Teklif tetkika değer. 

Bazı memleektlerin mübadelele· 
rinde• evelce sahib olduğumuı 
mevkii tekrar ele geçirmek için gay• 
ret göstermemizin zamanıdır. Bal• 
kanlarda ve yakın şarkta, bütün ra· 
kiblerimizin bizi geçmesine müsaa• 
de ettik. Dünyanın bu köşesinde mil• 
letler, kendileriyle mübadelelcrimi• 
zi kestiğimiz anda bize arkalarını 
dönmektedirler. 
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Ve Petro'yu görünce sert sert başı
nı sallayarak: 

- İmkanı yok. Gidip yatınız Herr 
Peter .. , dedi. 

Anhen, kıvırmak için kağıdlara sar· 
mış olduğu saçlariyle Petroya dahaca
zib göründü. Anhen pencereyi kapa
dı, dantel perdeyi indirdi. Işık sön
dü. 

Aleksaşka: 

- Kız tedbirli davranıyor, dedi. 
Sonra, Petroyu sıkıca omuzların

dan tutarak bir bahçe kanapesine doğ· 
ru götürdü: "Otur buraya ... İyisi bu .. 
Ben gidip at getireyim. At üstünde 
durabilir misin?,. 

Aleksaşka, iki atı dizginlerinden 
tutarak geri geldiği zaman Petroyu, 
avuçlariyle göğsüne basarak hep aynı 
yerde oturmakta buldu. Aleksaşka 
Petronun yanına oturup yüzünü gör· 
meğe çabaladı. 

- Çok içtin, değil mi? 

Petro cevab vermedi. Aleksaşka 
onun ata binmesine yardım etti, ken
di atına meharetle atladı, ve Petroyu 
hafifçe tutarak Kukuy'dan yavaş ya
vaş çıktı. Çayırlardan şeffaf bir sis 
yükseliyordu. Sonbahar yıldızları 
muhteşem ışıklarını etrafa serpiyor
du. Preobrajenski'de horozlar ötüyor· 
du. Petronun buz gibi eli Aleksaşka
nın omuzunu sıkıyordu. Saraya iyice 
yaklaştıkları zaman birdenbire kıvrıl
dı, başını yukarı kaldırdı, Aleksaşka. 
nın boynuna sarılıp ona yapıştı. At
lar durdu. Petronun göğsü ıalık çalı-

-yor, kemikleri çatırdıyor, bütün vücu- -
du sarsılıyordu, Dudaklarından kö- -
püklcr fırladı. E -Boğuk bir sesle: : -- Beni sıkı tut, sıkı tut, dedi. : -Biraz sonra elleri gevşedi. İnliye· E 
rek içini çekti: E 

---: yordu. Deniliyordu ki, Vasili Vasili-
: yeviç o gün sarhoş olmuş ve kılıcını 
: çekip karanlıklara hücum etmişti. U
: ğursuzluk emareleri de zuhur etti. -: Beyaz kurtların stepte acı acı uluduk-
: ları görüldü. Bilinmeyen sebeblerle 
E atlar ölüyordu. Bir mart gecesi, rüz-

- Yürüyelim ... Beni yalnız bırak- -
ma ... Beraber yatarız ... Buhran geçi
riyorum. 

Aleksi ile kaçıklar kili•enin önünde gar gürültüleri arasında, alaylardan 
birinin bir tılısım gibi yanında gıez. 
dirdiği bir teke'nin insan sesi ile ba
ğırdığı işitildi: "Felaketten koruna
lım 1" Hayvanı sırıklarla öldürmek is
tediler, fakat stepe kaçtı, ve bir daha 
bulunamadı. 

Sokak merdiveninin başında, Vol
kof koştu: "Haşmetlim, biz sizi .. .,, 
Stolnikler, seyisler koşuştu. Petro, 
bunların teşkil ettikleri kümeye aya
ğını sokup Aleksaşkanın omuzunu bı
rakmıyarak attan indi, saraya girdi. 
Karanlık bir koridorda, ihtiyar bir ka
dın, bir eteklik hışırtısı arasında is
tavroz çıkardı. Petro bunu itti. Bir 
başkası, tıpkı bir fare gibi merdiven 
altına doğru kaydı. Petro mırıldandı: 

"Mel'un dedikoducular, ne zaman he
piniz gebereceksiniz?,, Yatak odasına 
girince Aleksaşka Petronun kundura
larını ve kaftanını çıkardı. Petro bir 
keçenin üstüne uzandı, Aleksaşkaya 

da gelip yanına yatmasını söyledi: 
"Yalnız kalmaktan korkuyorum. Kı

mıldanma. Uyumak istiyorum," dedi. 
Başını Aleksa§kanın omuzuna daya
dı. Biraz sustuktan sonra ilave etti: 

- Mabeyincim olacaksın. Elin ha
fif senin ... Yarın sabah kitibe, söyler, 
buna göre bir irade hazırlatınun. Pek 
neıeli idi, vallahi pek zev1tli idi. Me
ia lieber lıiOI~" .. 

Birkaç saniye sonra, Petro hıçkır- goruki ile Yuri Çerbati, kendilerini 
dı, ve uyudu... seferberlikten muaf tutturmak için 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

-1-
Asiler milisi kışın Ukrayna'da top

landı. Toprak sahihlerini uzaklardaki 
inzivagahlarından tutup çıkarmak güç 
tü. Voyvada Vasili Valiyeviç Goliçin 
sert iradeler neşrediyor, herkesi tevec
cühünü esirgiyeceğini, mahvedeceğini, 
cezalandıracağını ileri sürmekle teh
did ediyordu. Küçük arazi sahibleri 
sıcacık sobalarının üstünden inmekte 
hiç bir tehalük göstermiyorlardı. Şöy
le söyleniyorlardı: "Ne tuhaf düşün
ce 1 Kırım Hanı ile harb etmek ha! ... 
Allaha şükür olsun ki onunla aramız
da ebedi barış andlaşması var, ona ma
kul bir cizye veriyoruz: Asilleri ne 
diye tedirgin etmeli? Bu. Goliçin'lc -
rin fikri... Sırtımıza basarak şan ve 
ıerefe nail olmak istiyorlar •.• ,, Fakir· 
liği, hastalıkları behane ediyor, yahud 

boş yere uğraştıktan sonra milisleri
ne siyah elbiseler giydirdiler ve yağız 
atlara binip öbür dünyadan geri gel
miş hortlaklar halinde kıtalara iltihak 
ettiler. Alaylarda: "Başımıza bir fela
ket gelecek, bu seferden sağ dönmiye
ceğiz" deniliyordu. Fena halde hiddet
lenen Vasili Vasiliyeviç, Moskovada, 
Safiya'nın yanında müşavir olarak bı
rakmış olduğu Şokloviti'ye şöyle yazı. 
yordu: "Ne mümkünse yap, bana ha· 
karet edenlerin yaptıkları hatadan do
layı cezalandırılmaları iç.in bir irade 
çıkarttır, onları harab et, manastırlara 
tık, köylerini muhtaçlara ver. Onları 
iyi misal olacak surette terbiye etme
li ki diğerleri de korkularından titre
sinler.,, 

İrade çıkarıldı, fakat Vasili Vasiliyc
viç, ağlıyarak kusur dileyen muarızları· 
na merhamet edip onları affetti. Bu ha· 
zin mesele ancak kapanmıştı ki Prens 

sadece aakerden kaçıyorlardı ... Hatta Goliçin'in izbaaı önüne bir çam tabut 
buıları biT takını feci azizliklere bq- konulmut olduğu rivayeti kıtalar ara
vuruyorlardı. Bitmez, tükenmez bir unda dolqmağa bafladı Herkes bu "•neler diitUDWmcl kil Bmil Dlal· kor. • 

Xar tabakaları yavaş yavaş kalktı, 
cenubtan ılık bir rüzgar esmeğe baş
ladı, ve nehir kıyıları yeşilliklere bü
ründü. Vasili Vasiliyeviç tasalı ve so
murtkandı. Moskova'dan kötü haber
ler geliyordu. Petronun maiyetindeki 
boyarlardan Alegokoviç Çerkaski 
Kırım seferini tehzil ediyor ve sözleri 
de memnuniyetle dinleniyordu: "Kı
rım Hanı Vasili Vasiliyeviç'i bekle
mekten bıktı, İstanbulda, bütün Avru
pada herkes bu seferle alay e<liyor. 
Goliçin'in gazaları hazineye pahalıya 
maloluyor .... " 

Vaktiyle Vasili Vasiliyeviç lehinde 
olan patrik bile, Goliçin'in tören elbi
se.i ve saire gibi hediyelerini Baraşi 
kilisesinden habersizce çıkarttırıyor
du. 

Vaaili Vasiliyeviç Şakloviti'ye, kay
gılarını ifade eden nameler göndere
rek Çerkmki'nin tahriklerini dikkatle 

sık ziyaret etmesine mani olınasıı>1 

emrediyor: "Boyarlara gelince; onl•' 
rın ezeli hasisliklerini biliriz: BüyU) 
fetihlerin tahakkuk ettirilmesini ko' 
laylaştrrmak için Kopek vermek baııs' 
konunca keselerinin ağızlarını daiıı1' 
büzeceklerdir ... ,, diyordu. 

Yabancı memleketlerden de kede! 
verici haberler geliyordu. Fevkalad' 
murahhas Yakof Miceski ile Yakof 
Dolgoruki'nin üç milyon liralık bir if 
tikraz için başvurmuş oldukları Frall' 
sa kıralı bunları kabule bile teneı:ıiil 
etmemişti. Elçi Uşakof ile maiyetinill 
hazin maceraları dilden dile dolaşıyor 
du: Uşakof Hamburgda bir ingiliı: f' 
fin kızını berbat etmiş; Hollanda'&' 
hazine nazırının kızına kötü muamele' 
de bulunmuş; Amsterdam'da uşaıcol 
un adamları bir genç kızı yakal! 
yarak bir avluda tasallut etmiş, bl 
kapıcının karısına taarruza kalkışıı'rt 
ve namusu lekelenen koca bunları şelı' 
rin içinde kovalamştı. Çarların bu f 
cayib mümessilleri durmaksızın ı:i'/1 
fetler çekip sarhoş oluyor, kaba küfilr 
ler savurup hükümdarlarını herke•'~ 
nazarında küçük düşürüyorlardı. 

Mayıs ayı sonunda Goliçin, nihai" 
seferi yüz bin kişi ile açtı. Cenı.ııı' 
doğru yürüdü, Samara nehri kıyılarıf 
da Ukranya 'hatman'ı Samoilovi~ 1 

le birleşti. Ordular, peşleri sıra fi) i 
sız mekkaııeleri de sürüyerek ağıt 
ğır ilerliyorlardı. Son köyleri ve 
dud karakollarını geçtikten aonra 
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Saç getirecek vitamin 
Bayanlann erkeklere üatünlüklerin· 

den biri de baılarınm biç bir vakit • er· 
keklerin bazılarında olduğu gibi • büı
butün daz olmamasıdır. Kadın ıaçı da 
dökülebilir ve o vakit üzerinden dökül· 
düğü ba§ın sahibini pek ziyade üzer. 
Fakat ne kadar saç dökülıe baş gene 
hiç ıaçsız kalmaz, kadın batı üzerin· 
de saçlar ancak seyrekletir, O kadar ..• 
Büsbütün ıaç dökülmesinin yalnız er
keklere mahsus olduğuna Filizof Aris· 
to bile dikkat ebnit ve:" Kadmlann, 
çocuklann, bir de... hadım ağalannın 

ıaçlan dökülmez'' diye buyurmuttu. 
Erkeklerde de saç dökülmesi pek a· 

cındıracak bir fey sayılamaz. Daz 
kafanın daha ziyade dütünen batlar a· 
rasmda görülmesi saçlan dökülen er
keğin biraz koltuklanru kabartsa da 
yeri vardır. Çok düıünen baı sahibi
ne bir derd olursa da, dÜJÜnemiyen baf 
sahibleri saçları dökü~müt ba§lara çok 
ıaygı gösterirler. Sa.çlann dökülmesi 
babadan oğula da geçtiii için aileler 
arasında, hem babalara emniyet vere
cek bir delil, hem de kibarlık alameti 
olur. 

Hekimlerin hatları saçsız olduğu 
vakit bir defa daha kibarlığa alamet
tir: lpokrat hekimin de batındaki saç· 
lar dökülmüı olduğundan hiç olmazsa 
batının dııardan görünüşile o büyük 
hekime benzemek saçlan dökülememit 
olanları kısakndıracak bir 'imtiyaz gibi 
olur .. Berber kolttığunda uzun müddet 
kalarak içi sıkılmak.tan kurtarması da 

yor da, ancak hazmedildikten sonra ha· 
sıl oluyor, hasıl olunca da deri hastalı· 
ğına meydan vermiyor •.•• 

H vitamininin fareler üzerinde tesi
ri olduğu anlaıılmakla beraber insan· 
da bira mayaıile, karaciğer ve böbrek 
yemenin seboreye ve saç dökülmeıine 
mani olacağı, tedkikler pek yeni oldu· 
fundan, henüz kati değildir. Şimdilik 
büyük umutlar vardır .... 

Fakat koyun paçasının da uçlan u· 
zatmağa yaradığı öteden beri bilinir. 
Bizim eıki düğünlerde yüz yazısı gü
nünden ıonra bir de paça günü bulun· 
maıı yeni gelinin candan arkadatlan
na aaç uzatacak bir yemek ikram et
mesi içindi. Bayanlar arasında uzun 
saç moda11 geçtiğinden, timdiki dü
günlerin çoğu çayla ve paatayla geçit· 
tiriliyoraa da bu H vitamini, bir gün 
piyaaada bulunuraa saçtan dökülen er
keklere yapılacak en büyük ikram bi
ra ile kara ciğer ve böbrek ıskarası ve 
paça dondurma11 olacaktır. Bereket 
versin ki bu vitamin alete dayandığı 
için bu yemekleri çiy yemeğe ihtiyaç 
kalrruyacaktır. G. A. 

Halkevinde 
Bugün bir konferans 

verilecek ve iki 

filim gösterilecek 
daz baıın verdiği baıkaca bir faydadır. Cumhuriyet halk partisi İstiklal o
. Akademilerde veya baıka türlü mec- cağı kamunu adına, bugün halkevinde 
!islerde daz hatlar, localarda kalan se- saat 19.30 da kızılay maske fabrikası 
yirciler için, adeta bir güzellik kayna- laboratuvarı tefi kimyager B. Hikmet 
ğı olur: Saçlı, saçaız, bazm da sırma İf· Konuralp tarafından (zehirli gazler ve 
}emeli, takkkeli batlar, yukardan ba- korunması) mevzulu bir konferans ve· 
kanlara bir mozayik zemin gibi gö- rilecektir. Milli müdafaa meselelerin
rünürler. Bu güzelliği seyretmek, ika. de bir halk bilgisi olara.k, bütün vatan
demi müzakereleri pek derinleıtiği za- daşlar tarafından bilinmesi, memleke-

tin selamet ve müdafaası bakımından mantarda, localardakilerin uyumalan-
na da mani olur. çok lüzumlu olan bu saha üzerinde, 

parti ocaklarımızın halkı aydınlatma-
Saç dökülmesi bu kadar faydalı bir sı işlerinde ön ayak olmalarını takdire 

§ey olduğu halde açtan dökülenler· değer buluruz. Halkevimizin salonu, 
den bazılan kııın üıüd'üklerinden asır· bu vesile ile bir hayırlı memleket işine 
lardan beri hekimler ona kartı deva a· daha yer olmaktadır. 
rarlardı. O kadar himmetle beraber ara- . Konferanstan sonra, Atatürkün. A
nıl~ deva bulunamadığından bir aralık nadolu seyahatlerine aid filmle, Ja
Jn2:ılterede, saç getiren ilaç ilanları bile ponyada batan Ertuğrul zırhlısı şehid
poliı tarafndan yaıak edilmitti. !erine yapılan merasime aid kısım gös-

Saç dökülmesine iliç ararken elde terilecektir. 
edilen mühim bir keıif aaçlann en zi. Okurlarımıza, bu faydalı toplantıda 
~..,ı . .sabo İk d •ı wl J,. 1 ~ ..,,.ı...ı,ı.-• • •- - • ·-· -•., - _ .. w 
ooRtlıaugumn :U"iaiil~i~ı • ol~uttu~ rız. 
Bu keıif zamanında bir iıe yarama
hlı' olmakla beraber - dünyada biç 
bir ketif faydasız kalmaz diyenlerin 
sözlerini bir kere daha isbat ederek -
§İmdi iıe yanyor. 

Kırmızı biberdeki vitamini tedkik e
derek bu yıl Nobel mükafabnı kazan. 
rnıt olan macar alim, Giyörgi fareleri 
bol yumurta akile ve tereyağile besle
diği halde gene, insanlardaki saç dö • 
külmesine ıebeb olan sebore h.stalığı
na benzer bir deri haatalığına tutul
duklannı görmüı. 

Demek ki buderi hastalığına ıebeb 
Yağda ve yumurtada bulunmayan bir 
'°İtaminin, H vitamininin eksikliğidir. 
Alim adam bunu dütününce, tabii, bu 
Yeni vitamin hakkında derin tedkikler 
Yapmıt. Bu vitamin bira mayasile, hay
"anlann karaciğerinde ve böbreğinde 
Lulunuyor, fakat bu maddeler yenil
meden veya içmeden meydana çıkmr • 

Toprak bayramı haz1rlıklar1 
Ankara Halkevi köycülük şubesi 

mensupları dün Gölbaşı nahiyer.i ci
varı köylerine giderek 21 martta ya
pılacak toprak bayramı hazırlıklariy
le meşgul olmuşlar, tetkikler yapmıt· 
!ardır. 

.Şu gezide Çankaya kaymakamı B. 
Haluk Nihad da bulunmuştur. Haber 
aldığımıza göre, Toprak bayramı 
Taşpınar köyünde kutlanacaktır. Bu
nun için geni§ bir proğram hazırlan
maktadır. 

Doğum 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

mühendislerinden Kemal Lokman'm 
bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Adı 
!nal konmuştur. Yavruya uzun ömür
ler dileriz. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
tt t 't 

ekoslov yada 
ekoslovakya devletini 
.esia eden 1919 - 1920 

mu edeleri bu memlekette 
ehemiyetli bir alman ekalli· 
yetini bırakmıştır. Bu ekal
liyet, 1930 sayunma göre 
3.231.688 kişiyi, yani Çekos
lovakya nüfusunun % 22,5 

Alman 
Ekalliy_etleri 

ğunu bulmaktadır. 1935 sayı· 
mında Çekoslovakya nüfu
sunun pek az artmış olduğu anla
şıldığına göre alman ekalliyetinin 
de fazla bir artış kaydettiğine hük

metmemek lbım gelir. 

bir cephe birliği tesis etmiş
lerdir. Bu cephe, 19 nisan 
1935 tarihindeki mebus se

çimine, Südet almanları par. 
tısı ismini alarak iştirak 

etmiş ve alman ekalliyetine 
aid 72 mebusluktan 44 ünü 
kazanmıştır. O tarihten iti
baren alman ekalliyeti için 

Ancak bu ekalliyet, Çekoslovak
ya hududları içinde, müttehid bir 
topluluk manzarası arzetmekte ol
mayıp ya çek memleketleri hudud 
mmtakalarında oldukça ehemiyet
li gruplar, yahud almanca konuşan 
ve fakat çeklerle karııık bulunan a
dacıklar halinde görünmektedir. 
Yalnız, Bohemyanın garp mınta~a
sında, Bavyera hududundan geçıp 
Saksonya hududunu takib eden ka
zalarda, ve toplu bir şekilde, 835.000 
kadar alman vardır. Alman ve çek
lerle meskCln olan Most ve Du~kof 
kazalrı mıntakası Şimali Bohem
yasını biribirinden ayırmakta ve 
diğer mıntakanın on üç kazasında 
da almanca konuıan 808.009 kişi ya
şamaktadır. 

Silezya mıntakasının üç kazasın
da 129.000 alman vardır. Etrafı çek 
ekseriyeti ile çevrilmiş olarak ya
şayan alınanların sayısı 670.000 ka
dardır. 

Şunu da kaydetmek lazımdır al
man mıntakası denilen yerlerde de 
Çek ekalliyetleri mevcuddur. Mese
la Bohemyanın alman mıntakasında 

'305.200, Moravyanın alman mınta

kasmda ise 365.852 çek bulunduğu 
· tesbit edilmiştir. 

