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nin iıtirakiyle TÜRKİYE bi
rincilikleri kır koıuau 

F ransa-lspanya sımrı kapatıldı 
Çekoslovakya tecavüze uğrarsa Cumhurreisi Azana ile bazı 

Fransa ve Sovyet Rusya 
yardım yapacaklar bakanlar Parise geliyorlar 

~=========================• 

KEMALİZM 
Fransa ile lngiltere bir mütareke 
yabılması imktinlarını arıyorlar 

Zamanımız inkdablarmndan hiç biri, 

AtatDrk'Dn eseri ile kıyas edilemez 

Y aııan : Rom Landen 

Tarih, Kemalizmin bugüne kadar fa çekilmez, bilakis dostlarını ve ba
kazanmq olduğu muvaffakiyetler kanlarını yanına toplar, onlarla gece
bakkında hükmünü verirken, acaba. terce muayyen projeler, planlar bak
Kemal Atatilrk'ün yaptığı işlerin kında müzakere ve münakaşa eder. 
Fatizm ile Bolşevizmin yaptıkların- Bundan başka memleketinin küçük 
dan daha chemiyetli feyler olduğunu kasaba ve köylerini dolaşarak oradaki 
lraydetmiyecek midir? köylülerin, öğretmenlerin, iş adamla-

lbtilalinden 20 sene sonra bugün rının dütüncelerini bilmek ister. Böy
Rusya, henüz, bir muamma halinde- lece onun fikirleri önce hususi bir 
dir ve bu hususta tenkidlerde bulu- surette, sonra da parlamentoda açık
ıaanlara 20 senenin bir millet haya- tan açığa müzakere ve milnakqa edil
tmda biç bir tey demek olmadığı ce- meden kanun haline gelmez. 
nbı verilmektedir. • • 

Südet partin Tem 
Henlain 

o "'' 1. so 

Ondan daha sonra yapılan tUrk ih- Bana kahru Kemalizmin en bilyllk 
tililinin reiai ise, daha geri bir mem- bqarısı, Atatürk'iln en ehemiyetll 
Jekette. daha tefkilltsıs Ye u diaip- (Sonu J üncü sayfada) 

Çekoslovakya ı,ın 
Pol Bonkurla 
Sovyet elçisi 
arasında 

sıkı temaslar 
Frmuaya .un.efe hazırlanan lıpanya CU1"· 

lmTTM Azane bir natuk ıöylnlren 
Son Pn'ndelri Franlıiıt haTelratının in1ıifa. 

lını göıterir harta 
Jbıli bfr halk araamda hiç bir tevile 
ıtlzum göıtermiyecek derecede sarih 
...e kati muvaffak neticeler elde et- İ ng i 1 iz kabi nesı 

ae-grşıyor mu . 

Çekosl'ovakya meselesine dair ge
len haberler 8 ind.sayfamttdaclır 

F rankoculann ilcrlcyi§lerine ve İspanya meselesi kaqısında devletlerin vaziyetine dair gelen haberler J 
üncü sayfamızdadır, 

mittir. . 
A tllrk'iJ!ı,J,s:mda,ı'ft''jld:mctM-e::-

linde bulunan, türlü türlü yolsuzluk
lar yüzünden, idare ıiıtemi muaarr 
•istemlerden yüz yıl geride kalan bir 
memlekette yaptığı bu mücadele ile 
kuandıfr muvaffaldyet diğer bütün 
rejimler teflerinin kazsndığı zafer
den, fÜpheaiz, üstündür. 

B. Edenin milli 
birlik kabinesi 

kurması muhtemel 

Musolininin göziyle 
·Avusturya hôdiseleri 

Atatürk'iln müstakil ve homojen bir 
tllrkiye yaratması tarihe geçecek bU
yilk bir hidise olmakla beraber, on
dan daha manalı olan bir taraf da gene 
ayni tefin türk milletine yeni bir 
ruh atılamakta bulunmasıdır. 