Coğrafya bakımından bu vaziyet
te bulunan Çekoslovakya alman e
kalliyetleri, tarih bakımından da hiç 
bir vakit kendi hatlarına bir idari 
topluluk tegkil edememigler, hiç bir 
vakit cermen imparatorluğu cüzüle
rinden olmamışlar, eski Avusturya
Macaristan imparatorluğu içinde de 
müstak il bir parça halinde yaşama-

arazisinin yeni cumhuriyete ilhakı 
ile milletlerin mukadderlerini biz
zat tayin etmeleri prensipinin ihlal 
edilmiş bulunduğunu beyan etmiş-

lerdir. O tarihten itibaren Çekoslovak
ya içinde tebellür eden bu ekalliyet 
muhalefeti, çeklerle işbirliği zarure
tini kabul ederek müşterek surette 
çalışma arzularının ızhariyle bir 
müddet sükunet bulmuş ve nihayet 
1933 d'e, Almanyada nasyonal sosya
lizm hareketinin geni§lemeğe başla
ması üzerine gene tekrar canlanmış-
tır. • 

Filvaki, en eski nasyonal sosyalist 
hareketi dahi "milletlerin kendi mu
kadderlerini kendi kendilerine tayin 
etmeleri prensipi mucibince bütün 
alınanların büyük bir almanya ha
linde teşkil edecekleri bir birlik" -
ten bahsetmektedir. Hitler'in "Mein 
Kamp!,, adındaki kitabında da aynı 
prensip şu şekilde formüle edilmiş
tir: "Alman Rayhi, devlet olarak, 
bütün almanları bir araya toplama
lrdır. 1914 hududları alman milleti
nin istikbali bakımından hiç bir ma
na ifade etmez.,, 

Almanyada nasyonal sosyalizmin 
muvaffak olması ise Almanya dışın
daki, ve bu arada Çekoslovakyadaki 
alman ekalliyetlerini büsbütün tesi
ri altında bırakmış olduğundan Çe
koslovakya almanları, 2 ilkteşrin 
1934 tarihinde, Heimatfront adı ile 

. Son dört senede 
basarılan isler 

İç baaknlık, onuncu cumhuriyet yı
lından bugüne kadar vilayet hususi i

dareleriyle, belediye 'Ve 'köy idareleri

nin başardıkları işleri tcsbit ettirecek-

çek ekseriyeti ile her itibar
la müsavat istiyen Südet alınanları 
partisi, 1936 olimpiyadları dolayı

siyle gittiği Berlinden nasyonal 
sosyalist şefleriyle temas ederek 
dönen reis lisaniyle "Südet alman
larının yaşamakta oldukları yerler
de tam istiklal" istemeye başlamış
tır. .. 
A vusturyadaki hadiseler dola-

yısiyle bir kat daha ehemi· 
yetleşen "Çekoslovakya alman ekal
liyetleri meselesi,, nin ana hatları ıı-
şağı yukarı budur. · 

Bunlara şunu da ilave edelim: 
Beş altı gün evel Sündey Taymis ga· 
zetesi muhabidne beyanatta bulu
nan Çekoslovakya Cumhur Reisi B. 
Beneş, Çekoslovakyadaki alman e· 
kalliyetleri meseles inin de, Çek hü
kümeti ile alman partileri münase
betlerinin de tamamiylc dahili bir iş 
olduğunu söyledikten sonra şöyle 
demişti: "Harbın pek yakın olduğu
nu sanmıyoruz. Fakat demokrasi i
dealimizi ve mülki tamamiyetimizi 
icab ederse kuvvetle de müdafaaya 
hazırız... Pek tabiidir ki müşterek 
demokrasi bağlariyle kendi~rine 

bağlı olduğumuz garb devletlerin - . 
den ayrılacak değiliz. Onların da 
bizden ayrılmayacaklarını ümid e
diyoruz. Biz, garb Avrupasının te
kimülünc merbut bir garb devleti
yiz . ., 

Kalb büyüklüğüne karıı 

yemek f uzu 

mışlardır. Ve cermen imparatorluğu 
ile ancak çek memleketleri dahilin- tir. Bu tesbittcn alınacak neticeler, 
de alman blokları olarak mUnaaebet- bakanlıkça tasnif olunacak vo vilayet
te bulunmuılardır. !erin bu~nkü va7iv.,.tlerin• göre lü-

Kleyford Knaygt adındaki çocuk i
ki yaşındadır ve maden işçisinin oğlu
dur. Bu çocuk geçenlerde zatürreeye 
tutulmuş ve bunun neticesinde anor
mal bir surette kalbi büyümüş ve nor
mal bUyUklUIUnUn Us JeJlno ılnru'l'

tır. 

Çekoslovakya, bugUnkü hududla- zumlu ihtiyaçlarının temini için ge-
Çocuk Londrada Guy hastahanesine 

götürülmüş ve hayatını kurtarmak i
çin hekimler derhal ameliyat yapılma
sını ileri sürmüşlerdir. 

rını _çok tabii addetmekte, ve mem- rekli tedbirler alınacaktır. Bakanlık 
leketin ziraate tahsis edilmiş olan bu hususta vilayet hususi idaresi, bele

iç kısımlarından endüstri sayesinde diyeler ve köy idareleri tarafından o
yaşayan ve alınanlarla meskün bulu- nuncu cumhuriyet yılından beri geç
nan Bohemya, Moravya ve Silezya miş beş seneye yakın devre içinde ge-· 
kısımlarının biribirinden ayrılma- rek bitirilen gerek yeniden inşa sure

smı coğrafik, ekoı;ıomik ve stratejik tiyle vücude getirilen mektep, hasta
bir manasızlık telakki eylemektedir. hane, diıpansr, doğum, mUşavre evi, 

Ameliyatta, kalbin önündeki kabur
ğa kemiklerinden iki tanesi kesilip a
tıldıktan sonra, kalb, büyük bir ihti
mamla torbasından çıkarılmıştır:, 

Asıl bundan sonrası çok dikkate ck
ğer ve enteresandır: 

Fakat Çekoslovakya almanla

rımn telakkisi başkadır: Çe
koslovakya teşkil olunduğu sırada 
bu ~ni devletin teşekkül tarzına i
tiraz etmjş oldukları gibi, 1920 de, 
ilk seçimler yapılıpta parlamento
nun 281 azasından 72 sinin ve aena-
tonun 142 azasından 37 sinin alman 
oldukları anlaşıldığı zaman bunlar 
Çekoslovak cumhuriyetinin kendi 
arzuları hili.iında kurulmuş olduğu
nu ve çek memleketlerindeki alman 

sifat istasyonu, hususi muhasebe, be- Çocuğun kalbine bir çok defalar 
lediye daireıi, köy odası, köy konağı tuzlu su banyosu yapılarak yıkanmış-

. tır ve bu ameliyeye bir kar gün· devam 
ve emsalı hizmet tesisleriyle bu idare- :r 

edildikten sonra iyi neticeler elde e
lere aid akarların, yeniden şosa haline d 

ildiği görülmüştür. Bu tarzda tedavi 
getirilen, tamir edilen ve toprak tesvi-
yesi yapılan yolların kilometre uzun- altına alınmış olan çocuk, hiç bir ağrı 

ve sızı hissetmemiş ve gün geçtikçe 
luğunun, bu yollar üzerinde beton, iyileşmiştir. 
kargir, ahşab olmak üzere yapılan köp· 

. Bu tedavi bittikten sonra, çocuk, 
rülerın sayı ve uzunlukları yekünu-
nu, kaç yerde fenni su tessiatı, elekt- daimi bir surette hekimlerin nezareti 
rik mezbaha, iıkele, anıt ve benzerleri altında bulundurulacaktır. Hastaha
yapıldığını valiliklerden sormuj ve en nenin vermiş olduğu rapora göre, ço
kısa. b~r. zam~n~a telgrafla c:evab veril-ı cuğun sıhhati günden güne mükem-
mesını ~stcmıştır. melleşınektedir. 

cı başının mektublarındaki bu husu- Yüzü sararmıt olan Cimmi: - Çok güzel. Yardımımıza muhtaç 
olunanız telefon ediniz. Saat dörtten 
itibaren evde olacağız. V.iv, bilhassa 
yanınıza tabanca almayı ihmal etme. 
Bir tehdid mektubu aldım. İhtiyatsız 
davranmayalım. 

siyetin keşfedilmesi pek kolaydı. Ha- - Alayın aırası değil, dedi, iş cid-
sun, buna dikkat etmemit olacak kadar dite,iyor. 
ahmak değildi. Yoksa bunda bir hile- - Evelsi gündenberi ben de bu ka-
rni vardı? naatteyim. Fakat işin içinden sıyrıla-

Cimmi bir pertevsizin yarduniyle cağımızı umuyorum. Cesaret lazım, 
tetkikine devam etti. Ac:aba başka işa- Ciınmi. 
retler de yok muydu? Ve Hayslop dostane bir tavırla Re-

Yazan: M argörit Randü 
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YEŞi L DEF TER 
Otomobiline eğilirken; Viv: 

ı - Fakat sizin hakkınızda daha faz
ı la malfıınat sahibi olmak isterdim. Üs· 

tUnüzü arayacağız. 

Tam bu esnada Hayslop içeri girdi. zayr'ın omuzuna vurdu. 
- Size bir mektub. Kapıcr masası- - Evet ama, ikide birde silahlarla 

nırı üstünde bulmuş. Her halde gene oynamak da iyi şey değil. 
Cimmi ertesi gün masası başına 0 • h'.:aramaske cenahlarındandır. Son gelen tezkereyi de diğerlerinin 

Bir ihtar 

- Peki, dedi. Joyu da götüreyim 
mi? 

- Hayır yalnız gitmeniz daha iyi o
lur. 

- Öyley6e allaha ıiımarladık. 
Cimmi giderken birden bire döndü 

Fakat bu arama faydasız çıktı, ada· 
lbın üstünde Rebörn adına kart vizit
lerden başka bir şey yoktu. 

Cimmi daha ne yapacağını düşünür
ken mevkuf kendiliğinden işi hal edi.: 
'ierdi. 

liepsi birden holde bulunuyorlardı. 
tlışarda merdiven sahanlığında birden 
•esler işitildi. Her halde 12 numaranın 
lt' ~racıları çıkıyorlardı. Tam bu esnada 

Ydud seri bir hamle ile dış kapıyı 
ilçtı. Cimmi onu yakaladı, fakat öteki, 

f \>ellalaşıyormuş gibi: 

r - Bana öğrettikleriniz için çok te· 
i~ ltkkür ederim, orövuar, dedi. 

..,.~onra hala o kat hizasında duran a
r -..ıısöre girdi. 

turmuş Neylor için yaptığı masrafla- - Muhakkak. yanına yerleftiren Cimmi Neyloru 
rın hesabını çıkarıyordu. Evelki anlaş- Cimmi, tezkereyi okurken derhal görmeye gideceğini söyledi ve karısı· 
~ları mucibince bangerden 250 ster- "t" ve "s" harflerinin hususiyetini nın nerede olduğunu sordu. 
lın almıştı ama, madam ki şimdi araya .farketti. .:_ Garajda, Saseks seyahati için o-

ve karısını şefkatle kucakladı. ' 

Sahte çek 
tabanca oyunları giriyordu, iki misli - Bak ne yazıyor 1 tomobili tamir ediyor. 
ücret istemeye karar verdi. Bazı müş- Ve okumaya başladı: - Onunla konuşmam lazım. Acaba Cimmi'nin Portlend meydanına va-
teriler, sonradan atlatmaya kalkıştık- Dünkü ve evelki günkü hadiseler· giderken yanıma Joyu veya Betters'i rışından az önce, B. Neylor, yazihane
larından, Ci~i, ihtiyatlı olmak için den sonra size müsamaha ~demem. Şu alsam, bu herifler birden bire karpma sinde, kıziyle münakaşa ediyordu. 
parasını peşın almayı tercih ederdi. Neylor budalasının teşvikiyle siz ve çı:k.maaınlar? Betti kızğın görünüyordu. 
Bu macera hayatı onun hoşuna gidi- sizinkiler yolumu kapamaya ~alı§ıyor- _ yok, yok. Her halde gündüzün Ney lor, sert bir sesle: 
yor, kendine layık bir hasımla müca- sunuz ve buradaa atılmanız lazımdır. korkacak bir ıey yoktur. Yalnız taksi- - Anlatıldı mı? Dedi. 
dele ederken bütün zekasını ortaya Size haber vereyim ki hi~ bir §eyden ye binme ve sokakta gördüğün güzel Babasından kavgacı bir tabiat teva· 
koymaktan iftihar duyuyordu. çekinmiyeceğim ve vukua gelecek bi- kadınların peıinc düşeyim demeyin. rüs eden Betti: 

Fakat üç arkadaşının sürdükleri dısclerin mesuliyeti size aid olacaktır. - Şimdilik allaha ısmarladık, öy- - Hiç de değil, cevabını verdi. Onu 
masraflı hayat dolayl.iiiyle paraya Karamaske lc)"le. Kalemizi iyi muhafaza edin. görmekten çekinmek için bana hiç bir 
her şeyden önce ihtiyaçları vardı. Oturduğunuz apartımanda ka~ dairf:4 Cimmi, Viv'i garajda, elleri yağ i· sebch- göstermiyorsunuz ve d0tıtları-
Hesabını tamamladıktan sonra, bu- yi ve kimjer namına 'Jciralamıı olduğu- çinde, otomobili temizlerken buldu. mı intihab hakkından neden mahrum 

Bir sürü su 1al 
Dün aabah küçük oğlum heceliye

rek okuyordu: Al-man kı-ta-la-n 

Vi-ya-na-ya gir-di-ler. Al-man - l· 
tal-yan sı-nı-n Bren-ner-de-dir. 

1914 de, bir aabah, gazetelerde 
buna benzer haberler okuduğumu 
acı acı hatırladım: Avusturya kıta• 
ları Belgrada girdiler. Almanlar 
Belçika hududunu geçtiler. Ruslar 
ŞaTki PTUsyada ilerliyorlar. 

T&Tih daimi bir teken-ürden iba· 
ret mi olacaktır? Yoksa bu sefer bir 
başka cereyan mı takib edecektir? 
1914-1918 muharebelerinin sebebi&. 
ri ne idi? Milyonlarca insanın ölü
müne ve milyarlaı-ca. servetin mah· 
vma mal olan o dört yılm ve bu dört 
yıldan sonraki bitmez ı&tırap devir· 
lerinin mesulleri hep boıuna mı a• 
ranmı§ ve cezalandırılmak istenmif
ti? 

1914 - 1938 ..• Bu yirmi dört sene
yi birçokları gibi bir mütareke dev· 
resi mi &ayacağız? Y:ahud mütareke 
hep bu §ekliyle mi sürüp gidecek? 

Fakat bütün bu auallere ne ha.
cet! Hadiseler meydandadJT: İsJ)iln· 
ya harbı, çin - japon barin ve niha
yet an§lus .•. 

- Anla§mazlıkları tahdid etmek, 
yeni maceralara atılmamak, dünya· 
yı kana boyamamak lazımdır! Akıl 
ve mantığın hükmü bu oba gerektir. 

Ancak, hadiselerin mahallinde 
bulunanlar akıl ve mantığm bu hük
münü yerine getirebilecekler mi· 
dir? Bütün dava bir muvazene da
vasıdır; her itibarla hir muvazene 
davası... Muvazene bozulmuş mu
dur? Bozulmupa, bugünkü tartlar 
içinde muvazeneyi tekraT kurmak 
kabil olacak mıdır? Ya olmana? 

Sual, ıual, sual ..• Fakat, ıek budu· 
dundan çıkıp müsbet sahaya girmek 
imkanı kalmış mıdır? 

Bütün bu sualler ve kimbilir daha 
ne kadarı bugün dünyanm her tara
fında kaç zihni böyle yormaktadır? 

TeselJimiz, sora sora, zihinlerimi
zi yora yora nihayet bizi tatmin ede
cek cevabı bulmakta deiil midir?, 

-N. BAYDAR 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer• 
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergün etli sı· 
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço· 
cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuru§ tubnaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardım 

etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermiş olur. 

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

Küçük Dış Haberler 

Bükreı, - Beynelmilel vaziyet do
layısile kral karol'un Londra seyahati 
tehir edilmiştir. 

Bern, - Prens Staremberg, şimdi 
Davos'ta bulunmaktadır. 

istediğim gibi intihab edecek yaşta· 
yım. 

-~u genç ahmaktan bahsediyorsun, 
değil mi? 

- Baba, onun öyle gösteri,ine bak· 
mayın. 

- Evet ama, bu delikanlı hiç hoJU· 
ma gitmiyor. 

- Benim hayatımı kurtardı o. 
- Hey allahım ! Bu hikayeyle kifi 

derecede kafamı ~işirdin. Sokakta dal
gın yürürken kolundan çekmiş diye o
nu bir sinema kahramanı yaptın. Seni 
iki defa yemeğe davet etti. Hemen a
şık oldun. Henüz bu gencin hakkında 
bütün bildiğimiz onun bir ahlaksız şir· 
ketine ....•. 

Betti, hiddetten ayağını yere vura
rak: 

- Hayır. Doğru değil; dedi. On.do
kuz ya~ndayım ve hüküm verecek va
ziyetteyim. 

- Evet henüz on dokuz yaşındasın. 
- On dokuz yaş evlenme çağıdır ve 

zcv kime göre bir adam bulmak hak
kımdır. 

- Betti ne söylüyorsun? Demek bu 
sevgi bu kadar ciddi. nu Neylora götürmek üzereydi ki, po· nuzu bildirmek lütfunda bulunursa. :Viv: olacağımıanlamıyorum. 

lis müfettişi Gullic'in tavsiyesini ha- nız İ§imi kolayla§tırmış olursunuz. - Öğleye doğru hareket etmek ni- - Rezayr'ı gördükten sonra beni bu 
tırlaymca, gizli rekmec:esinde bul"- N d · H 1 ? • · de · y w• v· 1 k :s .. - e erım, aya op yetın yım. emegı ıs ey'de yiyece~ arara sevkeden sebebi anlatırım. Şim-

•. - Hayslop, dedi, bizi neler bekledi- nan evrakı tetkike karar verdi. E · ı F k ğ' v d' 

~ lt ~czayr kendi deiresine çıkınca kah· 
ff il.hayı tutamadı. 
( 

- Evet, madam ki öğrenmek isti
yorsunüz, öğrenin: Onu seviyorum. 

t - ıprı yapmaya ça 19ıyor. a at ım ve atermere ıaat bet olmadan ılik onunla ve adamlariyle münase-
~~i .. biliyor&unuz: Mücadele, kavga, Karamaskenin Neylora gönderdiği şakaları.yenilir yutulur 9ey detill E- önc:e varacaiım. Civarda ıu Bellarat bette bulunmanı menederim. 
ll &uş, ani bir ölüm, her fey, her tey. iki mektubu tetkik edince ''ı" ve "t" ğ~r konu~ası ıslığa benzeyen bir ada- hakkında maHlınat toplamaya çalııtık· _ Böyle birdenbire fikir değif tir-
illcalım, Karamaıke cl!nablariyl• ne harflerinin ilk baklft& ıöze &arpan hu· ma r~t.ıaraan hiç fÜP.hc etı:ne..: Kara· tan aonra akf3U1 karanhiında kötkü· menizi anlamıyorum ve kendimi itaata 

lilmtctel9r;r;üf~e~d~ec~e;i;~~· ........ ~··ua;i~y~ct;Jc;rinı;;_· ~far;k;c~nı.~· ~a;albi;iilki;;_· iıau&::;a~~;:::;:;;:. ................. ~==~'*'::::'•:a~~=lia:::gıd::"':l':İlaı:. .... · .. ====~ldd;tllll ,Axk 

- Halbuki o sırf paran için sana kur 
yapıyor. 

- Hayır, bu olamaz. Böyle fena fey
lcr söylemek doğru değil. 
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Çamaltı tuzlasında · r Yeni kilablar 

Bir rıhtım, hastane, mektep ve 
amele evleri, depolar yapıldı 

Deniz albnda koridor açılarak 
gemilere tuz yükletilecek 

Maraıta modern bir gazino ve otel 
Maraş, (Hususi) 

Belediye tarafın • 
dan şehrimizde gü
zel ve kübik bir ga· 
zino yapılmış ve iş
lemeye açılmıştır. 

Gazinonun üstün
de bir de modern 
bir otel yapılacak
tır. Bu suretle Ma. 
raş, en titiz misa
firleri de memnun 
edecek bir otel ve 
bir gazinoya sahib 
olmuş bulunmakta
dır. Gazinonun dı
şını ve içini göste
ren iki resim gönde 

Çam.altı tuzlasından bir göriiniiş riyorum. 

lzmir (Hususi) - inhisar ida· 
resinin mühim gelir kaynakla· 
nndan birini hazırlayan Çamaltı 
tuzlası yeni tesisatla takviye e
dilmit tir. Tuzla da güzel bir rıh
tım, bir hastahane, üç dershane
li bir ilk mekteb binası, amele 
evleri, tuz depolan yaptırılmıt· 
tır. 

Burada faaliyete getirilen ve bazı 
tesisat ilavesiyle mükemmel bir hale 
&0kulan sofra tuzu fabrikası da bütün 
Türkiyenin sofra tuzu ihtiyacım te
min edecek derecede geniş iş yapmak
tadır. Fakat en mühim İ§, tuzlada, dış 
memleketlere ihraç edilecek tuzların 
doğrudan doğruya vapurlara yüklen
mesini temin edecek bir iskele inşası
dır. İnhisarlar umum müdürlüğ~ tuz
la iskelesini yakında inşa ettirmek i
çin tetkikler yaptırmıştır. Yapılan tet
kiklere göre iskele ya deniz üzerinden 
beton olarak inşa edilecek, yahud de
niz altından olacaktır. Bu huausta he
nüz kati karar almamamı,ıır. Tuzla 
önündeki deniz çok sığdır, burada ya
pıla-;ak bir i6kelenin betonarme olur
sa 500,000 lira gibi mühim bir para 
urf ına ihtiyaç göstereceği anlaşıl
maktadır. Fakat deniz altından yapı
lacak tesisatın daha ucuza malolacağı 
neticesine varılmıştır. . 

Çamaltı tuzlası iskelenin deniz al
tından yapılması için büyük bir tünel 
açılmasına lüzum görülmemekte, içi 
boş büyük beton kalıplar dökülmek 
suretiyle denizin içinde suların hücu
mundan masun boş bir koridor vücu· 
da getirerek denizde vapurların yana
gacağı bir yere kadar bu koridoru u
zatmak ve orada beton bir iskele yapa
rak vapurların buraya yanaşmasını ve 
denizaltı koridorlariyle hava tazyiki 
ile sevkedilecek tuzları vapurların doğ 
rudan doğruya ambarlarına doldur
mağı, böylece tonlarca tuzu vapurlara 
yüklemeği temin etmek çok kolay ola
caktır. Tuzlada elektrik tesisatı mev
cud olduğu için elektrik kuvvetinden 
istifade edilmek suretiyel müthiş bir 
bava tazyiki elde etmek de zor görül
memektedir. 

Ara~rn su ihtiyacı 
Araç, (Hususi) - Kasabanın su ih

tiyacını karşılamak üzere, belediye 
tazyikli su getirmeye karar vermiştir. 
Ayrıca kasabaya 20 kilometre mesafe
de Aksu adile nefis bir içme suyu bu
lunmuştur. İçme suyunun tahlil rapo
ru ümid verici bir netice vermiştir. 

Kastamonu vilayeti de bu su ile alaka
dar olmuş, Türkiyenin her tarafında 
tanınması için tedbir alacağını vadet
mi§tir. 

Kazamızda sekiz sınıflı bir mekteb 
binası yapılmaktadır. 

i negölde tütün 
piyasası açı idi 

Fındık, tütün, mandolin diyari 

Karadeniz kıyıları 
zenginliklerile 

çeşitli tabiat 
doludur 

ilk mahnıl muayene ediliyor 

Giresun, (Hususi) - Karadeniz çev 
resinin kıyıları gibi içerlek tarafları 

da tabiatin güzellikleriyle doludur. 
Bu çevreleri gezenler çok orijinal tab-
lolarla kar,ılatırlar. Her taraf başlı
batına bir sa~fiyedir. Tanımamak ve
ya kendini tanıtamamı! olnıak bunla-
rın birçoğunu ne yazık ki sönük bırak
mı tır. 

Tarım bakımındım da böylodi.. "Rı• 
topraklar çok verimlidir. İklim her 
türlü ekim işlerine elverişlidir. Buna 
rağmen tarım ileri gitmemiştir. Ekil
miyen toprak çoktur. Ellerindeki 

münbit araziden istifadeyi düşünenler 
azdır. Sebebini uzun boylu araştırma
ğa lüzum yoktur. Fındık Karadeniz
liyi o derece mestetmiştir ki, tarımın 
başka şubesiyle meşgul olmak akla bi-

İnegöl, (Hususi) - Burada ıyeni le gelmemiştir. 
tütün piyasası iki gün evvel açılmış Burada "Karadeniz tabiriyle" bil-
ve satışlara başlanmıştır. Fiyatlar hassa fındık merkezleri olan yerleri 
•imdilik· normal ise de ileride yükse· 
T kastediyorum. Samsun tütün yetiştir-
leceği ümid edilmektedir. mektedir. Rize mandalinacılığa hız 

Bu yıl İnegölde yeni mahsul için vermiştir. Fakat Giresun veya Ordu 
ilk defa olmak üzere güzel bir tören gibi yerler, sade fındıkla meşguldür. 

r .. ıce::po 
JZ( , ...__ 

yapılmu;tır. Akhisar köyünde süsle- Halbuki, bu toprak 0 kadar verimli-
nip kasabaya gelen ilk tütün arabala- dir ki, her türlü meyva ve her türlü hu- Giresun yaylaları yolunda 
rmr Halkevi bandosu kasaba dışında bubat burada küçük bir himmetle ye- orijinal bir la§ 

karşıladı kalabalık bir halk kütlesiy- tişebilir. Gönül istiyor ki, bu çevre ~---------------
le birlikte İnhisarlar dairesine ge- halkı tek mahsule bel bağlamasın, çe
tirdi. Tütünler dairenin salonuna ta- şidli mahsuller yetiştirsin. Bu suretle 
şındıktan sonra tlçebay, kısa söyle- · tabiat kanunlarının ekonomik sebeb
vinden sonra kurdelayı kesti. Tütü- lerin tesiriyle çalı§IDClsı boşa gitme
nün muayenesi yapıldı. Muayene bit- sin .• Bu sene havalar bozuk gidebilir, 
tiği zaman piyasanın nasıl açılacağı- Şu veya bu mahsul yetişmeyebilir .. Fa-

kat ikinci üçüncü mahsuller, köylünün 
m anlamak için toplanmış olan hal· 

~ tüccarın vaziyetini kolaylıkla kur-
km heyecanı artmıştı. Nihayet piya- tarır. 
sanın açıldığı ve pazarlığın başlıyaca-
ğı ilan edildi. Tütün sahibiyle yapı- Hükümetin teşvikiyle Karadenizin 
lan pazarlık neticesinde mahsul elli çalışkan çocuklarının bu hakikat ve 
iki ve görmez de yirmi kuruştan satı- zaruretleri de kavrayarak çahşacakla
larak ilk piyasa böylece açılmış oldu. rına şüphe yoktur. - Vedad Urfi Bengü 
Kasabamızda ilk defa yapılan bu 

tören halk üzerinde çok iyi bir intiba 
bırakmıştır. 

lzmitte ekmek işi 
İzmit, (Hususi) - İzmit beledi

yesi, evelce asri bir fırın yapmak ve 
şehrin ekmek işini üzerine almak ta
savvurunda bulunmuştu. Bu hususta 
tetkikler yapılmış ve planlar hazırlan
mıştı. Aradan epeyi zaman geçtiği 
halde bu tasa~ur tahakkuk edemedi. 
Son günlerde ekmeklerin halkı mem
nun etmiyecek şekilde bulunması, as
ri fırın işini tekrar canlandırmıştır. 

Malatya halkevi müzik kolu 
Sivasta elektrik işleri 
belediyeye devredildi 

Malatya, (Hususi) - Halkevlerinin yıldönünıü törenle ... ut lan 
cL. Müzik kolu törende güzel parçalar çaldı. HalkevQnizin mü
zik kolunu göı ~ren ltir r.ctmi ıöncle · ,,_,,...11111a 

Sivas, (Hususi) 
- Şehrimiz 1933 

senesinden beri e
lektriğe kaVUfmUŞ 
b ulunuyor. 0-
günden bugüne ka-

dar elektrik işleri, 
belediye ve hususi 
idare arasında ku
rulan birlikle idare 
edilmekte idi. Bu 
sefer, şehir meclisi 
ekseriyetle bir ka
rar alarak, bu işin 
doğrudan doğruya 

belediye tarafın -
dan idare edilmeeıi
ne kifar nımil.drı 

Şükrü Kaya 
Sözleri -Yazıları 

1 9 2 7 - 1 9 3 7 [*] 

Dahiliye Vekili C. H. P. Genel türk milletinin refahı, saadet ve bah
Sekreteri sayın B. Şükrü Kayanın tiyarlık miyarı hayat seviyesidir 
1927 - 1937 arası on sene zarfında 1937,.. 
muhtelif yerlerde söylediği nutukları " ... Biz, tek bir dilek için ve me~ 
ihtiva eden kitabı sevinçle elime al· leketin selameti, terakkisi ve mme
dnn, çünkü en ıµzumlu bir işe bir tin refah ve saadeti ve alemin huzuru 
köşesinden başlanmış oluyordu. Bu için kütle halinde çalışmaya mecbu
kıymetli hareket, daha şümullü bir sa· ruz. Tuttuğumuz yol budur 1937.,, 
haya intikal için de iyi bir başlangıç " ... Atatürk'ün vazettiği prensipler 
olabilir. İnkılab büyüklerimizin nu - türktür. Yani asliyeti ve menşei iti
tuk ve eserlerini toplamak hususunda bariyle tamamiyle milletin kendi se• 
ki en mübrem bir ihtiyacımız, kütüp- ciyesinden alınmış ve onun bütün ih
hanelerimizin en mutena raflarını dol tiyaç ve zaruretlerine uygun olarak 
duran kırk elli cildle tatmin edilebi- seçilmiştir 1937 . ., 
lirdi. " ... Halkçı, halk için, halkla bera-

Elimize verdiği bu kitabıyla bu müj- her demek, halkı sevkederek devleti 1-
deyi de beraber verir gibi olan muh- dare etmek demek değildir. Halkın it
terem .Bay Ekrem Ergüvene bundan tirakiyle, halkın severek ve bilerek 
dolayı ayrı ayrı iki teşekkür borçlu- birlikte iş yapması demektir 1937 . ., 
yuz. " ... Her rejimin kendine göre va-

Kudretli hukukçumuz B. Ergüven tandaş, ve kendine göre memur tip
kitabın başlangıcında diyor ki; "On !eri vardır ... Bi1;im aradığrmız vatan• 
senedenberi maiyetlerinde hukuk mü- daş, memleketin menfaatini, milletin 
şaviri sıfatiyle çalıştığım Şükrü Ka· mukadderatını tıpkı o memleketin ba· 
yayı daha mekteb sıralarında iken ta· şında bulunmuş en büyük mesul gibi 
mmıştım. düşünerek, çalışarak bilen, bildiğini 

... Hukuk mektebinin, o devrin ica· her yerde, her zaman söyliyerek mem 
bı olan, ölçülü, çorak derslerini hazır- leketle alakadar olan vatandaşt.11' 
larken, o bizleri etrafına toplar, teteb· 1937.,. 
bu ettiği fransız eserleriyle hepmizi 
aydınlatarak başka bir düşünce ufku 
açtırırdı. 

Abdülhamit hükümetine düşman ol· 
mayı bize o öğretti. Memleket sevgi
mizi, fazileti ve yüksek düşünceleri 
ile şuurlandıran o olmuştur. 

... Hatta zaptiye na:ıtırının huzuru
na getirilerek sorguya çekilmesine 
rağmen, meşrutiyet ilanına kadar, 
arkadaşlarını İrşad etmekte fiitur ge
tirmedi. Avrupada tahsilde iken de 
de!il imiz Şükrü Kaya idi. 

Büyükler büyüğü Atatürk'ün na· 
sıl engin hududsuz bir kudret oldu
ğunu en evet ondan dinledim. 

''Atatürk'ün emrinde, Atatürk'ün 
izinde, Şükrü Kayanın cumhuriyet 
hükümeti hayatında düsturu daima bu 
olmuştur ve bütün arkadaşlarına bu 
düsturu aşılamıştır.,. 

Gerçi Bay Ergüven'in şu tarifi 

** 
Bay Şükrü Kaya, on seneden fazla 

bir zamandanberi Dahiliye Vekilliğin 
de çalışmaktadır. İdare mevzuu çok 
branşlıdır ve çeşidlidir. Bundan dola· 
yı o, bilhassa bu müddet zarfında pek 
muhtelif mevzular üzerinde konaştu. 
Neşredilen birinci kitab bu muvaffa • 
kıyetli on senenin de ifadesidir. Bu 
on senenin verimi bugün; asayiş. 
plan, imar, intizam, mekteb, ilmi mil· 
essese, banka, bina, abide gibi mane
vi ve maddi, sağlam temelli birer anıt 
halindedirler. Bay Şükrü Kaya iyi 
düşündü, iyi konuştu ve daima iyi 
yaptı. 

Bu kitab tamamen Şükrü Kayadır. 
Onun hüviyet ve şahsiyetini tebarüz 
ettirmektedir. Onlarda ilimci Şükrü 
Kaya, idareci Şükrü Kaya, verdiği 
sözü yapan Şükrü Kaya, ve bilbass• 
idealist Şükrü Kaya vardır. 

Onlarda ilimci Şükrü Kaya vardır: 
fikirler ifadelerinde ilmi birer düs
tur olmuttur. 

Onlarda idareci Şükrü Kaya var· 
dır; idareciliğin çe,idli kollarım iyi 
kavramış olan büyük bir idarecinin 

B. Şükrü Kayayı kısaca anlatır, fakat 
pek çok kı .. ca... Onu daha iyi anı .. 
mak ve tahlil edebilmek için sözleri
ni dinlemiş ve yazılarım okumu' ol· 
mak lazımdır. Ben bu bahtiyarlardan 
birisi olduğum h~lde. nutuk ve ya-
zılarının muhim bır kısmını ou .l\.ac... •• 1 -~ r:ı.:. -- ..:ı: .Aı.~;n •• :-: _ __ ,_ ... 

ta toplu bularak yeniden okumuş ol· vidir. 
mak fırsatı karşısında kendisini ve e- Onlarda sözünü yapmakla şöhret 
serlerini bir daha ve bütün teferrua- almış Şükrü Kaya vardır; bu yazılar• 
tiyle hatırlamak saadetine erdim. da belediyecilere ve gazetecilere ver• 

diğimiz okuduğumuz sözler hep tu
Yüksek zeka ve yüksek kabiliyet tulmuş, fazlasiyle yapılmıştrr. 

gibi tabiatın müstesna lutuflanna maz- Hele Atatürk rejiminin yüksek l· 
bar olan ve bu hasletlerini yurdda ve dealisti Şükrü Kaya vardır; dinleye· 
Avrupada yüksek tahsillerle ve ecne- ne ve okuyana bu idealin en yüksek 
bi dilleriyle kuvvetlendiren ve idare heyecanını tattırmış ve tattırmakta

** 
şubelerind·e tecrübe gören Bay Şükrü d 
Kaya, dünyanın en büyük lütfüne de ır. 
mazhar olarak Atatürk gibi bir de
hadan ders almış ve onun, emrinde ve 
izinde en hararetli yakınları arasında 

Heyecan, duymadan duyurulmaz. 
Şükrü Kayanın her sözünde, Ata· 
türk'e inancı ıyüksek heyecan halin• 
de dile gelmiştir. Bizim de, bu üstün 
heyecanımızı kuvvetlendiren Şükril 
Kaya, bu heyecanın müşahhas timsa· 
lidir. Kuvvetle inanmıştır, bizi de 
kuvvetlendirmektedir. 

bulunarak olgunlaşmıştır. 
Böyle beynelmilel ölçüde yüksek 

münevverlerin, Atatürk adlı en yük
sek mektebten feyiz almaları, büyük 
rejimin kuvvetli idealistlerine vücud 
vermiştir ki, işte Şükrü Kaya bu kıy
metlilerden biridir. 

On seneyi geçen Dahiliye Vekil
liğinde, Atatürk'ün izinde çalışırken. 
şeflerinden aldığı ilham ve vazife i
cabı Bay Şükrü Kayanın söylediği 
nutuklar ve yazdığı yazılar, bilhassa 
inkılab mesailini ve prensiplerini kuv 
vetle ifade etmişlerdir. Onlarda ifa· 
deler adeta düsturlaşmıştır. Bunlar· 
dan birkaç satırı iktibas edeceğim: 

"Gazi inkılabı, cihanı asırlarca iş· 
gal eden çetin ve müşkül bir mesele· 
nin türkler lehinde halli davasıdır. 
Gazi inkılabı diye bir kül halinde ifa
de ettiğimiz kurtarıcı ve yaşatıcı ile
ri hareketlerin her biri çetin mücade
lelerdir ve kurtuluş için bunları ba
şarmaktan başka çare yoktur. 1933., 

"Köy ocaklarından başlayarak na· 
biye ve kazalarda konuşulan, tetkl.k 
tenkid ve takdir edilen her iş nihayet 
vilayet kongrelerinde görüşülmüştür. 
ve son olarak büyük Kurultayda gö-

Bu daracık sütunlarda bu çok mil• 
him kitabı Iakiyle anlatamadım. Bu 
kitabtaki sözler ve yazılar; Atatürk'il 
inkılablarını, inkılab neslinin ıstırab
larını, sevinçlerini ve hatta gururu• 
nu en iyi şekilde ifade ettiği için in• 
kılab tarihini en iyi anlatan kitablar• 
dandır ve bizzat inkılab tarihinin eıı 
kuvvetli vesikalarındandır. 

Ekrem Ergüven'i böyle büyük bit 
iş yaptığından dolayı - biraz da kır 
kanarak - tebrik ederim. 

~erver 1 ıkit 
1 • ~ ••• ıl Kaya, Sozlcri ve yazıları 1921 

• 193i" Toplayan Ekrem Ergörcn. Cumbu• 
riyct matbaası. Sayfa 318. 

140 yaıındaki 
ihtiyar öldü 

rüşülecektir. Patnos, (Hususi) - Doğumuzda u· 
Türkiye Cumhuriyeti Halk parti- zun ömürlüler çoktur. Havasından ~· 

sinin kurduğu ve yürüttüğü rejim, yahud suyundan, her nedense bölge• 
böyle bir demokrasidir. 1936,, mizde insanlar daha çok yaşıyorlar• 

" ... Atatürk inkılabı, türk milleti· Fakat nihayet ömrün de bir sonu var
nin bu ırki his, temayül ve istidadla- dır, artık bu hadde varılınca öteY' 
nnın, aynı zamanda tarihi zaruretle- geçmek kabil olmuyor. 
rin ve muhit icablarının en keskin bir İlçemizin Uzunca köyü halkındaft 
görüşü ve en keskin bir ifadesidir. O- bir Süleyman vardı. Bir buçuk astl 
nun içindir ki bu inkılab kendi ken- yakın geçen hayatına rağmen, sotl 
dine benzeyen milli bir inkılabtır günlerine kadar sıhatça da iyi idi. Ft' 
1937." kat bir kaç gün evvel sıhati bozul-

" ... TUrk milletinin ekonomik, küt- muş ve yatağa düşmüştür. Bütün t 
türel ve sıyasal hayatının bütün inşa rneklere rağmen yalnız köyün değil 
ve kalkınma planları; bir organik bü· bütün bu civarın en yaşhadamı olar•~ 
tün olarak gittikçe daha belli hatlar- tanınan Süleymanı kurtarmak kab 
tar ıöze çarpzyor. Muhtelif kollar- olamamış, aaırdide ihtiyar 140 ·~~ 
dan baflayan, ilerliyen hareketlerin yapdıktan sonra hayata gözleriP' 
,.... lllı:Uk bl( beclofl 'tllldlr. O da yummqtur. - iDoiu). 
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Milli Küme maçlarında 

Beşiktaş 2 inci maçı do kazandı 
Muhafızgücünü 7 -O yendi 

Dün beşiktaşhlar Şehir Stadyomu 
triQünlerini dolduran binlerce: 3ııka
ralı önünde Muhafız Gücü ile karşı
laştılar ye baştan sona kadar devam 
eden bir hakimiyetle oyunu 7 - O ka
zandılar. Beşiktaş bu suretle milli 
kümede oynadığı altı maçta 17 pu
van kazanmış ve ilerisi için mühim 
sayılacak bir avantaj sahibi olmuş
tur. Buna karşı Muhafız Gücü yedi 
maçta 12 puvan kaybetmiştir. 

Maç tam on beşte antrenör Horeys
in hakemliğiyle başladı. İki takım da 
evelki oyunlardakilerdcn farklı olan 
kadrolariyle sahada yerlerini aldılar. 

Beşiktaş : 
Mehmed Ali - Nuri, Enver - Faruk, 

Feyzi, Fuad - Eşref, Şeref, Hakkı, 
Muzaffer, ve Rıdvan' dan mürekkebti. 
Buna karşı Muhafız Gücü : 

Fuad - Lütfi, Salih - lbrahim, Ci
had, Ahmed - Kemal, lzzet, Rıza, Sa- ' 
lahaddin, Şahin'den müteşekkil bu • 
lunuyordu. 

Be~iktaşın birinci golü : 
Muhafızlılar rüzgarı arkalarına al

mışlardı. Bunun için ilk akınlar be
raber Beşiktaş kalesi önüne inmeleri 
kolay oldu. Rıza bir atakla gol yap
mak teşebbüsünde bulundu. Hücum 
neticesiz kaldı. İkinci bir akın esna
sında sağ açık Kemal yerinde bir pas 
verdi. İzzet topu dışarı attı. 
Muhafız Güçlüler ilk dakikalarda 

biribirini takib eden bu akınlarla ne
tice hakkında ümid veriyorlardı. Yer
den, kısa paslı, ve atılgan oymyor
lardı. 

Beşiktaş - Muhafız Gücü bir arada 

Buna karşı beş dakika içinde be· 
fiktaşhlar Muhafız kalesine bir defa 

BeıiktQf - Muhafız Gücünden bir görünüı 

inebildiler. Bu hücum esnasında Ef- le Istanbula dönmü,lerdir.. Misafir 1 beşiktaşhlar ve kulüblere 

ref - Şeref kombinezo?u. haf Ahmet aporculan latasyonda Ankaradaki sporcular uğurlamışlardır. 
tarafından kolayca kesıldı. 

mensup 

Top yine Beşiktaş kalesi önünde ... 
Enver tehlikeli bir vaziyeti uzun bir 
vuruşla kurtardı. Eşref ilerliyor, 
Hakkıya pas verdi. O da derin bir 

lstanbulda milli küme maçlar1 

pasla Şerefe gol hazırladı. Sıkı bir ~_,~ 
cıii• r--ı 

Altıncı dakikada atılan bu gol, o-
yunun ahengini bozmadr. Muhafızlı
lar oyunu lehlerine çevirmekiçin çok 
çalıştılar. 

Günq A:lsancctğı 
dün 4 -2 yendi 

Biribirini kovalıyan goller : 
Devre ilerledikçe beşiktaşlılar a

çılmağa başladılar. Sağdan ve soldan 
akınlar yapıyorlardı. 21 inci dakikada 
sağdan ilerliycn Hakkı güzel bir or
talayışla Muzafferin ikinci golü at
masını temin etti. Bir dakika sonra 
Şeref diriplinkle ortadan ilerledi ve 
üçüncü golü attı. 

Alsancakhlar ikinci devrede sahayı terkelliler 

3 • O hk vaziyet, Beşiktaşın oyunu
nu daha güzelleştirdi. Paslar, vuruş
lar muntazam ve oyuna müessirdi. 
Bubakimiyet karşısında muhafızlı o
yuncular bütün gayretlerini sarfedi
~orlar; fırsat buldukça ilerlemeğe 
çalışıyorlardı. 

Devre 5 - O bitiyor : 
31 inci dakikada sağdan gelen bir 

pası iyi kullanan Şeref dördüncü go
lü yaptı. Maçın umumi görünüşüne 
nazaran gol sayısmın artacağı anla
şılıyordu. Nitekim 36 ıncı dakikada 
Muhafız Gücü kalesinin önü bir karı-
9ıklık geçirdi ve Rıdvan fırsatı bula
rak beşinci golü de kaydetti. 

iKİNCİ DEVRE 
İkinci devrede beşiktaşlılar sayı 

yapmaktan ziyade oyun göstermek 
hevesine kapıldılar. Bu gevşeklikten 
istifade etmek istiyen muhafızhlar 

hücumlarını artırdılar. Fakat bir kaç 
kere kaleci ile karşı karşıya kalan Rı
za, Şahin ve İzzet gol kaçırmak husu
!unda biribirine taş çıkardılar. Be
!İktaş santrhafı evvela santrforvede, 
sonra sol açığa geçti. Hakkı ~ntr
haf oynıyordu. 

Altıncı ve yedinci goller : 

İstanbul 13 (A.A.) - Alsancak ta
kımı ikinci maçmı bugün Güneş ta
kımiyle oynadı. 

Saat 15.30 da iki takım alkışlar ara
sındameydana çıktılar. Tribünlerde 
iki bini pek az geçen bir kalabalık 
vardı. 