Musollnl ınılusun blan,osunu yapıyor 
• 

Kemal Atatürk'ün din aahaıında 
~cude getirdiği inkıllb, her sa.ha
dan daha bariz bir halde görünmek
tedir. Çünkü şef, zaman geçtikçe bir 
nevi ıüperstisyon halini alan hurafe
ler yerine, vatand&Jlarm f erd ferd 
temayül ve itikadlarına hücum etmek· 
•izin, yepyeni bir sistem koymak ce
uretini göstermiftir. 

11 Biz Avusturya istiklôli için yazı 
11 veya sözle taahhüde girişmedik. ,, 

Roma, 16 (A.A.) - 8. Muuolini bugün öğleden sonra mec
liate bir nutuk aöylemiı ve biitün ltalyan radyolan ile nıredilen 
bu nutukta, Avrupanm politik hartuını değiftiren son A vuıtur
ya hadiselerinden bahaetmiıtir. 

B. Mu1101ini ezcümle demiftir 1ıci: .--------------

Tllrk tefi, bütün bu i§leri yaparken 
yeni bir din yarattığı hakkında me
galomanca iddialarda bulunmamıı, ve 
gösterdiği bu tevazula yaptıkları işe 
bir nevi yeni din kurmak gibi mühim 
bir bava veren liderlerden üstün ol
dufunu iebat etmiJtir. 

Yeni Türkiyenin temeli olan Ke
malizm, yalnız, politik ve ıosyal bir 
ıiıteın, bir hayat felsefesi değildir. 
Bunlardan daha fazla bir §Cydir. Ke
malizm, türkiyenin modern bilgiye ve 
terakkiye açılması, fatalizm ve fikrt 
karanlık yerine rasyonalizmin ikame
si, yeni endüstri ve yeni talim ve ter
biye demektir. 

Bununla beraber Kemalizm, iJe, 
mukadderata, (ki bu nokta eski iılam 
hayatında mühim bir amildi) etrafın
daki klinat içinde bir kimsenin alma
•ı Ulzım gelen vaziyete de yeni bir 
Teçhe vermektedir. 

Kemalizmin tarafdar olmadığı bir 
,ey vardır ki o da diktatörlüktür. Hiç 

B. Eden 

( Yazısı 8 inci sayfada) 

Geriye doğru son yirmi senenin hi
diaelerine ufak bir nazar atfedersek 
urib ıurette görürüz ki bugün vukua 
gelen fCY· mukadderdi ve nehir, mua
hedelerin tetkil etiği ld.ğıddan bend
lerl yıkarak t&f&caktı. 

Bu keyfiyetin Avusturya tarafm
dan doğum tariıhi 12. 11. 938 tariıbl

(Sonu 8. inci aylada) 

Buhran ve muvazene 
vergilerine aid tenziller 
Birka~ güne kadar Kamulaya verilecek 

Maliye Vekilinin verdiği izahat 
1Uphesiz, Tilrkiyenin coğrafi bütünlü- Kamutayın dünkü toplantısında, 1 ren de mülrelleller be)'Clllname 
ğünden, bir millet ve sosyal bir heyet subaylar heyetine mahıus terfi kanu- verirler. Onun i,.in kanunun bir 
olmasmdan Kemal Atatürk'ten bafka k ı ~ 