Güneşliler şu kadro ile oynıyor
lar : 

Cihad - Faruk, Reşad - Ômer, Rıza, 
lbrahim - Salahaddin, Niyazi, Melih, 
Murad, Rebii 

İzmirliler bir gün evvelki kadrola
rmı muhafaza ediyorlar : 

Hilmi - Cemil, Ali - Cemil, Enver, 
Rasim - Saim, llyas, Sabri, Basri, 
Hakkı. 

Hakem Ahmet Adem. 

Giineşin golü 
Bir gün evvel Fenerbahçe karşısın

da çokyorulan ve 9 - 1 gibi büyük bir 
sayı farkiyle yenilmenin verdiği ma
neviyat bozukluğuna uğrayan izmir
lilerin Güneşe karşı esaslı bir muka
vemet göstermeyeceği tahmin edili
yordu. Nitekim oyun başlar başlamaz 
güneşliler hücuma geçtiler. Oyunu 
izmirlilerin yarı sahasına naklede
rek kaleyi tehdide başladılar. İzmir 
defansı biribirini takib eden Güneş 
hücumlarına karşı intizamsız ve növ
midane bir müdafaa yapıyor. Buna 
rağmen, Melih dördüncü dakikada 
bir ileri pasmı iyi kullanarak takımı
na ilk golü kazandırdı .. 12 inci dakikada müsellesti paslar· 

la Muhafız kalesine sokulan beşiktaş- Bu sayı izmirlilerin üzerinde bek
hlar Şerefin ayağiyle altıncıgolü ka- lenmiyen bir tesir gösterdi. tık daki
zandılar. Golü atıp geriye çekildikten kada çıkan bu golün arkasından, bir 
sonra artık hiç hücuma geçmediler. gün evvelki neticeden daha fena bir 
Kısa paslarla ileri, geri gidip geli- vaziyetin geldiğini anlıyarak, Alsan
yorlardı. Muhafız takımı bu sıralar- cak takımı taze bir gayretle çalışma
da hemen hemen ortadan kayboldu. ya başladı. Oyunun manzarası birden 
'I'ek tük yaptıkları akınlar hep kesi- bire değişti. Giineş muavin ha~· 1 ile 
liyor. Son bir gayretle kaleye kadar İzmir muhacimleri arasında çetin bir 
sokulduktan sonra gol ' atamıyorlar- mücadele seyrediliyor. İzmirlilerin 
dr. sağcenahı ıık sık sarkmak imkanı bu-

39 uncu dakikada Şeref yedinci go- luyor ve bunun neticesi olarak kale 
lü de attı. Geri kalan altı dakikalık önünde tehlikeli vaziyetler görülü
zaman kolayca geçti ve Beşiktaş 7 - O yor. 
galibiyetle maçı kazanmış olarak sa- A.bancağın golü 
hadan ayrıldı. 15 inci dakikada alsancaklı Basri 
Beşiktaşlılar gittiler Faruku üzerine aldıktan sonra topu 

Milli Küme maçları için şehrimize 1 ortaladı. Cihad iubetıiz bir çıkış 
&elen befiktaflılar dün akfıamld treD- yaptı ve lJı.yM ıam J.tdDdıl bir mlkllıo 

hale ile topu ağlara takarak beraber
lik vaziyetini tesis etti. 

Oyun muvazeneli bir şekilde de
vam ediyor. lki takım da, vaziyeti 
kendi tarafına çevirecek sayıya aynı 
derecede yaklaşıyorlar. Oyun kah 
lzmir kalesi önünde, kah Güneş ka
lesi önünde cereyan ediyor. Fakat 
güneşliler her inişlerinde tehlikeli 
oldukları halde İzmirliler Güneş ka
lesi civarında aynı tesiri gösteremi
yorlar. 

Güneşin ikinci golü 
27 ci dakikada güneşli Murad to

pu ortaladı. İzmirli müdafi topu gö
ğüs ile keserken bir el darbesi ile to
pu Melihe geçirdi. Hakemin penaltı 
düdüğünü çalmasına meydan kalma
dan Melih sıkı bir şiltle ikinci golü 
yaptı. 

Beraberlik sayısı 
İzmirliler kmlmadan oynıyorlar 

Beraberliği yeniden tesis için bütün 
gayretleriyle çabalıyorlar. Bunun se
meresini ancak 40 ıncı dakikada ala· 
bildiler: Faruk avuta giden topa 
çarptı ve top İzmirli Saimin ayağına 
geldi. Saim rakiblerinin kımıldanma
sına imkan vermeden beraberlik golü
nü çıkardı. Beş dakika sonra devre 
2 - 2 bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye çıkarken izmirlile

rin bir gün evvelki neticeyi düşün
dükleri muhakkaktı. Nitekim Oyuna 
birinci devreden daha enerjik ve da
ha seri başladılar. Güneş müdafaası 
izmirlilerin bir hücum serisini defet· 
meğe uğraşıyor. Vaziyeti kurtaran 
Güneş muavin hattı oldu ve Güneş 

evvela beraberliği, 15 inci dakikadan 
sonra da hakimiyeti tesis etti. 

15 inci dakikadan sonra Güneş vazi
yete tamamen hakim bulunuyordu. 
Maamafih İzmir müdafaası büyük gay
retler sarfederek sayı çıkmasına mani 
oluyor. Güneş muhacimleri ile İzmir 
müdafaası arasındaki çekişme 25 inci 
dakikaya kadar sürdü, 25 ve 26 ıncı 
dakikalarda Melih üst üste iki gol ya
parak takımını 4-2 galip vaziyete çı
kardı. 

Bir luidiae 
BM u.radll mücstif bir h161tt Q1dıu 

Güzel bir karar 1 Güneş kulübünün güreş 
9 mart güreş müsabakaları bitti 
bayramıdır 

Serbest güreıe 

~ahıacağız 
Haber aldığımıza göre, dün Muha

fız gücü ve Beşiktaş maçından sonra, 
Ankara güreş takımının seçimi için 
Halkevindeki müsabakalara iştirak e
den kulüpler murahhasları Gün~ ku-
lübbünde Bolu saylavı B. Cevad Abbas 
Gürerin başkanlığında toplanarak a
şağıdaki kararları vermi,lerdir: 

1 - Büyük Şefin güreş müsabakaları
nı huzurlariyle §Creflcndirdikleri 9 
mart günü her sene tesid edilecek ve o 
güne (Güreş bayramı) adı verilecek
tir. 

2 - Büyük Önderimiz Cumhur Bq
kanının serbest güreş hakkındaki emir 
ve irşadlarını tebelliğ eden kulüpler, 9 
mart tarihinden itibaren serbest güreş 
ekipleri teşkil edecekler ve milli güreı 
unvaniyle büyük iradenin tatbikine 
geçeceklerdir. 

3 - Ankara kulüpleri murahhasları 
her ayın ilk haftasının cumartesi gün
lerinde kulüplerin müşterek faaliyet
lerini tanzim ve ihtiyaçlarını önlemek 
üzere toplantılarda bulunacaklardır. 

Bölge kupası ma(lan 
Demir Çankaya : 2 

Galatasaray : 1 
Dün Ankara Gücü ıahasında Gala

tasarayla Demir Çankaya bölge ku· 
pası maçı için karşılaştılar, tribünler 
bu maçm neticesini merak eden bir 
çok meraklılarla dolu idi. Neticede 
Demir Çankaya maçr 2 - 1 kazandı. 
Takımlar şu fekilde kurulmuştu : 
Demir Çankaya : 
lsmail - Hüs11yin, Gazi - Ş11msi, lb

rahim, Kamil - Zekeriya, Arif, Or
han, Fethi, Kemal Şefik. 

Galatasaray : 
Cahid - Fuad, Avni - Nihad, Oğuz, 

Sadi • Mustafa, Rif at, Nur, F~tbi, 
Servet. 

Hakem Gençler Birliğinin aaf açı
fı Selim'dl. 

İki takmı da gollCri ikincı i:levrede 
attılar. 2 • O galib vaziyette bulunan 
Demir Çankaya, son dakikalarda bir 
gol yedi. Maç 2 • 1 neticelendi. 

İzmir müdafilerinden Cemil, oyun 
başka tarafta oynanırken güneşli Me
lihe bir tekme vurdu. Melih olduğu 
yerde kıvranırken yan hakemi vaziye
ti hakeme ihtar etti ve hakem de Cemi
li oyundan çıkardı. 

Fakat İzmirli oyuncu sahadan çık
mamakta ısrar ediyor, arkadaşları da 
ona müzahir oluyorlardı. Bu vaziyet 
karşısında hakem oyunu tatil ederek 
izmirlileri mağlUb ilan etti. 

~ild maçında Beyko:1 Gala
tmarayı 2 - 1 yendi 

İstanbul, 12 (A.A.) - Bugün Şeref 
stadında Galatasaray - Beykoz takım
ları şild için karşılaştılar. 
,Saat 11.30 da takımlar şu kadrolariyle 
sahaya çıktılar: 

Galatasaray: Necmi • Süavi, Retad • 
Mustafa, Adnan, Celal, Necdet, Süley
man, Etfak, Hatim, Bülend. 

Beykoz: Safa· Halid, Bahadır· Sa· 
dettin, Mehmet, Galib - Turban, Bilü, 
Şahap, Kemal, Kazım. 

Hakem Adnan Akın. 
Oyun Galatasarayın bir hücumu ile 

başladı. Saha çamurlu ve kayı~h oldu -
ğundan iki takım da top kontrolunu 
güçlükle yapıyordu. 

On dakikalık mütevazin bir oyun -
dan sonra beykozlular ı 2 inci dakikada 
Kemalin ayağı ile bir gol çıkardılar. 

25 inci dakikada gene güzel bir bil -
cumla beykozlular Kazım vasıtasiyle 
ikinci gollerini de yaptılar ve devre 
2 - O beykoz lehine bitti. 

İkinci devre de karşılıklı hücumlarla 
başladı. Bir aralık Beykoz müdafiinin 
topu eliyle karırlaması neticesi galata
saraylılar penaltıdan ilk ve son golleri
ni yaptılar. Oyunun bundan sonraki 
kısmında Galatasaray tamamen hakim 
bir oyun oynamağa batlamrştı. Fakat 
elde ettikleri bu fırsatı kaçırmak iste -
miyen beykozlular kuvvetli bir müda • 
faa oyunu takib ederek Galatasaraya 
gol yaptırmadılar. Oyun Beykozun 2-1 
galibiyetiyle bitti. 

Diğer maçlar : 
İkinci küme maçlarına Anadoluhi -

sar Beylerbeyine 3 - 2, Feneryılmaz 

Doğanspora 5 - 2, Davutpap Ortakö
ye 5 - 1 galib gelmitlerdir. 

Fener aıadııida 
İkinci küme maçlarında Altmordu -

Kaaımpafa takımları J - 3 berabert kal 
aal•nlıla 

Ankara gücü takımı birinciliOi' 
Demir çankaya ikinciliOi kazandı· 

Birinci olan Ankara Gücü Güref takımı 

ikinci olan Demir Çar.kaya güreı takımı 

DörJüncü olan Gö,... liir .. talunu 

fGüneş kulübünün tertib ettiğfmU..- cil, ikinci Cevad Aykurt. (Hubi~ ı. 
bakalara dün akşam halkevinde saat Y.), üçüncü Namık Özer (Güne§). 
yirmiden itibaren devam edildi. Biri- 61 kiloda: 
birini takib eden heyecanlı ve güzel Birinci Ali Ömer (Ag), iiknci Mah-
milsaıbakalardan ıonra muhtelif kata- mud Taylan (Gü.), üçüncü Habib Dıa
gorilerde, birinci, ikinci ve üçüncüler man (D.Ç.) 
belli oldu. 66 kiloda: 

Alakalıların dikkat ve titizlikle ne
ticelendirdikleri bu güzel müaa.baka
ların teknik neticelerini yazıyoruz: 

56 kiloda: 
Güneşten Namık Demirçankayadan 

İbrahim üçüncülük için güreştiler. 
Namık 4.15 dakikada tuşla kazandı. 

61 kiloda: 
Ankara gücünden Ali Ömer Güneş· 

ten Mahmudu sayı hcubiyle yendi. 

66 kiloda: 
Demirçankayadan Ahmet Güneşten 

Niyaziyi 1.10 dakikada tuşla yendi. 

72 kiloda: 
Ankaragücünden Mustafa 'Güneşten 

Celali 4 dakikada, Demirçankayadan 
Hüseyin, Harbiye idman yurdundan 
Hülusiyi 13.30 dakikada, Demirçanka
yadan Hüseyin Güneşten Celali 11.50 
dakikada tuşla yendiler. 

Demirçankayadan Hüseyin Ankara 
gücünden Muatafanm güreşleri çok 
çetin oldu. Mustafa aayı hesabiyle ka
zandı. 

79 kiloda: 

Birinci Ahmet Işık (Dç), İkinci Su· 
ad Sava, (Mg), üçüncü Niyazi Kırıı• 
(Gü) 

72 kiloda 
Birinci Hüseyin Erçetin (Dç), ikin

ci Mustafa Yurdsever (Ag), üçüncü 
Celal Atik (GU) 

79 kiloda: 
Birinci Vahid Öztürk (Ag), ikinci 

Yusuf Yıldırım (H. 1. Y.), üçüncü Ce
lal Bayrak ('Gü) 

87 kiloda: 
Birinci Rıza Çökmez (Ag), İkinci 

Mehmet Kayalar (H. 1. Y.), üçüncil 
Hüsnü Koşar (Dç.) 
Ağırda : 

Birinci Necmi Tobmay (Ag), ikin
ci Süleyman Aksu (Mg), üçüncü H. 
Korkmaz (H. 1. Y.) 

Takım halinde kazanan 
kulüpler: 

Birinci, 17 puvanla Ankaragücü; i
kinci, 8 puvanla Dcmirçankaya; üçün
cü, 7 puvanla Harbiye İdman yurdu; 
dördüncü, 6 puvanla Güneş; beşinci 4 
puvanla Muhafız gücü. 

Ankara gücünden Vahid Demirçan-
kayadan Mahmudu sayı hesabiyle yen- Madalyalar verilirken : 
di. 

Harbiye idman yurdundan Yusuf, 
Güneşten Celali 3.50 dakikada; Anka
ragücünden Vahid Güneşten Celali 56 
saniyede tuşla yendiler. 

87 kiloda: 
Harbiye idman ydrdundan Mehmet 

Pemirçankayadan Hüsnüyü 4.36 daki
kada; Ankara gücünden Rıza, Harbiye 
idman yurdundan Mehmedi 2.21 daki
kada tuşla yendiler. 

Demirçankayadan Hüsnü güre'e çı
kamadığmdan Ankaragüçlü Rıza hük
men galib sayıldı. 

Ağırda: 

Harbiye idman yurdundan Kork
maz. Demirçankayadan Namıkla güre
firken Namık ringi terketti. (Namıkın 
geçen güreılerde kaburgaıı incinmiı
ti ), Ankara gücünden Necmi Muhafız 
gücünden Süleymanı 8.14 dakikada, 
Muhafız gücünden Süleyman Harbiye 
idman yurdundan Korkmazı 4 dakika
da tuıla yendiler. 

Umumi neticeler : 
&6 kiloda: 
BiıiM& 11•.ıa Aakır (Amaraci· 

Müsabakaların neticesinde Günet 
kulübü reisi, Bolu mebusu B. Cevad 
Abbas Gürer veciz bir hitabede bulu· 
narak Büyük Önderin yüksek huzur• 
lariyle başlayan bu müsabakalarda mu
vaffakiyet gösteren genç sporcuları
mızı hararetle tebrik ve güreşler• 

iştirak eden ve idaresine yardım eden 
kulüb ve bölge idarecilerine teşekkür 
etti. 

Eski ve milli bir sporumuz olan gü
reşe verilmesi lazım gelen ehemiyeti 
ve mevkii tebarüz ettirerek bu sporu 
hududlarımız dı,ında da muvaffakiye
te götürmenin idealimiz olacağını 
söyledi. Sonra kazanan gilreşçilerin 
madalyalarını ve takım birinciliğini a
lan Ankaragücünün kupasını verdi. 

Sanal • yapı usla meklebleri 
Galatasaray - Demir Çan~.:u ma

çından evvel yapılan sanat n yapı 
usta mektebleri maçı çok heyeca'llı 
oldu. Birinci devreyi O - 1 bit.ıen &a· 

nat mektebi ikinci devredı: ct·.ha ii5 
gol yaptı .. Buna karşı yapı us .. t. melmo 
tıebi takmı bir ıol çıka.abih!i. 
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ıçın bir kanun çıkanldı 

N , , ..... ,,,. • 4 ·yt~YAuuz tttt 
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B~ Hitler Musoliniye 
Avusturyayı neden 

ilhak ettİğİni anlabyor 

Hitler Avusturyanın da 
cumhurreisi ve 

başkumandanı oldu ! 
'italyan basinı Avusturya meselesini 

hadiselerin tabii bir neticesi addediyor 

Viyana, 13 (A.A.) - Avus:urya re
isi cumhuru Miklas istifa etmış ve ana 
yasanın 77 inci maddesi ~ucibince 
batyekil Says İnkua.rt .a~nı zamanda 
reisi cumhurluk vazıfesını de deruhte 
etmiştir. .. . 

Viyana, 13 (A.A.) - Resmı bır teb
liğ bu akşam Avuaturyanın ~lmanya 
ile birleştiğini ilan eden hır kanun 
ne~retmiştir. Bu kanun 9udur: 

.Roma, 13 (A.A:) - Hitlerin Muso
liniye göndermiş olduğu mektubun 
başlıca fıkraları şunlardır: 

Senelerden beri Avusturya almanla
:rı her türlü ana yasadan mahrum bir 
rejim tarafından cebir ve şiddete ma
ruz kalmakta, fena muamele görmekte 
iru. Her gün daha ziyade tahammülü 
imkansız bir hal alan ge.ııginliği orta
dan kaldırmak için Şuşnig nezdinde 
ıon bir teşebbüste bulunmağa karar 
:verdim. Ve Avusturyada zayıf bir e
kalliyetin naayonal - sosyalist fikirler 
taşıyan bir ekseriyete fena muamele 
etmesi keyfiyetine müsamaha edilemi
yeceğine kendisinin dikkatini çektim. 
Şuşnig'e müsavatın kurulmaması ha
linde günün birinde alman kardeşleri
mizin himayesini temin etmek mecbu
riyetinde kalacağımızı söyledim. Ta
leplerimiz hAddinden fazla mutedil~
ne idi. Demokrasinin gekle müteallık 
prensiplerine göre Şuşnig'in ist.if.a 
etmesi icab ederdi. Faltat ben, kendısı
nin bana vermiş olduğu teminat ile ik
tifa ettim. Halbuki Şuşnig, ilk andan 
itibaren aramızdaki anlaşmaya saygı 

göstermedi ve plebisiti~ bir ka.~katü
rü olan mevhum bir reyıama muracaa
ta karar vermek suretiyle bu anlaşma
ya bir darbe indirdi. Bunun neticeleri, 
vuku undan l{orkulmakta olan neticeler 
~ldu Avusturya milleti ayaklandı. 
Me~leket anarşiye doğru yürümeğe 
başladı. Bu toprağın bir çocuğu olmak 
itibariyle itıl bir vaziyette kala~: 
dım. Memleketimde nizamı ve asayışı 

Hitler Berlindeki iqgiliz büyük elçisi 
Hendcrson ile görüşürken 

AC1.LROI? ............ o 7 ,.,.._ 

Göringin nutku 

Pleblsllln netıcesine 

hürmet edilecek 
Göring komünizme 

kurmaya ve ona mukadderatı hakkın- hücum ediyor ve 
da hUkUm vermek imkbını bahşeyle-

meye karar verdim. ltalyayı met~ediyor 
lıalya ve Frimw Bınırları Berlin, 13 (A.A.) - Göring bir nu-

Bu harekette milli meşru ~üdafa.a tuk .s?y}iy~re~ Nasyonal - Sosyalist 
hareketinden baıka bir JCY g~rmeyı- partısının ıktıdar m~vkiine ge~tiği 

· İtalya için .-ok nazile olan bır anda 2amandanberi kaydedılen terakkıler-
nız. :s b h · 't 1 lma do~ aize duygularımın sağlamlığını ve se- den a setmış ~e. ı a ~an: a n • 
libetini iapat ettim. İstikbalde de ~u luğunnu sitayışlı hır lısanl~ an~at
noktaaa hiç bir değiıiklik olmıyacat- tıktan sonra Av~~tury~ ~adıselerıne 

geçerek şunları soylemıştır : 
tır. . . 

Hitler, mektubuna metnını geçen 
gece neıretmiıolduğumuz atideki ç?k 
mUhim beyanatı ile hitam vermektedır: 

önümUzdeki hadiselerin neticelen 
ne olursa olsun Fransa tarafından ka· 
ti ve sarih bir alman sınırı çizdim. 
Şimdi de gene kati ve ~rih olma~ ~ze· 
re İtalya tarafından bır sınır ~ızıyo· 

'd. rum. Bu da Brenner ır.,, 

A.vıuturya ve habe§ ilhakı 
Kont Ciano'nun yeni Avusturya dış 

işler bakanı Volf'dan aldığı bir telg
rafta Avusturya hükümetinin sama· 
jeste kırat ve imparatoru~ hüküm.etiy
le dostane münasebetler .ıdame eı::neğe 
devam edeceği temin edılmektedır. 

Kont Ciano, İtalya hükümetinin de 
ayni arzuyu beslemekte olduğunu ce
vaben bildirmiştir. 

l ngiltere ile görüşmeler 
iyi safhada 

Nefredilen bir tebliğe göre, büyük 
fafist meclisi, Kont Ciano:nun lor? 
Pert ile yaptığı görüşmelerın '?1:mnu
niyete değer olan ilk netice~er.ını .k~m
tun ağzından dinlemiş ve bır ıngılız : 
italyan anlaşmasının husule gelmcsı 
arzusunu izhar etmiştir. 

H itler' in lU u.solini' ye· 
telgrafı 

Linz, 13 (A.A.) - Hitler, Musoli
ni'ye bugün şu telgrafı göndermiştir: 

"Musolini, bu hareketinizi asla u
nutmıyacağım." 