nu onuşu muıtur. an evvel memuTlanmıza tcbl:~ 
hiç kimse mesut olmadığı için onun Müzakerenin sonunda kürsüye ge- dil • • • z· aat Mal' &fJ 
muvafakati olmadıkça hiç bir ebemi- len Maliye Vekili Fuad Ağrah, Bil- e .. me11 ıç.~n ır • , l.)lle oe 
yetti karar alınamaz. Fakat türk ,e- yük Şefin nutkunda ipret buyurdu- b~clce encumenlenne havale e
fi, yabancılar tarafından kendisine ğu ve hüktimetin de proğramında te- dilen bu lranu!"'n acele olaralı 
diktatörlük ianad edilmesinden mas eylediği vergi tenzil!tından hay- çılunaıını teman yolunda bu üç 
hiç hotlanmaz. Ankaradald parlamen- vanlar vergisi kısmına aid llyihanm encümenin miifterelı bir encİi• 
to, diğer rejim meclisleri gibi, yılda Büyük Millet Meclisine takdim edil- men laalinde çallfl'WUlnı rica • 
bir iki defa, hiç bir müzakere yapma- diğini söyliyerek demittir ki: clecefirn. 
dan teflerin verdikleri kararları taavib -Buhran ve muvazene verml-- Mal' k'li i b kl'f' h i 
için toplanmaz. Fakat Kemalizmin ..... - ıye ve ı n n u te ı ı eyet 
demokratik ruhu parlamentodan .zi- rine aid lıııım da bir kaç gün İçe- umumiyece kabul edilmit ve cuma 
}'ade, Kemal AtatUrk'Un önderliği rüincle talıdim edilecektir. Yülr- günü toplanmak ilzcre müzakereye 
tellkkisinde kendini göıterir. O, ken- sek heyetin malumat/ur iri, hay- nihayet verilmi9tir. 
di politikasını yürütmek için esrarı- oan vergi.İ lıaydı mart nilwq. (Xamutaym diinld1 mlbaftrelerine 
encu biı ıuı:ctto tek bip& .. -.. liaıl• ,.,,..,. ve nit8ıt4811 .... llid tılflillı lklnci aı.flmıldadu',} 

lllaalı ~ünü V İyanacla yapılan 
nümayiıler 

B. Hitler 
Beri inde 
Rayştağ 

Cuma günü 
toplanıyor 
Uamı 1.. laci ıayJaüJ 

---------.... ...-.. --..,..,,..-~ . , ...... -

18 Mart 
1915 

Çanakkaleye ilk 
deniz htJcumanan 

yapıldıfı gGndlJr 

18 Mart 
1938 

"ULUS'' Gazetesinde 
ha§lıca askeri m uharririmiz 
Şevki Y azman'ın hazırladığı 

Tirk Çanakkale 
Tef rikuının hatladığı gün 

ola.Caktır 

Bu tefrikamızı 
Sabırııalıkla bekleyinis ve 

takib edinia. 

-Ta/ıilô.t3. cü wy/ada-

Polonya ve 
Litvanya ! 

Vilnoda iki 
fırka tahşid edildi 

Riga, 16 ( A.A..) - Royter 
muhabiri bildiriyorA-

Ltvanya' dan gelen haberle
re göre, VUnoda da iki Polonya 
/ırka11 tahfid edümiftir. Yann 
için ciddi inkiıa/lardan kor
kulmaktadır. 

[ Polonya ile Lit'l'anya arasındaki 
mm hidiaelerine ve bahae mavza edi
a- iltİılmtmm cWr .......... içlDci _,.., ......... ) 

Ziraat kongresi 
Bathakanmıızın reisliğinde 

bir toplantı yapddı 

Bafbakan B. Celil Bayar dlln IUt f 
de Ziraat bakanlığına gitmit ve Zira
at bakan vckilıi B. Ali Ranl Ta.rhan i
le devlet çiftlikleri i9letmc kurumu İ· 
dare mecli&i reiai B. Tahsin Co,kaa. 
Mardin mebusu B. Ali Rı.za, Ziraat ve 
ekonomi müatetarları, orman muhafa
za genel komutanı general Seyfi, Zi· 
raat ve ekonomi bakanlıkları erkinınuı 
da bulunduğu toplantıya reielik etmıİf
tir. 

Bu toplantıda niaan ayı baflarmda 
toplanacak olan büyük ziraat ko~ 
ai ha.zırlıldarı görütillmilf ve~ ... 
nmuz kongreye aid muhtelif direktif• 
ler vermittir. 

Fıkra 

Hahra 
Klemanso Almanyaya "'Avu.rta,.,.._ 

yı ilhak etmemeği" ve A vusturyaym 
"Almanyaya iltihak etmemeği,. lmlnıl 

ve imza ettirdikten, milyonlarca alma
nı eslci yeni yabancı memleketlere l»
diye ettikten, Dançig koridoru il• bi .. 
zat alman toprak birliğinj ikiye 1'61-
df.Jcten sonra, gene rahat «lememif. 
Almanyamn gene sayısını lralUIZ aa. 
/usu mikdarına indiremediğiae tHa
süf ederek demiıti ki: 

- Dünyada 25 milyon farla almaa 
var. Bunu eksiltmek mümkün ola de
vi kalmazdı. 