Hitler. 

lıalyan baBını AvuBtur:ya ilha· 
· kını tabii görüyor 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyan matbu
atı müttefikan Avusturya hadiselerini 
vakıaların tabii bir neticesi olarak kar· 
fılamakta ve bunun Avusturya ~~ıı;
tinin kendi mukadderatına kendısının 
ıahib olması hakkının bir tezahürü 
olduğunu kaydeylemektedir. Halkın 
cosJcun tezahüratı ve Avusturya baş
vekilinin Avusturyanın Almanyaya il
tihakını meneden sen J ~r~en muah~
desinin 88 inci maddesını fes?etmış 
olmasının da buna bir delil teşkıl eyle-
diğini illve eylemektedir. • . 

h ··k" tının al Gazeteler, itafy~n u ume • 
dığı harekete işaret ederek Roma -
Berlin mihverinin sanulmaz sa~l~lı
ğmı bir kere daha tebarüz ettırıyor· 

ıar. 

"- Alman askerleri Avusturyaya 
fatih sıfatiyle değil kurtarıcı sıfatiy
le girmiştir. Yalnız alınanları alaka· 
dar eden bu meseleye kimsenin mü
dahale etmeğe hakkı yoktur. Avustur
yadaki alman milleti nihayet plebisit 
yolu ile serbestçe mukadderatını ta· 
yin edebilecek ve Almanya da vere
ceği karara riayet edecektir.,, • 

Göring harbten sonraki tecrid ve 
zillete mahk\ım edilen Almanya ile 
şimdi kuvvetli ve herkesin hürmet 
ettiği devlet arasında bir mukayese 
yaptıktan sonra Duçeden sitayişle 
bahsetmiştir. Hatib, komünizme kar
şı mücadele ederken İspanyada ve 
başka yerlerde ölen muhadblerin ha
tırasını anmıştır. 

Göring, ltalyadan da bahsederek 
Musolini Berline geldiği zaman al· 
man halkının kendisini müttefikan 
alkışlamasındaki manayı da tebarüz 
ettirmiş ve demiştir ki : 
''- Bu alkışlar bütün dünyada bir

likte hak ve hürriyet için yapılan 
mücadelelerden dolayı duyulan se
vinci izhar etmekte idi. Bugün alman 
milleti Duçeye karşı samimi bir şük· 
"tan hissi beslemektedir. Musolininin 
şövalöresk hareketini hiç bir zaman 
unutmıyacağız. Mumaileyh alman şe
fini Iayiki veçhiyle takdir etmiştir.,. 

Hatip şu sözleri ilave etmiştir: 
"Alman milleti İtalyanın komünizm 

aleyhindeki pakta iştirakini de se
lamlar. Roma - Bertin - Tokyo mü
sellesi son haddine kadar komünizm 
ile mücadele için bir zaman teşkil et· 
mektedir.,. 

Hatib Almanyanın bütün milletler 
arasmd~ hukuk müsavatına milstenid 
hakiki bir sulh istediğini ve müşte
rek emniyet ve Milletler Cemiyeti 
sistemlerini reddettiğini söylemiştir. 
"Bu sistemler, galiblerle mağlCfölar a
rasında bir fark gözetmekte ve zen· 
gin mmeleketlerle fakir memleketler 
arasında harb çıkması tehlikesini do· 
ğurmaktadır .• Almanya hiç bir mille
tin dahili işlerine karışmak istemez. 
Fakat, Atmarıya hududları arasında 
yaşıyan alınanları himaye etmeğe ka
rar vermiş bulunmaktadır. Almanlara 
hücum edenler Almahyaya hücum et
miş addedilir ve kendisini ateş etme
ğe hazır alman toprağı karıısında bu
lur.,, "Kızıl" Almeria şehrinin bom
bardımanından alınacak den bundan 

• 

Madde 1. -Avusturya alman devle
tinin bir parçasıdır. 
· Madde 2. - Avusturyanın alman 
devletine tekrar iltihakı hususunda 10 
nisan 1938 pazar günü bir plebisit ya
pılacaktır. Hür ve gizli reyle yapıla
cak olan bu plebisite erkek, kadın yir
mi yaşından yukarı bütün avusturya· 
Iılar iştirak edecektir. · 

Madde 3. - Plebisitin neticesi, ve
rilecek rey kağıdlarımn ekseriyetiyle 
taayyün edecektir. 

Madde 4. - Bu kanunun tatbikine 
aid teferrüat emirnamelerle tesbit e
dilecektir. 

Madde 5. - İşbu kanun neşrolundu
ğu günden itibaren muteberdir. Avus
turya federal hükümeti işbu kanunun 
tatbikine memurdur. 

İmzalar: 
Reisicumhur ve başvekil Says lnku

art ve diğer nazırlar, 
İyi haber alan mahfillerde söylendi

ğine göre ple.bisit hakkındaki alman 
metodu sar'da bir kere tecrübe edil
miştir. Bu mahfiller bu sefer de Al
manyanın Avusturyada büyük bir m~
vaffakiyet kazanacağından ve plebı· 
sitten elde edilen neticelerin Avustur
ya infiratcılarınm mukavemet teş:eb
büslerini kıracağından emindirler. 

Savs lnkuart hnlka ilan etti 
Avusturyanın Almanya'ya 

ilhakını bu alqam saat 23.30 
da A vuaturya reiıi cumhuru 
ve bqvekili Saya lnkuart ya
nında bütün Avuaturya bükü
meti azası bulunduğu halde 
başvekalet sarayı balkonun
dan resmen halka ilan etmit
tir. 

Halk bunu çılğın tezahürat
la karşılamı~tır. 

Hiller ba§kumandan 
Bertin, 13 (A.A.)·- Hitler, alman 

ve Avusturya ordularının tevhidi 
hakkında bugün bir emirname isdar 
etmiş ve bu suretle ba~ kumandan
lığı kendisine geçen "Avusturyadaki 
alman ordusu" kumandanlığına gene
ral Fon Bök'il tayin eylemiştir. 

Alman orduıuna inkilab e
den Avusturya ordum Bu ak· 
ıam Hitlere, bcq kuma_n~anı 
ıılatiyle, sadakat yemınınde 
bulunmu§tur. . . 
Hitler, yarın Avusturyamn da ıltı· 

hak etmiş bulunduğu Almanya reisi 
cumhuru ve başvekili sifatiylc Viya
naya girecektir. 

Hitler, Linzden tayyare ile buraya 
gelecektir. 

Münih, 13 (A.A.) - Almanya ili 
Avusturyanın birl~i~ olduğunu te
yid için Avusturya müfrezeleri bu· 
gün alman topraklarına giderek Gar
miş ve Berhthesgadene gelmişlerdir. 

Plebisite hazırlık 
Hit'ler nasyonal - sosyalist Şefi 

Bürkeli Avusturyada nasyonal - sos
yalist partisini tensike memur etmiş· 
tir. Binaenaleyh Brüksel Avusturya 
nasyonal - sosyalist partisi reisi sı
fatiyle plebisiti hazırlamak vazifesini 
Uzerine almış bulunuyor. Bu vazife
nin ifasında lilzumlu göreceği bütün 
tedbirleri almak hususunda Hitler, 
kendisine tam ve mutllk salahiyet 
vermiştir. 

Almanya Avustllryadaki ka
nunu tmdik eııi 

Berlin, 13 (A.A.) - Propaganda na
zm alman gazetecilerini bu akpm da
vet ederek Avusturyanın Almanyaya 
13 mart 938 den itibaren iltihakını mü
beyyin olan Avusturya kanununu bil
dirdikten sonra, bugün alman hüküme
ti tarafından isdar olunan a,ağıdaki 
kanunu tebliğ etmiftir: 

Madde ı. - Avusturya hükümeti ta
rafından 13 mart 938 tarihinde AvWI• 
turyanın alman devletiyle birleştiği
ni mübeyyin isdar olunan kanun, i9bu 
kanunla Almanya için de kanuniyet 
kesbeder: Mezkur Avusturya kanunu 
şudur: ''Kanunun metni:'. 

Madde 2. - Avusturyada bugiln 
mevcud olan amme hukuku İfan ahi
re değin Avusturya topraklarında me
ridir. Alman hukuku, filhrer taraf m· 
dan veya onun göstereceği bi[ nuır 

tarafından orada meriyete konacaktır. 
Madde 3. - Almanya dahiliye nazı· 

n diğer salahiyettar alman nazırla
riyle müştereken tatbik tedbirlerini 
ve icab eden hukuki ve idari nizamları 
koymağa mezundur. 

Madde· 4. - İfbu madde neıJir tari
hinden itiıbarcn muteberdir. 

13. mart. 938. 

ilhakı tamamlamak için 
İlhak hareketi büyük bir süratle ya

pılacaktır. İlhakı kolaylaştıran scbeb
lerden biri Hitlerin alman ve ayni za
manda Avusturya nasyonal sosyalist 
partilerinin tefi bulunmasıdır. 

Para ve gümrüklerin 
bii-le§tirilmesi 

Para ve gümrüklerin birleştirilmesi, 
nosyanol - sosyalistler bütün vilayet 
ve belediyelerin balJına geçtikten son
ra yapılacaktır. 

Bir çok alman iktisad ve maliye eks
perleri iktisadi ve mali temessül işle
rini batarmak üzere AvusturY.aya g:ön
~rilmittir. 
Alınan memurları da Avuaturyaya 

gönderilecek ve Avusturya memurları 
staj görmek üzere Almanyaya gide
cektir. Alman askerleri birlikleri A
vusturyaya gidecek ve Avusturya bir
likleri de Almanyaya gönderilecektir, 

Avusturyada tatbik edilecek olan 
alman nafıa planları aylardan beri ha
zırlanmıgtır. 

Avuaturyalı iıeizlere Almanyada if 
verilecektir. Almanya, tek para mese
lesi halledilir edilmez Avusturya en
düstriaine büyük sermayeler yatırmak 
fikrindedir. Avusturyalılar ise artık 
kambiyo meaeloai bahis mevzuu olamı
yacağı için Alrnanyadan daha çok mik
darda mal satın alacaklardır. 

Almanya ile para ittihadı 
Hükümet Avusturya için Almanya 

ile para ittihadını hazzrhyacak bir para 
rejimi kurmakla meşgul bulunuyor, E
aaa bu&_ilnkii kura olan 100 tilin kırk 
marktır. Şilin muhafaza mı edilecek 
yoksa yerine mark mı konulacak bu he 
nüz belli değilöir. 
Diğer taraf dan ıerıriayc ihracı daha 

ziyade tahdid olunacaktır. Şimdiye 
kadar /\vusturyadan çıkan yolcular 
Avusturya parasiyle bet yüz ,mn be
raberlerinde götürebiliyorlardı, Hal
buki bundan böyle ancak 50 şilin gö
türebileceklerdir. Banka mevdu.atın
dan çekilebilecek para ınikdan da haf· 
tada bin filin olarak tahdid edilmiftir. 
Buna ıcbeb ıon haftalar içinde külli
yetli para çekilmiş 0olmaııdır. 

Hiıler balHuının mezarını 

~iyareı etti 
Linz, 13 (A.A.) - Geceyi Unzde 

geçirmi' olan B. Hitler, bugün aaat 
11.45 de, ana ve babasının mezarlarını 
ziyaret etmek üzere, Leonding'c hare
ket eylemiştir. 

B. Hitler Leondingde babasının ve 
anasının meza:ı:ını ziyaret ettikten son
ra Linz'de ikamet ettiği otele dönmüş
tür. 

Biraz sonra Uç Avusturya müfrezesi 
gamalı haçlı bayraklarla otelin ö~iln
den geçtniJ ve balkona çıkan B. Hıtler 
heyecanlı tezahürlerle karşılanmıştır. 
Halk saatlerce "Bir tek millet, bir tek 
Rayh, bir tek şef, yaşa sesleri., yük
seltmiştir. 

J' iyana' daki tezahürler 
Viyana, 13 (A.A.) - Tezahürler 

dün gece de devam etınigtir. Sokakla
ra dökülen her snıfa mensup kadın, er
kek binlerce insan muazzam bir geçid 
resmine iştirak etmiş, bundan sonra o
tomobil ve sair nakil vasıtalarına binen 
halk sokaklardan geçmişlerdir. Teza-

' 'l hürcUlerlc seyircilerin sayısı bir mı -
yon kadar tahmin edilmekte idi. Al
manyadan gelen haberlerde de, birçok 
alman şehirlerinin beyeeanh tezahür
lere sahne olduğu bildirilmektedir. 

Dolfus'un heykelini yıktılar 
Dün akıam Dolfusun heykeli yıkıl

mış ve parça parça edilmiştir. Stiryada 
da otuz kadar başka heykel tahrib edil
miıtir. 

Avusturya radyosu bugünden itiba
ren program birliği eaası dahilinde at
man radyolarİ ile sıkı bir if birliği ha
linde çahıacağını ilin etmektedir. 

Buna baflangıç olmak üzere Avus
turya radyosu alman Uypzlg radyo
ıu ile birleıtirilmittir. 

A.vuıturya' daki alman 
kuvvetleri 

Avuıturyada ne kadar alman aekeri 
bulunduğunu tahmin güç olmakla be
raber bu mikdar oldukça doğru olarak 
250 bin raddelerinde tahmin edilmek
tedir. Bunda Almanyadan ıelen 40 bin 
ıv..tur,alı lejiypnor do ~ildir. Vi-

Şuşnig h616 
Avusturya da 

Viyana, 13 (a.a.) - Şu§:nigin hükü
mctinin müsaadesiyle dün akşam Vi
yanadan hareket etıtiği ve Macaristan
da Tataya geldiği bildirilmektedir. 
Şuşnig Tatada Kont E&terhazinin ,a
tosuna misafir edilecektir. Fakat son
radan anlaşıldığına göre Şuşnig hala 
Viyanada Belveder ptosun~ bulun
maktadır. 

••• 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Kont Franz 

Esterhazi, Tata'daki şatosundan yap
tığı beyanatta, B. Şuşnig'in şatoda ol
madığını ve fakat kendis~nin şato~a 
her dakika iyi karşılanacagından emın 
olduğunu bildirmiştir. 

Çekoslovakya Almanya mu
haci~lerini kabul etmiyor 

Prağ, '13 (A.A.) - İstisnai vaziyet
ler hariç olmak üzere Avusturyadan 
mülteci girmesine müsaade edilmeme
si emredilmiştir. 

Şimdiye kadar 50 kadar avustury~
lının Çekoslovakyaya girdiği tahmın 
edilmektedir. Buna karşı bir çok ya
bancılar ve bilhassa polonyahlar Viya
nadan buraya gelmişlerdir. Söylendi
ğine göre Viyana istasyonlarında müt
hi§ bir kalabalık vardır. 

Geriye çevrilen mülteciler 
Bu sabah gelen 20~ avuaturyalı ge

riye gönderilmiştir. 
'Gümrük binaları nazi milisleri tara

fından işgal edilmi~tir. 
Fon Papen'in refikası Viyana'ya 

gitmek üzere sınırı geçmiştir. 
Avrupa birliği reisi kont Kudenho

ve .· Kalergi Avusturyayı terkederek 
Bratislaca'ya sığınmıştır. 

Romanya' Cla tedbir alındı 
Bükreş, 13 (A.A.) - Polis Av~s

turya mUltecilerinin memlekete g~r
mcsine mani olmak için ciddi tedbır-
ler almaktadır. 

yana civarında 200 den fazla bombar
dıman tayyaresi vardır. . 

Belediye amelesi çok erken şehrı 
donatmaia bqlamıttır. 

Viyana' ya boyuna alman 
askeri geliyor 

Alman motörlil jandarma kıtaları da 
Viyanaya gelmeğe başlamıştır. v 

Viyanaya alman kıtaları gel~e.~e 
devam ediyor. Garb istayonunda butun 
··gvleden sonra hummalı bir faaliyet 
o ~ b' 
görülmüştür. Saat 17 .30 d~ hu~usı .~r 
trenle bir piyade alayı ve bır mıtraly~z 
bölUğU gelmit ve bir süvari kıtası ıle 
b . l'kte baıı.ta mızıka olduğu halde ve 
ır ı :ı • d 

halkın coşkun tezahürlerı arasın a 
kışlalarına gitmişlerdir. 

Belediye reisinin nutku 
Viyana belediye reisi istasyonda al

man subaylarını ve askerlerini selam
lamış ve kıta kumandam generale şu 

hitabede bulunmuştur: 
"-Büyük harbda dört senelik müş

terek savaşımızı unutmadık. Hoş gel· 
diniz. Siz burada alman Viyanasında
smız. Viyana sizi sever ve siz de onu 
seveceksiniz.,, . 

Bu esnada bir Avusturya milfrezesı 
teami selamı ifa ediyordu, 

Viyana' daki hava ltuvveıleri 
Alman hava kuvvetleri filoları As

pern tayyare meydanına inmiştir. Nor
mal hava servisleri avusturyalı memur 

· ıunmaktadır ıar tarafından temın ° 
Yalnız tayyare meydanının kontrol una 
alman hava kuvvetleri kurmayı bak-

maktadır. ' . k • 
d geni• bır as en Tayyare mey anı ,. • 

hava karargahı halini almı~tzr. Bırçok 
terinin refakatınde olarak 

avcı·tayyare . 
'k' .. lman bombardıman tayyaresı 
ı ı yuz a .. • 

1 . t' Bunlardan yUzu Avusturya. ge mış ır. 
nın muhtelif tayyare meydanlarına 
tekrar uçmuşlardır. Alman h~va kuv: 
vetleri kumandanı general Mılh, hala 
burada bulunmaktadır. 

VatanBever cephenin siliih 
depoları 

Polis liıtaları, S.S. ve S. A. ların yar 
dnnı ile, vatansever cephenin silah de
polarını teıellilme başlamıştır. 

Viyana i§çiler odası merkezi ile 
hıristiyan sendikaları evi, Avuıturya 

jimnastik federasyonuna ait teşekkül· 
ter tarafından i§gal olunmuştur. 

Almanya'nın ikinci §ehri 
J' iyana ! 

Linz, 13 (A.A.) - Resmen bildiril
diğine göre, Viyana belediye reisi B. 
Hitlere bir telgraf çekerek, "Almanya
nın ikinci büyük şehri olan Viyananın 
belediye sarayı önündeki meydana 
(Adolf Hitler) isminin verildiğini ve 
bunun Führere Viyana şehrinin ilk sa
düat yeminini tCfkil eylediğini" bil -

dirmittiı 1 

B. Blum kabineyi 
kurdu 

(Başı 1. inci sayfada) 
liğde, komünistlerin de yardımiyle bir 
halk cebhesi hükümetinin kurulması 

memleketin istediği bir hal sureti ol
mamakla beraber, partinin, halk cebhe
sinin cüzüleri arasındaki bağları mu
hafaza etmek üzere, yeni kabineye 
yardım edeceğini bildirmiştir. 

Radikal - sosyalist partisinin 
toplantısı 

Radikal. sosyalist partisi bu sabah 
saat 10 da Daladiyenin başkanlığında 
toplanmış, mumaileyh parti azalarına 
vaziyeti bildirmiştir. Müzakereler ne
ticesinde, parti, B. Blum'un kuracağı: 
halk cebhesi hükümetine iştirake ka
rar vermiştir. 

Karar sureti 
Kabul edilen bir karar suretinde, sa! 

cenah mensuplarının imtinaı yi.iziln
den bir mim birlik hükümeti kurmak 
teşebbüsünün muvaffak olamaması te
essUfle kaydedildikten sonra, radikal 
sosyalistler Blum kabinesine kayıdsuı 
ve şartsız girmeği kabul etmişlerdir. 

B. Dlum ıe~ebbiislerine 
tekrar baılıyor 

B. Daladye B. Blum'u görerek kcn· 
disine bu kararı bildirmiştir. Bunun U
zerine B. Blum teşehüslerinc devam e
derek muhtelif siyasi şahsiyetlerle gö
rilşmüttür. Mumaileyhin dün ve bu
gün görüştüğü zatlar arasında BB. Pol 
For, Dormua, Juho, Şotan ve Saro da 
bulunmaktadır. 

Kabine kuruldu 
B. Blum, nihayet kabineyi aşağıda 

yazılı şekilde kurmuş ve saat 18.30 da 
iş arkadaşlarını Elize sarayında cum
hur reisine takdim etmiştir: 

Başbakan ve hazine bakanı: Leon 
Blum (sosyalist); Büdce Bakanı: Spi .. 
nas (sosyalist) ; Dış iıter bakanı: Pol 
Bonkur (müstakil sosyalist), Devlet 
bakanları: Pol For (müstakil 608ya .. 
list); Alber Saro (radikal sosyalist) ı. 
Steg; Viyolet (müstakil sosyalist) l 
Ven.san Oriol (sosyalist); Frosar (ra· 
dlkal 110ayaliat) ; Adliye bakanı· BU.. 
kar (sosyalist); Milli müdafaa bakanıı 
Daladye (radikal sosyalist); Deniz ba
kanı: Kampinki (radikal sosyalist) J 
Hava bakanı: Gi Laşambı· (ıo.dikal .,__ 
yalist); KültUr bakanı: Jan Ze (radi
kal sosyalist); Ziraat bakanı: Bonne 
(radikal sosyalist); Nafıa bakanı: Moı 
(sosyalist); İş bakanı: Alber Serol 
(sosyalist); Ticaret bakanı: Piyer Ko 
(radikal sosyalist): P.T .. T. bakanıı 
Löba (sosyalist); Tekaüt bakanıı Riv· 
yer (aosyalist); Sıhiye bakanı: ]anten 
(sosyalist); Sömürge bakanı: Mariua 
Mute (sosyalist). 

BB. Şotan ve Delbos yeni 
kabineye girmediler 

Yeni kabinenin teşekkülü münasebe
tiyle Blum beyanatta bulunarak, hal~ 
oebhesi hükümetlerine bidayetten berı 
iştid.k etmiş olan Şotan ile Delboa'un 
bu seferki hükümette bulunmay.ıtları· 
nın herhangi bir anlaşmazlıktan ileri 
gelmediğini söyledikten sonra gunları 
ilave etmiştir: 

"- Politikada devamlılığı temin et· 
mek lazımdır. Maamafih bu akşam ka· 
bine toplantısı yaplmyacaktr. Hadise
ler evelki hükümetle hükümetim ara
sında münhasıran bir devir muamele
sinden daha ba§ka zaruretler tevlid et
miştir. Binaenaleyh milli müdafaa ve 
dış işler bakanlariyle birlikte eski bat
bakan Şotan ile dış bakanı Delbos'la 
görüşmeğe gideceğiz.,, 

(a. a.) 