Kendini dikine g8mdilren Klemaa
so, sımrlar11u ltalya, Yugoslavya " 
M acaristanla birleştiren 70 küsar rml· 
yonluk bir Almanyamn, bir ilciaci 
1870 den evel tahakkuk edebileceğini 

tasavvur bile etmezdi. 
Bununla beraber öleceğine yaba 

lransızları s a I e r ' e hiyanet .ı. 
mekle J°tham «len de o idi. Parti hl'· 
galarım ima ederek: .. _ Demolcrui· 
den bile nefret eaiyorum!" demjftJ°· 

Anflus'ua Fransada gene bir demok
rasi buhranına tesadüf etmif olması 

maaih değil midirJ Eğer Klemamo 
ayaz günde, alman devlet reisiaia Yi· 
yanaya ve Mösyö Blum'un lransıs b&f
vekilliği sarayına girdiklerini haber 
almıpa, mezarında uzunlamasına yat
malı tercih ettiğine şüphe yoktur. 

Fakat acaba Hleri Klenuınso mu, 
yoksa onun mirasını idare etmek mev
kilnde kalanlar mı yanlıf lcullanmıı· 
t11! Bu sualin cevabım da tarib ver• 
emir.· Fata7 
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Koruyan hatıra 
Her sabah, elinize aldığınız gazetenin ilk sayfası üzerine, nasıl bir 

yürek çarpıntısıyle eğildiğinizi tahmin ediyorum. Gazetenin, bu hele
canınızı boşa çıkarması nadir vakidir. l§te size bir günlük havadis baş
lıkları: Hükümetçiler Frankoculara teslim olmak için müzakereye gi
ritmitler. - Hitler tayyare ile acele Münibe döndü. - Frankocular bir İn
giliz vapurunu batırdılar. - Sovyetlerde yeni tevkifler. - Hatayda karı
şıklıklar - Polonya Litvanyaya ültimatom verecek. 

• Bu, her biri ~iğerinden heyecanlı haberler içinde yegane yürek sü
kunu ve ferahlıgıyle okuduklarınız, Türkiyeye dair olanlardır: Baym
drrlrk, kalkınma, inşa! 

. F~k~t s~nirlerimiz se~el:rden beri sansasyonelle o kadar iyi terbiye 
edı~mıştır kı .'bu har?, arıfesı manzarasını fazla hayrete düşmeden sey
redıyoruz. Zıra hergun, daha fazlasını, daha tehlikelisini beklemek İcab 
ettiğine artık kendimizi ikna etmişizdir. 

Dün:l'.a~, harbların en korkuncuna sürüklemiş olan 1914 yılının 
g~et~lerını aç~ız. Harbın ilanından hemen evelki günlerde bile, bu
gunku gazetenın heyecan dozunu, ne diyorum hatta bunun onda bi-
rini bile bluamazsımz. Şu halde}... ' 

. H~!1~.' hükümd.e aceleye lüzum yok. Gerçi, bugünkü politik vaziye
tın_buyuk harb arıfesinden çok daha karrtık, istikrarsız ve sükunsuz ol
dugu muhakkaktır. Bugünkü sayısız hadiselerden tek biri, eskiden bir 
h?rbe sebebiyet vermeye kafiydi. Fakat, şimdi, büyük harbın hatırası, 
hır koruyucu melek gibi, insanlığın üzerine kanad germiştir. Kan, isti
rab, korku dolu bir hatıra. O dehşet yıllarını görmüş olanlar henüz ya
şıyor. Ve idare mekanizmahırrnı, her tarafda ellerinde tutanlar onlar
dır. 

Harbten, hatta bir fazilet gibi, en sık bahsedenlerin bile kendilerini 
bu hatıranın tesirinden kurtarmaları kolay değildir. 