Londrada Almanya 
elçiliği önünde nümayiş 

Londra, 13 (A.A.) - Bugün bir mi
tingden ayrılan binlerce nümayişçi a • 
tay halinde alman büyük elçiliğine doğ
ru ilerlemiş fakat suvari polisleri bun -
ların elçiliğe sokulmalarına mani ol
muştur. Nümayişçilerin Almanya aley· 
hindeki ağır sözlerinin elçilikten işitil· 
memesine imkan yoktu. Polis nümayit
çileri dağıtırken çarpışmalar olmuııtur. 

HalifakB'ı ziyaretler 
Fransa büyük elçisi ile Çekoslovak· 

ya orta elçisi hariciye bakanlığında 
tekrar Lord Halifak.sı ziyaret ederek 
Avusturya hadiseleri hakkında uzun 
mUddet görüşmU~lerdir. 

Eski Kayzer hayrette 
Doorn, 13 (A.A.) - Orta Avrupa 

vaziyetinde birden bire vuku bulan d~ 
ğişiklikten hayretler içinde kalan eski 
Kayser, hadiselerden muntazaman ha· 
berdar tutulması için hususi tedbirler 
almıştır. Prenses Hcrmin elan Alman· 
yada bulunmaktadır, 



H i K A y E. 

Propagandacı 
Çeviren : Hikmet Tuna Y.azan:Jl.Sosçenko 

j if&•Jll•X•*Cii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Euaneai . 
Pazartesi : Yeni •e cebeci cesaııelerl 
Salı : Halk •• Saku7a .. 
Çar~mba : Eie n Çanka)'& Eczaneleri 
Perşembe : Sebat Ye Y eniıehir • 
Cuma : İstanbul eczanesi 
Cumartesi : Merku .. 

Tayyare mekt.ebinin hademesi Gri- içlerincJen.ibir ıamsi d~ düşüyor. Bu da 
goriy Kosonosof, izinle köyüne gidi- yalan değil. Evet, düjilp paarm pa1'ça 
yordu. oluyor. Nitekim geçenlerde tay ıareci 

Arkadaşları ona trenin hareketin- Jermilkin'in de başu.ıc böyle bır iş 

HALK " YENİ 
Sinemalarda matineler 

Her gün Cumartesi Pazar 
14.45 13.00 11.00 
16.45 14.45 13.00 
18.45 18.45 14.45 den evel, gelmift:i. Yükseldi, yükseldi, -:- fakat 

- Haydi bakalım Kosono.f. köye ei- ondan soma- güml adamın beyni et
dince kendini göıter, biraz propaguı- ma dattldı..-
da yap. Mujiklerc, bakınız havacılık Jllujikler, 
ne kadar süratle ilerliyor. de._ Belki - Elbette ya. kuş kadar olmasın! 
bunun üzerine 111uµJder bir :tayyare sa- Dediler. 
tın almak için aralarmda para toplar- - Ben de o kanaatteyim. 
lar... Diyerek, Kosvnof'u heyecan ve se-

Hunun üzerine Koeono(, -..inç kapladı. Devamla, 
- lyı ama, benim propaganda yapta- - Onun kuş olmadığına hiç 9üphe 

ğımı anlarlar . .Maamafın, diger m!!se- yok. Kuş, gokten düşüyor da, una •1'.ç 
leler hakkında iriı f"ıkrim olmua L:.ıe, ı.,ir ~ey olmıyor. Fakat, insanın canı 
tayyareye dair konuphilececime emin çıkıyor_ Yoldaşlardan Mihai Popof'
olabilirsiniz. Hiç merak etmeyınız.. u.ıı U.pna gcldi~ı gıbi. (.ı da aman! uç
Dedi. hı, :ne uçtu goneniz, fı:kat sonıa bir-

Kosonof köyüne nrdıiı saman son- denl ıre güm! Dedi, düştü. M otörü 
bahardı. Daha ertesi gün köy uvyeti- jmmut- Ondan &Jnı<. tutauilırsen 
ne gitti ve başkana. tut; :ı ctesi yerde aldı 1 

- Biraz propaganda yapmak istiyo- Köylüler, 
rum. Şehirden geıiyonmı. Bir toplantı - Sahih m1 l 
yaptıramaz mısm? Diye sordular. 

.Başkan, - Elbette sahih. .. Bi: tanesi de bir 
- rlay hay, yarm bütün mujikleri ormanda bir ~uk gıbı dSıll .ıcaıu ... E-

oir araya topJanmıJ bulurıun. ~ birçok hidiseler olmaktadır. Me-
Ertesı gunu hüıwı muJikler, itfaiye eeli ineğin biri pervane altına girdi. 

barakasında toplandılar. Grı&oriy K.o- Uçe kadar saymağa vakit kalmadan 
ıonof geldi ve bir reverans yaptıktan param parça oldu. Ne boynuzları, ne 
sonra, ezile biıziile bir müddet durdıı. de karnı kaldı .. Yalnız ineklerin de
Undan sonra tıttck bir aeüc lroımpN- iil. birçok köpeklerin de canları.böy-
ga başladı. le çıkıyor. 

- rley gidi hey- Hım. Tayya.rec.ı- Mujikler, 
lik, arKaua'iıar ... .t:.saa itibariyle tahsil - Ya beygirler? Beygirlere de pcr-
\'e terbıyesı .Kıt kın.:se!er olduğunuz. ı- vane çarpıyor mu? 
çın, sızıere bıraz politikadan bahsede- _Beygirlere de 1 Hem de kaşla göz 
tegim .. Mesela bu tarafda Almanya. arasında! 
§urada da Kerson bulwımaktackr. Ora- Toplantıda bulunanlardan biri, 
aa da Japonya ve öbür :tarafda... Ne i-

- Şu cehen~em makinesinin yaptık-
ae.... larma·bir bakınl in.sanların aklına ne 

Hiır bir şey mılamam•ı olan mujik-
! ıcy:tanlıklar geliyor. Beygirleri didim 
e~ Yahu sen neden batı.etmek isti- didim etmek. aman yarabbi! Evlid,na-

}'orsun? uı. bunun istikbali var mı? 
Kosonof, Diye sordu. 

ıto.onof, 
- Neden'i de var mı ya?t - Ben de onu •6ylrmek istiyorum. 
Diye bu sualden kmldığuu ima e- Çok büyük bir istilrbali var arkad&şlar. 

derek devam etti: Sizler hım, sizl:r bu istikbal için ara-
- Nede~ ol~ tayy.areciliktenl nada para toplamalısınız, dedi. 

?ayyarecilık 5ok ~ade iler~emekte- Köylüler, 
llir. Evet, tayyarecılik terakki etmek- • • ) 
'-d· k d ı b ·tir· d k - Ne ısın para toplayacakmışız. 
~ ır ar a aş ar, unun ı az c ece 
hiç bir tarafı yoktur. Dofru. doğru-, Anlayamadık? 
dur .• Ben iddia etmek iatcmiyonım a- Diye .ordular. 

illa... ~ •• f 
k.osonof bir;u• .:ı...a...as. uu aıgara - ola~ak, tayyare ısın 

Yaıttıktan sonra tekrar möze bafladı. Cenbım verdı. 
- Dediğim gibi, arktdaşlar, tayya- Kosonof izinini bitirip şehre döndü-

re yapılıyor ve bu tayyare ile de uçu- ğü zaman, gözünün aHında.kıi morartı 
luyor. Tabii havada uçuluyor. Bazan baıl belli oluyordu. 

Bölge kır koşuları birincilikleri 

Dünkü 6000 metrelik kır ko§uıu 

I>un saat 15.30 da §Clhir ıtadyomun-ı 
4- küçük ve büyükler arasında 3200 
~t 6000 metrelik iki kır koıusu yapıl
Gı. Yapılmakta olan Milli Küme ma
S1rıın birinci ve ikinci devreleri ara
~11lda başlıyan koşu büyük bir alaka 
1lc karşılandı. Başlang•~ta ve dönüş
~ atletlerimiz uzun uzun alkışlandı-

r. 
t' au müsabakaya 20 atlet iştirak et
ı.1· Müsabakalar üçer kişilik takımlar 
""linde yapılmıştır. Neticede : 

l 'takım halinde: Güneş (Ahmet, 
~trıail, Feridun) 11 puvanla birinci, 
~ tnir Çankaya (Cevad, Edip, Na-
~) 39 puvanla ikinci oldu. 
tU~erdi tasnifte: Halil (Ankara Gü
l ) birinci, Ahmet (Güneş) ikinci, 
'trıail (Güneş) üçilncü gelmişlerdir. 

11 ıs atlet arasında yapılan müsabaka
~~ ferdi tasnifinde: Birinciliği Muı
(.\ il (Muhafız Gücü), !kinciliği Edip 
~· llkara Gücü), Uçüncülilğü lbra-

Bisiklet yanılan 

A. Giitlü Eyüb Yllmaz birinci," 
Nuri Kuı ikinci oldular 

Bisiklet federasyonu tarafından 16 
bölgede hep birden ba,ıamak ve sekiz 
hafta devam etmek üzere tertib edilen 
seri bisiklet yarıJlarının ilki dün 
Ankarada yapılmı!tır. 

Kros Kontri feklinde olan k°'u, 
sabahleyin hafif hafif yağan kar do
layısiyle bir kat daha ebemiyet almış, 
takib otomobili ve motosikletlerde 
bulunan meraklılara çok heyecanlı 
dakikalar yaşatmıştır. 

21.00 21.00 16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıilolerinden baıka 
H A L K sinemaamd.a berıilo halle 
matineleri: 12.15 

Film peğiljmc gijnlerl : 
P a z a r t e ı i ve C u m a • • 

Lüzuml-ı Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajcri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus takıl: (1291}. 

Otobüslerin ilk Ye ıon 
Seferleri • 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulua M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Ulııa .M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'c 
Keçiören'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Uluı M. dan Cebeci'1e 
Cebcci'dcnUlua M. na 

Cebeci'den Aa. fabL ra 
Aa. fabL dan Cebeci'ye 

• Yeniıeh\r'deıı Ulus M. na 
Uluı il. dan Yeniıebir'e 

Sabah Akpm 
İlk Son 
sefer ıefer 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 --
7.00 
7.10 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. PH&rı'ndaıı Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköpriiden S. puarı'na 8.00 9.45 

§ U • .lle)"danı ile İstasyon arasında her 
bet dakikada bir aefer olup tren aa
manları aeferler daha aıktır. 

§ U. Jle)'dam ile Yenfıehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı araaında aaat S 
den 20 :re kadar vasad her bq dakika
da; aut 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aat 7 dea 8 e ve 21 den 23 e 
bdar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Ulus Mey
danına dönütleri sinemaların daiılq 
saatlerine dbidirler. 

P osta Saatleri 
Posta aut 19 a bclar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 c kadardır. 

·T r e n S a a ti e r i 
Ha1darpaaa'ya : Her aabab 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19,45 
de (aaJı, perıeaıbe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına: Hergiin 9,S5 (Kayse
ri, Sıvas, Amaın bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıün 9,40 
Zonguldak hattı : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GÜNDELiK . 
Hicri - 1357 
Muharrem: 11 

S. D. 
Günelj: 6 13 

Rumi - 1353 
Mart: ı 

S. D. 
Akşam: 18 14 

Kocaeli Orman Batmühendia Mu
avinliğinden : 

1 - Kocaeli vilayetinin Hendek 
kazasında vaki hududları şartnamede 
yazılı Dikmen ormanında evrakı keş
fiyesi mucibince kısmen Devrik ve 
kısmen de dikili olduğu halde kuru
mu' olarak mevcud 9 M3 çam ve 9 
M3 244 D3 karaağaç ve 4244 M3 550 
D3 köknar eşcarı bir ay müddetle ka
palı zarf usuliyle artırmaya konul
muştur. 

2 - Artırma 24-3-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 15 de tz
mitte Kocaeli Orman Batmühendia 
muavinliğinde yapılacaktır. 

3 - Karaağacın beher gayri ma
mul metre mikab itibariyle muham
men bedeli 700 ve çamın 510 ve kök
narın 400 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (1281)) li
ra (70) kuruştur. 

S - Mukavele ve şartnameyi gör
mek istiyenler Ankarada Orman U
mum Müdürlüğü ile Kocaeli orman 
Başmühendis muavinliğine ve Hen
dek orman mühendisliğine müracaat 
edebilir. (534) 1101 

Ankara bölgeıi bu sekiz yarı} ne
ticesinde en az puvan sahibine bir 

bisiklet verecektir. Yarışta puan alan-ıttı (Muhafız Gücü) kazandılar. 
(~ilkırn halinde: Muhafız Gücü) 
bi .llstafa, Bekir, Yuıuf) 18 puanla 
~{1rtci, Ankara Gücü (Edip, Hüse
tıı~ kazım) 18 puvanla ikinci gel-

Muhtelif kulüblerden 19 bis!kletçi
nin iştirak ettiği bugünkil koşuya 
tam o;aat 10 da 'ehir stadyomu kapı~ 

ları sırasiyle yazıyoruz : 
sından başlanmıştır; Taşhan, Sarıkış-

la, mezbaha önünden Onnan çiftliği Eyilb Ylmaz (A. G.), Nuri Kuş 
ve fidanlık içinden geçilerek emniyet (A.G.), Yakub Koşar (D. Ç.). Erdo
anıtı yolu He merkez kumandanlığı ğan (A.G.), Alaaddin (A.G.), Kami-

llcrdir. 

~~İiçUklerin k01usunda birincinin 
' 

0ru 11.02 dakikadır. Büyükler a
~?da Mustafa 6000 metreyi 20.20 

1lca.da bitirmiştir. 
r iki netice de bugünkü ,artlar 

önünde nihayet bulan yarışı, Ankara B k (A G) H D ç ) ran oz ır • . , asan \ . . , 
Gücünden Eyüp Yılmaz 38 dakika, ( ) 
35 ttaniyede birinci gt>lerek bitinniı- Halid A.G. • Mehmed (Gü), Mu-
tir. Aynı kulübten Nuri Kuı iki sani- zaffer (M.G.) Yuıuf (M.G.) Siiley
ye farkla ikinci, Demir Çankayadan man (M.G.) Tabım (A.G.. Macid 
Yakub KofU ilçüncil ve Ankara Gii- (M.G.), Necdet (M.G.) M•taia ~M. 

Japonyanın daha uzun zaman barba devam 
edeceği muhakkaktır. Fakat Çin de daha 
uzun zaman mukavemet edebilir. Hariçten 
yardım ıörmeıe. deniz kıyılarını bırakıp 
memleketin iç taraflarına çekilse dahi Çin 
hükümeti bu ihtimalleri düşünmeksizin da
ha ıimdiden kendisine limanlar haricinde 
çıkıı ve ıiriı noktalan hazırlamaktadır. 

• 
ın mağlub 

olabilir f at~. 
Japonlar Şang

hayı ellerine ge-
çirdiklerinden be
ri, hemen her yer· 
de yaptıkları gi
bi, kendilerine 

JaponyıJI da arkası11daı 

yıklıhyı slrikler 
mtiaaid veya tabi bir takım hükü
metler kumıağa baJladılar. 

İlk tetebbilı Pontung'da yapıl
dı; Sarı zemin ilzerine mavi madal
yonlu bayrağı da olan tamtıraklı 

bir ifadeile Tatao, yahud . Büyük 
Yol belediyesi adı verilen bir bele
diye heyeti ki, kendine pek fazla 
tarafdar bulamadı; kendisinden 
nefret edildiği veya hiçe sayıldığı 
için mevcudiyetini duyuramıyan 
bir zabıta organı halinde kaldı. 

Bu ilk muvaffakiyetsizlikten ce
saretleri kırılmayan japonlar tica
ret ve endüstri odaları azasından . 
bazı nafiz çinlileri çağırıp bunları, 
Şanghayın botalmıt olan çinli ma
hallelerini tekrar doldurtmak mak
sadile, Şanghay halkı arasında bir 
federasyon kurmağa memur ettiler. 
Bu ikinci teşebbüs birincisinden 
daha feci bir akıbete maruz kaldı: 
Federasyonun idare komitesinde a
za olmağa razı olanlardan Loh - Pa
Hong öldürUldil. Komitenin diğer 
bir azası ve pirinççiler korporasyo
nu reisi Ku da bir iuykasttan zor 
kurtuldu. Komite basının toplan
tılara bir daha uğramamaları için 
bundan fazlasına lüzum yoktu. 

Bugün, pnghayhlar federasyo
nundan bahseden bile yoktur. 

tedhişçiler kimlerdir? 
T~dhişçilerin kim olduklarına ge

lince ; bunlar, japon haber verme a
janalannm iddia ettikleri gibi ko
münist ocakları esmek tutularak 
tetkil edilmiJ silihh vt muntazam 
kıtalar değil, e.ki askerlerden, üni
versitelilerden, japon istilasına her 
vasıta ile karşı koymak isti yen genç
lerden mürekkeb bir takım gizli ce
miyetlerdir. Çin ordusunun çekildi
li her yerde bu cemiyetler zuhur 
etmekte, bomba atıa.k, ••ihtarda bu· 

lunarak,, hainleri öldilrerek varlık
larını meydana koymaktadırlar. 

Bunlar japonlara karşı sevgi, hat
tiomüsamaha gösteren çinlilerle da
ha ırok uğraşmaktadırlar. 

Bunlara görıe japonlarca işgal o
lunan yerleri nizama sokmağa yar
dıın etmek japonların Çinde yerleş
melerini temin etmek demektir. Aı
keri hareketlerin kir etmediği yer
lerde bunların faaliyeti kati bir 
menfi mukavemet göstermek ve düş
mana, nihayet harab bir topraktan 
başka bir §ey bırakmamaktır. Bun
lar nazarında Çinin hikimiyeti mü
dafaa edilirken birkaç çinlinin, veya 
birkaç bin çinlinin hayatı heıaba ka
tılmıyacak kadar ehemiyetsizdir. 
Ve bu hakimiyetin müdafaasında en 
müessir vasıta japonlarla iş birliği 

etmemektir. Bunlar yalnız mukave
meti düşünmekte, her ne suretle, her 
ne pahasına, hatta çin milleti için 
sonsuz ıstırablara mal olursa olsun 
ancak bu mukavemeti temine uğraş
maktadırlar. Çin vatanseverlerinin 
çetin parolası işte budur • 

Çin mu'kavemeti 

B u vaziyette uzun zamanlar sul· 
ha kavuşulamıyacağı ınuhak

kaktır. Bunun bathca sebebi de Ja
ponyanın Çini fethetmek arzusunun 
gittikçe kökleştiği, Çinin de bu ar
zuya gittikçe daha kati bir şekilde 
karşı koymağa karar verdiğidir. 

•..• Fakat Çin mukavemetinin kıy
meti nedir? Tamam ile askeri bakım
dan Çin büyük bir muvaffakiyetsiz
liğin acısını tatınıştır. Şanghay mü
dafaasında en iyi kıtalarını feda et
ıniştir. Şanghay müdafaası pnh bir 
müdafaa olmu§sa da biltiln cebhe
nin çözülmesile neticelenmittir. 
Şanghay düştükten sonra japonların 

nasıl ıllratle ilerleyip Nankini almıt 

oldukları malfundur. Fakat bazıları
nın intizarı hilafına olarak bu mağ
H\biyet Çinin ınaneviyatını kırama
mış, bilakis işgale ınukavemet kara
rını takviye et.mittir. Çin idarecile
rinin dedikleri gibi her japon ilerle
yişinin milletteki mukavemet fikri-

Yı111 ---

PRENSES 
Nirgidma 
dö Torhut 

tur: Bir kaç bin kişi daha.. Fakat 
insan hayatının çinliler nazarında 

hiç bir zaman büyµk bir kıymeti ol-
. mamıştır ki 1 Bu gUn ise o kıymeti 

de haiz değildir, zira herkesin haya
tını vatana feda etmesi bahse mev
zudur. 

•.. Çinlilerin, 300 milyon dolarlık 
japon malını berhava ederek bizzat 
Çinin ınenfaatlerine zarar verdik
leri Çingtav hadisesi, icabcttiği za
man onun son çarelere de baş vur
maktan çekinmiyeceğini göstermek
tedir. Çin, ordusu nel'C>'.i tahliyeye 
mecbur olmuşsa orayı japonlara, hiç 
bir menfaat istihsal edilemiyecek 
şekilde, yıkılmış olarak teslim et
miştir. 

Çin, Şanghay ınuharebeleri esna
sında ve Nankinin zabtından evel 
japonlarla ıulh görtişmelerine giri
şebilirdi. Fakat, tam ileri hareketi 
halinde olan Japonya sulhdan bahse 
bile yanaşmamıştır. Sonra Japonya 
Nankini alarak Çini çok küçük dü
şürmüştür. Bugün Çinin artık ya
pacağı bir şey kalmamıştır: Japon 
şartlarını kabul etmek Çin için 
idam ipini boynuna kendi eli ile ge
çirmek demektir. 

Japonlar ne istiyor? 

J
aponların ıulh ıartları ne

lerdir~ Japonya ne istiyor? 
Japonlar. japon taraiclar~ bir hü

.ldlmet kurulmasını, . memleket ıer-
vet kaynaklarının keyiflerince kul
lanılmasına müsaade edilmesini, ya
ni kısaca Çin'in şartsız ve kayıdsız 
kendilerine teılim olduğunu istjyor
lar. 

Halbuki bunlar sadece bir takım 
rivayetlerdir. Zira bazı kimlerin id
diasına göre Japonya da ne iıtedi
iini bilmemektedir. Japon millc-ti 
de neden harb ettiğini öğrenmek ar· 
zusundadır. Filvaki geçen ilk ve i· 
kinci teırinde bir pf&l&ma olmut
tur, fakat o vakitten beri Japonya 
kendine gelmiı, ve bugün ne istedi
ğini değilse bile, istemek edemiye
ceğini bilmekte gibi görünmeye 
başlamıştır. 