19 38 de, dört yanında kan dökülen muztarib ve endişeli dünyayı bir 
büyük harbın uçurumuna düşmekten 191 4 ün canlı hayali korumakta
dır. 
Evet, ama, ne zamana kadar} - YAŞAR NABl 

Sihiyede tayin 
ve nakiller 

Silifke sabık hükOmet tabibi Zeki 
Malatya merkez belediye tabibliğine, 
Kara merkez hükllmet tabibi Enver 
Belbez ile Tortum hükllmet tabibi 
Nafiz Körez istekleri dolayısiyle har
cırabsız becayişleri, Sinob memleket 
hastahanesi dahiliye mütehassısı Ta
lat lçbilen baştabibliğe tayini, açık
tan ınarazı teşrih mütehassısı Perihan 
Guraba hastahanesi marazı teşrih mü
tehasanlığına, lstanbul limanı sahil 
srhiye merkezi tabiblerinden Tevfik 
Menemencioğlunun istifasının kabulü, 
'.Ankarada sitma mücadele tabiblerinden 
Ali Rıza Tolgar Bilecik memleket 
hastahanesi dahillye m!l tehassrslrğına, 

Ayvalık hükumet tabibi Muzaffer 
Alatur Manisa iskan müdürlüğüne, 
Kars memleket hastahanesi operatö
rü Cevad tayin olunduğu vazifeye 
gidemiyeceği anlaşıldığından müsta
fi sayılması, Mardin memleket hasta
hanesi operatörü Mahmud Develi Si
lifke memleket hastahanesi operatör
lüğüne, İstanbul çocuk hastahanesi 
cerrahiye asistanı mütehassıs Şera
feddin Kesen Mardin memleket has. 
tahanesi operatörlüğüne, Odemiş be
lediye tabibi Suad Anay Diyarbakır 
numune l:ı,astahanesi doğum ve nisa
iye mütehassıslığına, Birinci sınıf 
mütehassıs Cahid Denktaş Odemiş 
belediye tabibliğine, Gerede hüklimet 
tabibi Nureddin Dinçoğlu vazifesine 
nihayıt verilmesi. 

İstanbul elektrik 
ıirketi ile 

müzakereler 
İstanbul elektrik şirketi ile Nafıa 

Vekaleti arasında başlamış olan gö
rüşmelere devam etmek üzere murah
haslar Bay dö Bessi ile B. Klem §Ch· 
rimize gelmişlerdir. Murahhaslarla 
Bakanlık arasında şimdiye kadar iki 
toplantı yapılmış ve hazırlanan pro
grama göre görüşmelere devam edil
miştir. 

Bakanlıkla murahhaslar arasında 

bir çahfll"l programı hazırlanmı tr. 
_Programın üç maddesini teşkil eden 
tıesislerin ıslahiyle alakalı işlerin, müı 

terek bir tetkik komisyonu vasıtasiy
le tesbiti ve bu komisyonun yapacağı 

tetkiklere göre sarfı İcab eden para 
mikdarının tayini; ikinci maddede o
larak bu paraların ilk tesisler hesabı
na geçmemesi lazımgeldiğine dair o
lan vekaletin görüşme üzerinde müza
kereler yapılmıştır. Konuşmalara, bu
günlerde devam edilecektir. 

Belediye reisliğini de 

yapacak kaymakamlar 

Üçüncü umumi müfettişlik mınta
kasında beş kazada belediy ereisliği 
vazifesinin kaymakamlar uhdesine 
verilmesi kararlaşmıştır. Bu hususda 
İç Bakanlıkça hazırlanan kararname 
projesi bugünlerde Başbakanlığa ve
rilecektir. 

ULUS 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Kamutay encümenleri dün ll§'1ğıda 

yazılan mevzuları müzakere etmi~ler
dir: 

Arzuhal Encümeninde ı 

Enciime tevdi edilen arzuballardan 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 

vekaletlerden ve encümenlerden ge
len cevablar tetkik edilerek bu arzu
hallar karara bağlanmıştır. 

Adliye Encümeninde : 

Şllrayı Devlet kanunun layihasının 
mUzakareılne devam edllmlttlr. 

Dahiliye Enciimeninde : 

Köy kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve mezkQr kanuna 
yeni hükümler eklenmesine dair olan 
kanun layihası 11 nci maddesine ka
dar müzakere olunmu,tur. 