Lukuşiao hidiseıinin zuhur etti
ği 7 temmuzda, Japonya bet timal 

İzmir Entemısyoaı 
Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Mühendis aranıyor 
Zoquldak Amele Birliiinden ı 

Zonguldak:ta Amele Birliği ve Sağ
lık tcı\ilitına ait her tilrlU inşaat ve te
sisata müteallik plan ve projeleri tan
zim etmek, inşaat ve fenni teaiaat itle
rinin kontrol ve mut"akabeıini yapmak 
Uzere aylık ücretle ve hitamında yeni
lenmek Uzere senelik mukavelelerle bir 
mühendise ihtiyaç vardır. Bu milhen • 
diıin İn§llat i§lerinde çah§rnIJ olması 
şarttır. 

1ıtekli olanlann evsafı matlubeyi 
haiı bulunduklannı gösterir vesaik su -
retlerini göndermeleri, isteklileri aylık 
Ucret miktanru ve varsa baıkaca ıart -
larını bir mektupla Zo9guldakta Ame
le birliğine martın sonuna kadar bil -
dirmeleri il4n olunur. 13i4 

vilayetini, bu vilayetlerde bir takım 
imtiyazlar, serbest bir ticaret, hu
susi tarifeler, Mançukonun tanın• 

masını istiyor, denilebilirdi. Ancak, 
Lukoşiao hadisesinden sonra Ja· 
ponya Çinden Q:ıukavemet, korkuya 
pabuç bırakmamak kararı gördü. 
Bunlar japon askeri makamlarını 

sinirlendirdi. Netice harb oldu. 
"Çin milletinden japon aleyhdar· 

lığı zihniyetini kökünden kazımak,, 
fikri de çok acaibdir. Bir milleti bo
ğazlayarak ona kendini sevdirmek 
imkanı var mıdır? Japonya kendin
den nefret ~ttirerek bütün Çini ken• 
di aleyhine ittifak ettirmiştir. Bu
nun içindir ki yalnız beş vilayeti 
değil, Şanghayı, Yangçe vadisini, 
ve bütün Çini fethetmesi lazım gel
miştir • 

.•• Japonya zaferinin semereleri
ni tamamile elde edebilmek iırin Çi
ni yalnız bir sömürge haline getir
mekle iktifa etmiyerek, iddia ettiği 
üzere, endüstrileştirmesi de Hizım- • 
dır. Halbuki bunlar onu kuvvetlen
dirmek, ve bir kaç sene sonra daha 
müstakil olarak karşısında bulmak 
demektir. 

... Japonların Pekin ve N!.!nkinde 
hükümet teşkili hususunda karşı

laştıkları güçlükler pek manidardır. 
Kuomingtag hükümetinin pek sevil· 
mediği Pekinde bile japonlar ancak 
birkaç seksenlik çinlinin hizmetini 
kendilerine temin edebilmişler ve 
her tarafta C1ltlürülmek korkusu ile • 
değil, ancak jap':>r.lar!a be:-aber cl
mamak kararile halkr kaçını§ bom
boş yerler bulmuş!.:ırdır. 

Meşum bir zafer ..• 

J
aponyanın daha uzun zaman 
barba devam edebileceği ınu· 

hakkaktır •.•• Fakat Çin de dah• u• 
zun zaman mukavemet edebilir; ha
riçten yardnn görmese... deniz kı
yılarını bırakarak memleketin iç ta
raflarına çekilse dahi... Çin hükü
meti bu ihtimalleri dütünmeksizin. 
daba fimdfden, kendine limanlar ha
riciride çrkıt ve giriş noktaları ha
zırlamaktadır: Yunnan ile franuz 
Hindi Çinine, Birmanyaya ve Sov 
yet Rusyaya doğru üç büylik askeri~ 
yol inıuına baılamıştır. Bu yoHar • 
üzerinde, gece .gündüz, bir milyon 
kişi çahJIIlaktadır. Yunnan ile Bir
manyaya giden iki yol bitmiş gibi
dir. Bu yollar Çin'e, sahilleri ablu
ka edilse bile, malzeme tedariki im
kanını vereceklerdir. 

Çin hakkında en kötü iht.imalleri 
dikkate almakta tereddüd etmiye
lim. Olabilir ki Çinin bütiln gayret
leri boşa çıksın, anarşi ve iflas da 
bu halin tahakkukuna yardım etsin. 
Fakat bu yıkıntıda Çin Japonyayı 
da peşi sıra sürükliyecektir .•. - 7 
mart tarihli Lö jurnal'dan 
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Soldan sağa: 

1- Kuıun yaşadılı yer. 
2- Lihza - Yu. 
3- Başşehrimiz. 
4- Silvari - Rut. 
5- Beniz - Ap. 
6- Sanat - Yarbaydan sonra gelen rütbe. 
7- Zırhlı otomobil - Anm:ıkt:ın emir. 
8- Çok değil - Küçük hayvan. 
9- Kiracı olmak. 

YulciTidaa •ıalıya: 

1- Bir deniz kuşu. 
2- Ekmek yapılır - İki kefelidir. 

. 3- Uıtiin zıddı. 
4- Eskinin zıddı - Bir kütüphane. 
5- İntikam 
6- Arabayı süren. 
7· Bet kıtadan biri - Yabancı. 
8- Bir erkek ismi - Yaraya yapııtırılır. 

ni biraz daha kuvvetlendirdiii mü

taleaaı haksız değildir. Çin, milliyet 

fikrini Japonyaya, japonyanın mü
kerrer tecavüzler-ine borçludur. De

nebilir ki milliyet fikri, 1932 Man

çuri hAdisesinden evel çinlilerce bi
linen bir §CY değildi. Hadiselerin al
dılı pdJte sere Çinin ....,. de911D 

Te§men Cemal Ertan MUnevver lmre 

Niıanlandıla r 
lsıanbul, 12 tubat 1938 

s.nr1a.,ç.....r1uı1r,No.7. 
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Küçük ilan ıartları 

Dört aatırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruıı 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. 
Devamlı küc;ük ili.nların her defası 
için 10 kuruı alınır. Mesela 10 defa 

1 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, 
ketime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiı;tir. Bir küc;Uk ! 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 1 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

rıca 10 ~::~.';: ...... ,,,,,,,,.,,,,,.,,,, 
Kiralık: 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Kiralık daire - Yenişehirde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 

(6) oda bir salon. T elefon: 3312 
1269 

KİRALIK EV: Çocuk sarayı cad
desi İstikla l mahallesinde elektrik su
yu bulunan 3 odalı ev Ulucanlar 
No. 60 Kasap Mehmcd Alphan'a mU-
racaat. 1365 

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

Kiralık apartıman - 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. 3715 telefona. 1405 

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

Kurslar : 

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

Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit 
edilen normal rakamlardır. Mektep ta
lebeleri için sınıflarında takip ettikleri 
metod dahilinde takviye kurlan açıl· 
mıştır. 1283 

Stenografi kursu - 4 üncü devre ni
aan 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 
atenografiyi öğrenmek istiyenler 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir -
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Vakıflar Umum Md. ~ 

Satıhk otel ve 
müştemilôtı 

Vakıflar Genel Direktörlüğün
den: 

1 - Karsta mazbut vakıftan Yu
suf (paşa) mahallesinde ve tapunun 
11.4.341 tarih ve 
13~. 139, 139, 139, 190, 582 

1 7 19 35 197 586 
numaralarında kayıtlı otel ve müşte
milatının mülkiyetleri şartnamesi mu 
cibince satılmak üzere 25-2-938 tari
:hinden 21-3-938 tarihine kadar kapa
lı zarf usuliyle artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Mezkur gayri menkulün mu
hammen bedeli 25,000 liradır. 

3 - İhalesi 22-3-938 tarihine mü
aadi f salı günü saat 15 de Kars vakıf
lar idaresi ihale komisyonunca va
kıflar umum müdürlüğünün tasdikı
na talikan yapılacaktır. Bu saate ka
dar teklif mektubunu ve teminatı ver
memiş olanlar artırmaya kabul edil-

A 

HAKiKi VALDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKlARİlE 
ÖKSÜRÜK. NEZLE 

VE GRİPTEN. 
t<ORUR VE TEDAVi 

Daktilo kursu - Her sene 12 devre 
çıkarmaktadır. Her devre baılangıcı 

her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay • 
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 

1286 

Haziran teşkilatına mahsus, niaan 
938 ilk haftasında başhyacak (45) inci 
devre daktilo kurlan geniı progra
ma maliktir. Mezunlara diploma veri -
lir. 1287 

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

Satılık: 

Satılık arsa - Çankaya caddesinin 
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. 
(2181) e telefon yahut Kamutay ba
sımevinde Mehmede müracaat. 1249 

SATILIK APARTIMAN: Yeni
şehirin en güzel bir yerinde yılda 
4000 lira kira getiren yeni konforlu 
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 - Yenişehirin muh -
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartıman ve 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 

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

Satılık arsalar - Yenişehirin 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 

iş arayanlar: 

Mürebbiye - Elinde bonservisleri o
lan iyi fransızca bilir bayan aile yanın· 
da mürebbiyelik istiyor. Ulus gazetesi
ne (milrebbiye) diye yazılmasr. 1394 . 
İş verenler: 

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

müracaat. 1371 

Şoför aramyor. Referans verebilir. 
Ehliyetli beş şoföre ihtiyaç vardır. Ma
aş dolgundur. Anafartalar caddesi E
mek apartımanı Arkur şirketine müra-
caat. 1409 

miyecektir. 
4 - Muvakkat teminat muham

men bedele göre (1875) liradır. 
5 - Satışa ait şartname Ankarada 

vakıflar umum müdürlüğü emlak mü
dürlüğünde, lstanbulda İstanbul va
kıflar Başmüdürlüğünde, Karsta va
kıflar idaresinde parasız verilir. 

6 - Artırmaya iştirak edenler 
şartnamenin bilumum muhteviyatını 

kabul etmiş addolunur. (451) 1042 

Demiryolları 
Gazi• ~, kanallzısyoa 

ve saire i1111atı 
D. D. Yolları Merkez 1. ci Komiı-

nundan: 
Ankara istasyonunda gazino bahçe

si inşaatı; tanzimi; kanalizasyon, su, 
tenvirat, tesisatı yolları ve sair müte
ferrik ameliyatı dahil olmak üzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı
tur. 

1 - Bu işin keşif bedeli ceman 
42500 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarmın 
Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci veznele
rinden 212 kuruş mukabilinde alabilir 
ler. 

3 - Eksiltme 24.3.938 tarinhinde 
perşembe günü saat 15 de devlet de
miryolları yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmeli için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve veaaiki 
aynı gün saat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

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

b) Bu kanunun tayin ettiği ve prt
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafia vekaletinden mueaddak 
milteahhidlik veıimı. 

U L lJ S 

' 

A. Levazım · Amirliği 

300 ton buğday 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 300 ton buğdayın kapalı zarfla 
eksiltmesi 17 mart 938 saat 11 de Erzu 
rum Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17250 lira ilk 
teminatı 1293 lira 75 kuruştur. Teklif 
mektubları saat ona kadar kabul olu
nur. Şartn~esi her gün komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli gün ve saat
ta komisyonda bulunmaları. (529) 

1111 

50,000 kilo koyun eli ahnacak 
Ankara Levazan amirliği satın al

ma komisyonundan: 

ı - Ankara garnizon müesseseleri 
için 50.000 kilo koyun etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 30 mart 938 s2at 15 
de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 Ura ilk 
teminatı 1687 liret 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektubları-

nın saat 14 e kadar komisyona verilme-
si. (676) 1448 

Ankara Belediyesi 

Muhtelif insaat 
ve tesisat 

Ankara Belediyesi imar Müdürlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Anka-
ra mezarlığında büyük namazgah, fu
kara mezarlığı, başlanan köprüniln ik
mali, yol, kuru dıvar, toprak itleri, 
muvakkat gasilhane, telörgü ve pis ıu 
teaiutı olup keıif bedeli 29113 lira SO 
kuruıtur. 

a-Bu lp-1d ...._. •tikıo 

,4 

evrak ıunlardır. 
a. Eksiltme şartnamesi. 
b. Mukavelename. 
c. Hususi şartname. 
d. Fenni şartname • 
e. Keşif cetveli. 
f. Planlar. 
lste~ler bu şartnameleri ve evra

kı 1 lira 50 kuruş mukabilinde Anka
ra belediyesi imar müdürlüğü muha
sebesinden alabilirler. 

3. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltme 25 mart 938 cuma gü
nü saat 17 .5 da Ankara vilayeti içti
ma salonunda yapılacaktır. 

5. - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2183 lira 51 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve bundan baş
ka nafıa işleri şeraiti umumiyesinde
ki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna 

dair nafıa müdürlüğünden vesika ge
tirmeleri lazımdır. 

6. - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazlı saatten bir saat e
vveline kadar Ankara belediyesi imar 
müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektublarn nihayet 3 üncü maddede 
zikrolunan saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumiyle iyice 
yapıştırılmıt olamsı lazımdir. Postada 
olacak teehhür kabul edilmez. (627) 

1323 

Kazma ve kürek ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak 800 a
ded çelik kürek ile 500 ade<i üçer kilo
luk kazmaya istekli çıkmadığından a
çık eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (870) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (65,25) lira· 
dır. 

4 - Şartname ve nümunelerini gör
mek istiyenlerin hergün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 18 mart 938 
cuma günil aaat on buçukta belediye 
ençUmcnine m_üracaatlan (626) 

JılOI 

Belediyeler 
Hoparlör mikrofon 

saire alınacak 
Tarsus Belediyesinden: 

Belediyemizce, meııkeze takriben 
1000 metre uzakta dört hoparlöre kuv
vetli seda verebilecek bir amplifikatör 
ve hoparlörleri ile mikrofon ve bunla
ra lazım olan malzeme ve tesisatın ya
pılması kapalı zarf usuliyle münakasa
ya çıkarılmı~tır. Muhammen bedeli 
800 lira olup muvakkat teminat akçesi 
60 liradır. İhalesi 28.3.938 pazartesi 
günü saat 15 de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin şartname

sini belediyemizden aramaları iian o-
lunur. (1345) (696) 1451 

Açık eksiltme ilônı 
Denizli Belediye Reisliğinden : 

Denizlinin lncirlipmar mesireliğin
de bir gazino inşa olunacaktır. 

Keşif bedeli 3730 lira 88 kuruştur. 
Eksiltme 25 mart 1938 cuma günü saat 
15 de Denizli belediye encümeninde 
yapılacaktır. İstiyenler bu işe aid mu
kavelename, proje, keşif ve fenni şart
name ve planı belediye dairesinde gö
rebilirler. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi 
için yüzde yedi buçuk teminat yatır
maları ve şimdiye kadar bu kabil işle
ri yaptıklarına dair bonservisleri ge
tirmeleri lazımdır. 1206 

~ehir haritası yaphnlacak 
Kalecik Belediye Reisliğinden 

1 - Tahminen 100 hektardan ibaret 
bulunan kalecik kasabasının hali ha
zır haritasiyle lrr.ar planının yaptırıl
ması 1.3.1938 tarihinden 21.3.1938 tari
hir.e kadar 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Beher hektar için tahmin olu
nan keşif bedeli 25 liradır. 

3 - Şartnamesi Kalecik belediye re
isliğinden paraaız alınır. 

4 - Münakasaya ittirak etmek iati
yenlerin imar ve telıircilik itlerinde e· 
... akltald-..- dm ıw. ..a&l•titı· 

14- 3 - 193~ 

den musaddak vesika ibraz eylemeteıl 
şarttır. 

5 - Münakasaya iştirak etmek iıtl' 
yenlerin 2490 No. lu kanunun 2. 3 üO' 
cü maddelerinde yazılı şeraiti haiz ol' 
malan lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 188 1~ 
radır. 

7 - İhale Kalecik belediye encürne' 
ninde yapılacaktır. 

8 - Taliplerin ihale günü olan 2ı.3" 
938 tarihine müsadif pazartesi gürıU 
saat on beşte Kalecik belediye encüın 
ninde hazır bulunmaları lazrmdır. 

(625) 1307 

Arazöz alınacak 
Tarsus Belediyesinden: 

Belediyemiz itfaiyesine kapalı za 
usuliyle bir yangın arazözü alınaca 
tır. Muhammen bedeli 6780 lira oW 
muvakkat teminat akçesi 508 lira 
kuruştur. İhalesi 28.3.938 pazartesi 
nü saat 15 de belediye encümenirı 

yapılacağından isteklilerin şartna 

sini belediyemizden aramaları itan 
lunur. (1346/ 697) 145Z 

Elektrik tesisatı 
Bolvadin Şarbayhğından : 
Nafia vekaletince musaddak pr<> 

mucibince 23000 lira 40 kuruş bedt 
keşifli Bolvadin şehrinin elektrik 
sisatı kapalı zarf usuliyle eksiltıne 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme müddeti 1- mart- 9 
tarihinden itibaren kırk beş gündil 
İhale 14 - nisan - 938 perşembe guı' 
saat 14 de belediye encümeninde 
pılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin şer' 
ti kanuniyeyi haiz olduklarını vesi 
ki resmiye ile isbata mecburdurla!· 

3 - Taliplerin ihale saatinden e 
vel 37,5 teminatı muvakkatlerinİ 
teklif mektublarını encümene ve~ 
olmaları lazımdır. 

4 - Elektrik projesini ve şartn . 
yi görmek ve fazla malfunat a1rna1',, 
tiyenler belediye reisliğine rııil 
caat edebilirler; talipler fenni şart 
me ile projeleri belediyeden 5 JI 
bedel mukabilinde alınabileceği 
olunur. 

(609) 
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, M. M. bakanlığı 

3000 metre kaputluk 
kumaş al.nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis-
yonundan : 

l - Müteahhid nam ve hesabına 

satın alınacak olan 3000 metre kaput· 
luk kumaş pazarhkla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 10,350 
lira olup ilk teminat parası 776 lira 
25 kuruştur. 

3 - lh"lesi 21 mart 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
gayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin· 
de yazılı belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(576) 1190 

12.000 .m lre yaıhk elbiselik 
kumaı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komia· 
yonun dan ~ 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 
satın alınacak olan 12.000 metre yaz. 
lık elbiselik kumaş pazarlıkla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 37.080 
lira olup ilk teminat parası 2781 li· 
radır. 

3 - !halesi 22 mart 938 salı günü 
saat 14 dedir. 

4 - Şartname parası 186 kuruı mu
kab~linde M. M. V.satın alma komis
yonunda alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayilı kanunun 2, 3 üncü macidelerin· 
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le giln ve saatinde M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır buluntnalan . . 

(577) 1191 

Barometre ve 
termometre ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Aırık eksiltme ile 35-50 adet baro

metre ~e termometre satın alınacak
tır. Barometrelerin beherine 32 ve 
termometrelerin beherine 4 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. tık teminat 97 lira 
SO kuoıştur. Şartnamesi M. M. V. sa
tın alma komisyonunda görülür. Ek
siltmesi 22. 3. 938 sah günü saat 10 
dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
rninat VA ?A<>O vcıyOI kanunun 2', 3. 
ınaddelerinde. yazılı belgelerle birlik· 
te M. M. V. satı nalma koınlsyonunda 
bulunmaları. (601) 1255 

Satıhk gübre 
M. M. Veli.leti aatm Alma Ko.dan: 
ı - Milli Müdafaa vekaleti ile Ge

nel Kurmay ve harb okulu hayvanla
. rmdan biriken gübreler 18 mart 938 

cuma günü saat 10 da M. M. V. satm 
lİ' alma komisyonunda artırma suretiy

le satılacaktır. Gübreleri görmek için 
e' mahallerine ve artırmaya girmek için 

de artırma günü ve saatında M. M. V. 
~~I satın alma Ko. na müracaat edilme-
~ si. (647) 1349 

Plôn malzemesi 
ah nacak 

M. M. V eki.leli Satın AJma Ko
tnisyonundan : 
Ağır makineli tUfekler için 35: 50 

takım plan malzemesi pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Hepsine tahmin edi
len fiyat 800 liradır. İlk teminatı 60 
liradır. Şartnamesi M. M. V. satın al
ına komisyonunda görülür. Pazarhğ~ 
l7.3.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
l>azarlığa gireceklerin ilk teminatla
riyle birlikte muayyen gün ve vakıtta 
l\f. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (585) 1222 

Rüzgar aleti ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

'nisyonundan : 
Açık eksiltme ile 35-50 adet rüzgar 

~leti satın alınacaktır. Beherine 54 li
ra ~iyat tahmin edilmiştir. llk temi
l'tat 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. 
•atın alma komisyonunda görülür. 
l:':ksiltmesi 22. 3. 938 aalı günü saat 
10,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 
İlk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. ınaddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gUn ve vakitte M. M. 
v. satın alma komisyonunda bulun-
llıaları. (602) 1256 

... 
:::•11111111111111111111111111111111111111:: 
' -" § Kirahk daireler : 
... -~ Yenişehir Kutlu Pastahanesi- : 
::: nin arkasında üçer odalı daireler :: 
~ l<:omisyoncu H. Dilman Karaoğ- : 
~ lan Koç Ap. N.4 Tel: 2181 :; 

~ 132~ = 1 •ııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııı:: 

uı;us .-tl'-

_ · - Defterdarlık . 

Gümrük komisyoncusu 

Ahmet Hamdi 

Gümrük ve inhisarlar B. 
den vesika almaları lbımdır. arasında ilci delikli beton blok kapalı den itibaren açrk eksiltmeye çıkarıl- Ankara Defterdarlığındanı 

VII - MühürlU teklif mektubunu zarfla eksiltmeye konmuıtur. mıştır. 933 takvim yılı muamelltı için 24.3. 
kanun! vesaiki ve Vinci maddede ya- 2) _Muhammen bedel (9600), mu- Eksiltmeye iştirak edecekler mu- 934 tarihinde verdiğiniz kazanç vergi-

İdare binası yaphnlacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden: 

zılı eksiltmeye iştidk vesikasiyle gn. vakkat teminat (720) lira olup eksilt- vakkat teminat olarak 63 lira ve bu si beyannamesinin müstenidat: bulu
venme parasını ihtiva edecek olan ka- mesı· 25 mart 938 cuma oiinu" saat (l5) nisbette tahvilat yatıracaklardır. İha-

e.-· nan defterlerin tetkiki için yapılan a-
palı zarflar eksiltme gUnU en geç saat de Ankarada P. T. T. u. Müd. bina•ın- le sonunda alacak müteahhid 126 lira 

I - İdaremizin Gaziantep başmü
dilrlilğüne bağlı Akçakalede şartna

me ve projesi mucibince yaptırılacak 
idare binası inpatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

.. raştırmada adresiniz tesbit edileme· 
14 de kadar yukarıda adı geçen alım dakı" •"'tın alma komisyonunda yapıla- kati teminat ile beraber 500 liralık ida- . "b - miş olduğundan ilan tairhinden ıtı a-
komisyonu ba,kanlığına makbuz mu- caktır. ri kefalet vermeğe mecburdur. 

ren 15 gün zarfında i§bu defterlerin 
kabilinde verilmiş olmalıdır. Talib olanlar her gün Ankara posta 

(212/ 355) 780 3) - İstekliler, muvakkat teminat . 
1
. v. de . _. . .. b'l· hesab mütehassrshğına ibrazı aksi tak-

II - ~etif bedeli 10606 lira 81 ku
rut ve muvakkat teminatı 795.51 lira
dır. 

III - Ekıiltme 21.III.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar münakasa günü en 
geç' saat 15 e kadar adı geçen alım ko
misyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmiş olmalıdır. 

IV - Ş.artname ve projeler 53 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat ııubesiyle Gaziantep 
Başmüdürlüğünden ve Akçakale me
murluğundan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni· evrak ve vesaikini in
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı eksiltmeye i§tirak vesikasını ve 
muvakkat güvenme parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
larını yukarıda yazıldığı veçhile mü
nakasa günU en geç saat 15 e kadar 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması !Azımdır. 

(1206-611) 1278 

Elektrik santrah 
yaptırılacak 

lnbi&arlar Umum Müdürlüğün • 
den: 

1 - İdaremizce Çamaltı tuzlasında 
yaptırılacak elektrik aantralınm şart· 

namesi değiştirilerek dizel esasına 

milıtenit olarak yeniden tanzim olu· 
nan 9artname ve tablo 9emaıı mucibin
ce tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konmu9tur. 
il - Bu tesiatın montajı da dahil 

olmak üzere muhammen bedeli sif lz
"''"' t>S.000 Ura n:ıuvakkat teminatı 4500 
liradır. 

III - Eksiltme 31.III.938 tarihne 
rastlayan perşembe günU saat 15 de 
Kabataıta levazım ve mübayeat ,ube
tindeki alım komiıyonunda yapılacak
tır. 

IV - Muaddel 9artname ve proje· 
\er 3.25 lira bedel mukabilinde inhisar
\ar umum müdürlüğü tuz fen şubesiyle 
Ankara ve İzmir haf müdürlüklerin· 
den alınabilir. 
· V - Münakasaya, Hornsby, Rools
ton, Sulzer, Deutz, M. A. N., Atlas. 
l?enz, 'Guldner, Krupp, Deutııche Wer· 
~e firmaları girebilir. Bundan gayri 
Guldner, Krupp, Deutsche, W erke 
firmaları girebilir. Bundan gayri gir· 
UJek iıtiyen firmaların fenni 9artna-
11Jedc yazılı takatta bir dizel tesisatı 

yapPllf olduklarına dair idarenin isti
yeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz 
fen 9ubesine ibraz etmeleri şarttır. 
Aksi halde münakasaya iştirak ede

mezler. 
VI - Eksiltmeye İJtirAk etmek isti· 

yen firmalar şartnameye uyğun olmak 
üzere ihzar olunmuş fiatsız ıon teklif
lerini "yedek aksam fiatlariyle bera
ber., ve projelerini tetkik edilmek ü
zere eksiltme gününden 15 gün evveli
ne kadar inhisarlar umum müdürlilğü 
tuz fen şubesi müdürlüğüne vermelc:
ri ve milnakaaaya i9tirik edebilmek i
çin de münakasa gUnUnden azami iki 
gün evveline kadar verilen tekliflerin 
kabulünü mutazammın mezkO.r ~ube-

lspirtolar 

Bayınd1rhk Bakanh{lı 

Namnam köprüsünde yapllacak 
ilave göz ve sedde inıaah 
Nafıa Vekaletinden: 

1-Muğla vilayetinde Muğla - Köy
ceğiz yolu üzerinde yapılmakta olan 
Namnam köprüsüne ilavesi istenilen 
daha iki göz ile sedde inşaatı kapalı 

.. örf usuliyle münakasaya çıkarılmı~ 

tır. Keşif bedelı (25.000) liradır. 
2 - Eksiltme, 31.3.938 tarihine mü

sac!if perşembe günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şosa ve köprüler reisliği 

eksiltme komisyonu odasında yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (125) kuruş mu
kabilinde şosa ve köprüler reisliğin

den alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenle

rin, (1875) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabilecek
lerine dair vckaletimizden alınmış 

müteahhidlik vcsikasiyle ticaret odası 
ve::;ikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarını ikinci maddede yazılı 

vakitten bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazi olup postada ola
cak gecikı!leler kabul edilmez. (638) 

1447 

Regülatör inşaatı ve 

kanal tesisi 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malat
yada derme regülitöril in,aatı ile Jca. 
nalın regülatörden itibaren 5.5 kilo-
metrelik kısmının tewii, keşif bedeli 
(361.000) liradır. 

2 - .Eksiltme 14.4.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat ıs de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su ek· 
ıiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartname5i, fenni ,artname ve 
projeleri (18) lira 5 kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüiünden alabi
lirler. Eksiltmeye girebilmek için. iı· 
teklilerin (18190) liralık muvakkat te· 
minat vermesi, 100.000 liralık nafıa su 
işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafıa itlerini ba· 
tarmakta kabiliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmıJ müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek· 
lif mektublarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat cveline kadar sular u
mum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. (631) 
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P. T. T. 
2 delikli befon blok 

ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 6000 - 8000 

ucuzladı 
İnhisarlar Ankara Ba§müdürlüğünden : 

k k b . muavın ıgın ~rtıamcsını gore ı ır-
makbuz veya ban a me tu unu, tıcaret 

1 
th 

1 
gU .. 

1 
d p T T MD dirde hakkınızda 2395 sayılı kanunun 

d 'k d ha k "t ahh'dl'k er. a e nu saat 5 e . . . . • .b. k o ası vet1ı aaın an ı a mu e ı ı v .. . _ . . .. 43 üncü madd:sı mucı ınce resen ta -
vesikasını ve teklif mektubunu muh- lUgundekı eksıltme komısyonuna mu-, dir muamelesi tatbik elileceği iianen. 

. k 1 fl .. t m4) racaat olunmalıdır. (560) 1153 teblı' gv olunur. (693). ·1450 tevı apa ı zar arını o gun saa ,.. _ 
e kadar mezk~r komisyona verecekler-
dir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İatanbulda Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube müdürlüğünden para-
sız verilir. (598) 1322 

Posta nakliyatı müfeahhff ligi 
Ankara P. T. T. Direktörlüğün

den: 

Küçük yozgat postahanesiyle istas

yonu arasında posta nakliye müteah

hidliği 15.3.938 &alı günü saat 15 de ve

rilen bedel muvafık görü!Um kat! i-ı 
halesi yapılmak üzere 1.3.938 günün-

Satı ilk dükkanlar 
Ankara Defterdarlığından : 

Kıymeti iradı Cinsi 

560 Dükkan 

500 
" 

mahllesi 

Hoca paşa 
Sefer sokağı 

" 

Sahibi ve 
borçlu 

Akif 

" 
1700 

" » " 

Numarası İzahat 

4 

6 

8 

934,937 sene
leri kazanç ver
ğiainden olan. 
6799 lira 49 bor-

cu için. 

Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satıla-
cağından 21 gün müddetle müzayedeye konmuştur. 

Talihlerin 16-2-938 tarihine müsadif çarşamba günü aaat 15 de Ankara vi-
layeti idare heyetine müracatları ilan olunur. (533), llll 

tebliği Kazanç • • 
vergısı· 

Ankara Defterdarlığından: 

İhbarname Tahakkuk Nevi 

Dosya No. cilt varak 
eden V. 

senesi tarh lira K. 
No: 

iştigali 

----- - ---- --------·-------
8228 
8989 
8980 
9003 
1254 
9101 
8082 
~114 

9065 

7961 

8081 

6342 

58 
31 
58 
Sf 

... 
1 

57 
51 
58 
47 
58 
57 

55 
60 
56 
56 
46 

46 

43 
10 
19 
78 
10 
97 
85 
52 
25 
69 
21 
81 

14 
18 
35 
34 
3-4-
35 

936 
937 
935 
936 
935 
934 
936 
934 
935 
935 
935 
93S 

934 
937 
937 
936 
935 

936 

130 
737 
23 

169 
531 
97 

176 
l 

682 
9 

69 
236 

901 
297 
297 
297 
138 
138 

95 
10 

6 
23 
9 

24 
175 
18 

9 
75 

6 
14 
3 
3 
6 
4 

92 
1 

15 
46 
74 
46 
00 
00 

75 
14 
00 
60 
66 
26 
44 
44 
00 
03 
64 
10 

Taşaron 

Kundura tamir. 
Ahçı 

Pansiyoncu 
Kundura tamircı. 
Sebzeci 
Zahireci 
Mütcahhid 
Sebzeci 
Marangoz 
Kahveci 
Ekmek bayii 
Kalaycı 

Tamirci 
Tamirci . 
Tamirci 
Resim ve yazı: 
Resim ve yazı 

·Mükellefin ismi 

Bayram 
Hacı Osman 0 1 Ahmet 
Mehmet 
Mustafa 
Mustafa 
Mehmet 
Ali Rıza 
Burhanettin 
Hüseyin 
Mustafa Naci 
AJJ O. İdr.ia 

!brahim 
lıbrahim O. Ali 
Kemal O. Edhem 
Kemal O. Edhem 
Kemal O. Edhem 
Fahri Zırh 
Fahri Zırh 

Yukarda hıimleri yazılı mükelleflerin ikametgthları meçhul olduğundan namlarına matruh kazanç verglisne alt 
ihbarnameleri tebliğ e<lilemmeittir. 

Hukuk ueulü mukahemeleri. kanunun hükümlerine göre tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (692) 
1449 

Satıhk arsalar ve evli bağ 
:Ankara Derterdarlıiından ı 

Mahallesi Cinsi Mikdan 

İatiklAl 
lımet paJa 

" " 13UyUk Esat 

Araa 

" 
" evli bal 

46.M.2. 
113.M. 2. 

14.M.2. 
8416.M.2. 

Hududlarr pllinına göredir. 
Evli bağın hududu. 

Kapı 

00 
11 
11 
7 

Vergi No: 

55 
3,34 
3,34 

18/19 

Ada Parsel 

187 
318 
318 

18 
11 
1t 

Krymeti 
Lira Kr. 

1600 00 
113 00 
14 00 

1200 00 

Dipozlto 
Lira Kr. 

120 00 
8 48 
1 06 

90 00 

Şarkan Ramiz ve kısmen komiıer Salih bağları garben yol ve dere. Şimalen eczacr Hüseyin tarlasr 
Cenuben değirmenci Ahmet ve kısmen komiser tarlaları ile çevrili 

Yukarda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihaleleri 28/ 938 pazartesi gUnü saat 15 de def· 
darlıkta müteşekkil komisyonda yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

İhale bedelleri nakden ve peşin istifa kılınacaktır. Yalnız bunlardan Büyük Esat mevlciinde kain 8416 
metre murabbaı mikdarrndaki evli bağ 8 sene sekiz taksitle satılacaktır. 

Taliplerin ihale gününden evvel hizalarında yazılı dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen komisyon· 
da milracaatları. (641) 1344 

.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
~Malatya Bez ve İplik Fabrikası Türk 1 
1 Anonim Şirketi Adana Mensucat i - -1 Fabrikası Direktörlüğünden: 1 - -15 mart 1938 sabahından itibaren ispirto fiatlarında tenzilat yapılmış ve 

yeni fiatlar aşağıda gösterilmiştir • ·- -
Bayilerimizden ellerinde boyalı ispirto bulunanlarla şişeli tuvalet is

pirtosu bulunanlar martın on dördüncü günü akşamına kadar 25 kuruş pul
lu bir beyanname ile ispirtoların mikdarını başmUdüriyetimize bildirecek
ler ve fiat farklarını aynı neviden ispirto olark alacaklardır. 15 inci gün 
sabahından itibaren beyanname kabul edilmiy~ceği gibi yeni fiattan fazlaya 
da satı§ yapılamıyacağı için vaktinde beyannamelerin yerilmesi ilan olu-

~~ ~n ım 
Bayie verilen Bayiin satacağı Beher şişenin 

fiat f iat satış f iatı 
100 derecelik 

litresi 
kuruş 

90 
45 

kendi litresi 
kuruş 

100 
60 -

kuruş 

so 

açık kolonya ispirtosu 
boya.ı ispirto 

Su\'..alet isı:ıirt.9-8.11 

-§ Fabrikamızda imal edilen ve lktısat Vekaletince 1-2-938 tarihinden itibaren kabul ve =: 
5 tesbit edilen Bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu suretle satı9 yapmakta olduğumuzu ıa- S 
§ yın mÜ§teri\erimize ilin ederiz. § - -- -5 Genişlik Beher top Beher top 5 
5 Tip Santim Metre Fi~tı =: - -- -=: Çifçi bezi 2 75 36 725 E: = Astarlık bez 14 85 36 751 = - -- -- -- -- -::: Slh~ar1m11 fabrika teslimi ve peıindir. Bir balyadan aıağı siparl~enle % 2 ıım edilir .. :: --§ Alivre sataıım11 yoktur. - ---856 

':Eiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:: 
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f """"''"' N E R V 1 N 111111111111111~ 
§ Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuzluk, ~ 

- -- -
~ Heyeti umumiye içtimaı ~ - -- -

H A S A N 
Yarnn yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem - -
-§ bat ve yarım baı ağnsı. baı dönmesi ---

§ Ergani Bakır1 Türk Anonim Sirkelinden: ~ - -- -Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesinin : -- -- Yağsız Kar Kremi - --§ bayğınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen § 
~ bütün rahatıızlıklan giderir. 1167 § 

- -: 24 üncü ve Ticaret Kanununun 361 inci maddeleri hükümlerine tev- : 
: fikan Hissedarlar Heyeti Umumiyesi 31 Mart 1938 tarihine mtisa- : 
: dif perıJembe günü saat 15 de alelade toplanacaktır. Şirket hisse- : 
: darlarının bu içtimada hazır bulunmak üzere o gün gösterilen saat- E 
: te Şirketin Ankarada Ulus meydanında Koç Hanında kciin idareha- : '=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarta kaput bezlerimi
zi satacağımızı saygı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Genişlik Top 
santim Met re --

Top 
fiatı 

Aslanlı bez tip 2 75 36 72J Kr. 
.. .. tip 2 90 36 839 .. 

Şapkalı n tip 4 85 36 695 .. 
n ,. tip 4 9C 36 725 ,. 

Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 

alınır. 
Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla. 

nn fabrika müdürlüğüne yapılması mlişterilerimizin menfaatı ica-

bındandır. 1-528 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Köçük Cari Hesaplar 

lkramİlje plôı.nı== 
4 .... 1000 liralık- 400011ra 
8 ,, 500 ,, 4000 ,, 

16 250 - 4000 il il 
,, 

76 il 100 " 
7600 il 

80 50 - 4000 
il il il 

200 ,, 25 il 
~000 ,, 

384 ,, ·28600 ,, 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey
liil, 1 birincikanun tarilılerinde · 
~ekilecektir. .......... .......... .... .. .... . .... . . ...... ..... . . . . ... .. . . . . .. . .. .. 
En az 50 lira mevduatı 

bulunan heaaplar kııra

lara dahil edilecektir. 

- -E nesine gelmeleri, ve hisse senetlerini içtima gününden bir hafta ev- : 
: veline kadar Eti Bank'a veya Türkiye İş Bankasına yahut Şirketin : 
: veznesine tevdi eylemeleri ri<:a olunur. İdare Meclisi : - ----- MÜZAKERAT RUZNAMESİ: ----- ----- -1 - Şirketin 1937 senesine aid İdare Meclisi raporunun okun- : 
: masr. : - -E 2 - Murakıpler tarafından verilen raporun okunması. E 
E 3 - 1937 senesi bilanço ve karu zarar hesabının tasdiki ile ida- : 

E re Meclisinin ibrası. E 
: 4 - Müddetleri biten İdare Meclisi azaları yerine intihap icra- : - -: sı ve Meclisi İdare azaları hakkı huzurlarının tesbiti. : - -: S - 1938 senesi için murakıpler tayini ile ücretlerinin tesbiti : - -= 1416 = - -'°=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Uyanıı ·Sen etifünun 
1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
An karada satış yeri A KB A Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 

KANZUK 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1445 

NEVROZiN 
e:: 

Baı, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlarmuı derhal 
keser, icabında günde üc kaıe alınabilir. 1.14s 

En bot meyva tusudur. lnklbazı 
aefeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczanetl 

SiNiR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetri~re'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. S. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 7 982 _,, 

Ankara Valiliği 

Jandarma komutanhk 
binası yapılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (24482) lira (78) kuruf 

tan ibaret olan vilayet jandarma ko
mutanlık binası inşaatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme ıs - mart - 938 glinilne 
rastlıyan salı günü saat 15 de Ankara 
vilayet binası dahilindeki nafia komis
yonunda yapılacaktır. . 

:111111111 Arsalar İstekliler teklif mektublarını, tica-
111111111: ret odası vesika ve (1836) lira (21) ku-

M ti
. t K f"l S 11!> "k : ruşluk muvakkat teminat mektubu ve 

eşru ye , aran ı , e anı : 
caddelerinde dükkan apartıman : ya makbuzları ve nafıa vekaletinden 

- v 1 .' li f k : 938 takvim yılına mahsus olarak aldık· 
- ve ev yapmaga e venş u a çap- -
: ta arsalar. : lan müteahhitlik vesikalariyle birlik· 

: Komisyoncu H. Dilman Kara- : te sözü geçen günde saat (14) de ko-
: oğlan Koç Ap. No. 4TL 2181 : misyon reisliğine vermeleri istekliler -: 1327 : buna aid ke,if ve şartnameyi her gün 

:111111111111111111111111111111111111111: nafia müdürlüğünde görebilecekleri. 
(486) 1019 

---

Plesenk ağacı ahnacak 
Türk Hava Kurumundan : 
1 - Planör inşaatında kullanılmak 

üzere 1 metre mikab hakiki Ameri· 
kan malı balsa plesenk ağacı satın a• 
lınacaktır. 

2 - Ağaçların ebadı en az 200X30 
X20 santimetre olacaktır. Bu ebad
dan daha büyük ağaçlar şayanı ter• 
cihtir. 

3 - Ağaçlar gümrüklenmiş olarak 
Ankarada teslim edilecektir. Talunin 
olunan glimrüklü bedeli 500 lira, ilk 
teminatı 37,50 liradır . 

4 - !halesi ıs mart 1938 salı gilnil 
saat 15 de kurum binasında yapıla· 
caktır. 

S - İsteklilerin belli gün ve saat
te vesaik ve teminatlariyle birlikte 
hazır bulunmaları. 1187 

Dahiliye bakanhğı 

Memuriyet imtihanı 
Dahiliye Vekaletinden : 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Mücliirlillünden 
~ ~1 1 Çocuk Esirgeme Kurumu ~- insan tarlan otomatik baskül 

Vekaletin muhtelif dairelerinde a· 
çık olan 17.5 ve 20 liralık memurlukla• 
ra İstanbulda münhal evrak muhafız• 
lığı memurlukları için yapılacak im· 
tihanlar 22 mart 938 tarihinde saat 
(lS) e bırakılmı§tır. Talib olanlar ve
sikalariyle 18 mart 938 günü akşamına 
kadar Ankarada vilayetler idaresi u· 
mum müdürlüğüne İstanbulda vilaye
te müracaatları ilan olunur. (66) 

Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 
tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

teslimi ve peşin'dir 
balya içindir 

Satıslarımız fabril<a 
Fiatlar asgari bir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa liadar perakende satıı yapılır. 

Balyalar 20 top ve 720 metredir 
Sipariıin tieCleli fa6ri1Camıza vasd olmachl<çei 

siparis tediye ve sevkedilmez· · ı 644 

Yangın, ha t, otomobil, cam 

ULUS- 19. uncu yıl. - No.: 5968 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

yaphnlacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Kurumumuz insan tartan yerli oto

matik baskül yaptıracaktır. Böyle bas
kül yapabilen sanatkarların kurum 
hesap itleri direktörlüğüne müracaat-
ları 1301 1395 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Herkesin takdir edeceği son derece 
enteresan bir mevzua malik mevsimin 

en büyük filmi 

SUUSTIMAL DAVASI 
Bat rollerde : 

uannielle. Darrieux - Charlea Vanel 
Yvette Lebon - P. Mi~ 

Gündüz eeanslarında: 
DENiZ KAHRAMANLAR! 

Seanslar: 2.45-4.45-6.45. Gece 21 de 

igoftoları ıa~ıhr. 

.ılllllL 
BUGÜN BU GECE - -- - Aşk-Musiki-neşe ve heyecan filmi - -- -- - AŞK MANEVRALARI - -- -- -- - Baı Rollerde : - -- -- -- - İDA WÜST • LEO SLEZACK - -- -- -- - Almanca sözlü - -- -- -- -- - Seanslar: 2.30-4.30-6.30. Gece 21 de - -- -- - HALK MATİNESİ: 12.15 de: -., ..... ,.. 

ANA ISTIRABI 

Halil Naci Mrhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddeli No. 111 Telefon:2089 
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