Hariciye Enciimeninde : 

1 - Türkiye cumhuriyeti ile İsveç 
krallığı arasında akid ve imza edilen 
ticaret ve kliring itilafnameleri ile 
merbutlarının ka.bul ve tasdiki, 

2 - Türkiye - Letonya ticaret ve 
kliring anlaşmaları ve merbutlarının 
tasdikı, 

- Türkiye - Letonya ticaret mu
kavele.namesinin taıdikı, 

3 - Türkiye ile Çekoılovakya ara
sında aktedilmig olan ticaret ve mü
badele anlatmasına ek olarak tanzim 
olunan protokol ve merbutunun tas
dikı, 

4 - Türkiye - Romanya ticaret ve 
tediye anlaşmaları hükümlerinin tas
dikx 
Hakkındaki kanun layihaları miiza

kere ve kabul edilmiJtir. 

Nafia .Enciimeninde : 

Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tas
dikı hakkındaki kanun !ayiha11 mü
zakere ve bazı ufak tadille kabul edil
miştir. 

Kültür Bakanı geldi 
Birkaç &ilndUr İstanbulda buluna

rak mektebler ve :iniversite ile bir Ç-Ok 
maarif müesseselerini gezen kültür 
bakanı B. Saffet Arıkan dün şehrimi
ze dönmüştür. Bakan garda bakanlık 
ileri gelenleri tarafından karşılanmış
tır. 

Sürpağop mezarlığındaki 
kemikler 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Surp a
ğop mezarlığındaki kemilol.e.r tayin e
dilen müddet zarfında alakadarlar ta
rafından kaldırılmadığı i9in yarından 
sonra belediye bunları kendi ve11aitiy
le başka bir ermeni mezarlığına taşı
tacaktır. 

Vilayetlerin 
yeni bütçe 
projeleri 

Vilayetlerin 1938 büdce projeleri, u
mumi mecliılerince kabul olunarak iç 
bakanlığa gelmeğe başlamı,.ıır. Şimdi
ye kadar gelen büdceler İzmir, Mani
sa, Burdur, ve Elazığa aiddir. İzmir 
vilayeti 938 büdce projesinin varidatı 
2.499.360, masrafı 2.005.711 lira, Mani
sa vilayeti büdce projesinin varidatı 
1.358.24-0, masrafı 1.037 .142 lira, Bur
dur vilayetinin büdce projeıinin vari
datı 277.000tnasrafı 194.030 lira, E!azığ 
vilayeti büdce projesinin varidatı 
389.000, masrafı da 253,512 lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

Elçiliklerde çalışanlara 
istisnası 

vergi 

Dır bakanlık, yabancı memleketler
de bulunan elçilik ve konsolosluk bi
nalariyle, elçilik ve konsolosluk me
murlarının bulundukları memleketler
de filen faydalandıkları vergi ve re
aimlerden, mukabili olarak yurdumuz
da bulunan yabancı elçilik ve konso
losluk memurlarının da belediye ver
gi ve resimlerfoden istisna ettirilme
lerini temin maksadiyle bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. 

İzmir vfili ve belediye reisinin 

tetkikleri 

İzmir valili B. Fazlı Güleç'le İzmir 
belediye reisi B. Doktor Behçet Salih 
Uz ıehrimize gelmiflerdir. Vali ile be
lediye reisi İzmiri alll.ka!ayan bir çok 
meseleler hakkında aid oldukları ve
kaletlerle temaslara başlamışlardır. 
Bu ara.da diğer aenelerden çok farklı 
olacak olan İzmir enternasyonal fuva
rı hazırlıkları etrafında da alakalı ma
kamlarla görüşmektedirler. 

Bazı kazalarda polis teşkilatı 

Emniyet işleri genel direktörlüğü, 
Yalova, Bandırma, Mudanya gibi 
mevkii noktasından ehemiyetli, bü
yük ve mühim kazalarda polis teşki· 
latr vücude getirmeğe karar vermiş
tir. Polis teşkilat kanununa tevfikan 
poliı teşkilatı yapılacak olan kazalar 
ıs - 20 kadardır. İç Bakanlık, önü
müzdeki günlerde kazaların adlarını 
tesbit edecektir. 

Bir katil altı ıreneye mahkum 

edildi 
İstanbul, 16 (TeLefonla) - Sevdiği 

Ali Receble ve anasiyle birleşerek ko
casını öldürten İrfan ile anaaı ifakat 
ve Beykozlu Ali Recebin muhakeme
leri bugün ağır cezada neticelendi. 
Mahkeme Recebin suçunu sabit göre
rek kendisini idama mahklim etti. Fa
kat maktul Nureddinin Ali Recebe te
cavüz te§ebbii&ünü hafifletici sebeb 
ıayarak cezayı 24 seneye, yaşının kü
çüklüğünden dolayı da altı seneye in
dirdi. İrfanla anneai ifakatin cinayete 
yardımda bulundukları sabit görüle
rek bunlar da altıııar sene sekizer ay 
hapse mahkOm oldular. 

Eyüb verem dispanseri Gene bugün ağır cezada bıçak şek-
İstanbul, 16 (Telefonla) - Verem !ine soktuğu manıg;al bacağı ile UakU

mücadele cemiyeti dispanserinin ek- ı darda Ahmedi öldüren kunduracı İb
siklerini tamamlaınıı ve bugün açmış- rahim 30 sene altı ay hapae mahkllm 
tır. oldu. 

17.3.1938 

Kamutayın dünkü toplontısinda 

Subaylara mahsus terfi 
kanunu konuşuldu 

Kannıtay dün Refet Cantıez'in baş
kanlığında toplanarak general Naci 
Eldeniz'in arzuhal en<:ümeninin karar 
cetvelindeki Fatma Safiye 'Gelgül'e a
id kararın umumi heyette müzakere
sini istiyen takriri ve buna aid encü
men mazbatası okunmu,turr. 

Arzuhal encümeni bu mazbatasında, 
İzmir'Jn işgali esnasında ~i.d olan al
bay Fethi'nin eşi Lütfiyeye vatani hiz
met tertibinden bağlanıp Lütfiyenin 
geçenlerde vefatı üzerine kalan maaşın 
vaki dileğe karşı, vatani hizmet terti
binden bağlanmış olan maaşların ve
fat vukuunda diğer aile efradına tah
sisi bir kanun tesisine mütevakkıf bu
lundwfundan encümence yapılacak bir 
muamele bulunmadığını kaydeylemck
te idi . 

Mazbatanın okunmasını müteakib 
general Naci Eldeniz, kürsüye gelerek 
1919 da İzmir'in işgali esnasında şehid 
düşen erkanrhariı miralayı Süleyman 
Fethi'nin hatırasını yad ederek muma
ileyhin şehadetini müteakib zevcesi 
Lütfiyeye bağlanmış olan 40 lira ma
aşın Lütfiyenin vefatı dolayısiyle mi
ralay Fethinin küçük bir memurdan dul 
kalan hemşiresi Safiye Gelgül'e bağ
Janmasını istemi§ ve demiş.tir ki: 

"- Arzuhal encümeni kanunlarunı
za uygun düşmediği için Safiye Gel
gül tarafından vaki müracaat ve arzu
yu is'af edememi~tir. Bana karşınıza 

çıkmak cesare ~ıni veren, Süleyman 
Fcti merhumun aziz hatırası ve kendi
sinin çok sevdiği büyük ablasının hali 
sefaletidir. Kendisine km< lira değil 
20 lira kadar bir maaş tahsis edilirse 
bu arzusu hasıl olacak ve ahır ömrünü 
iyi bir surette geçirecek.tir." 

General Naci Eldeniz sözlerini bi
tirirken Millet Meclisinin bu atıfetıi e
sirgemiyeceğini ümid ~iğini ilfıve e
derek riyaset makamına tevdi ettiği 
kanuni teklifin kabulünü rica eylemiş· 
tir. 

Reis, Refet Canıtez, general Naci 
Eldeniz tarafından yapılan kanuni 
teklifin aid olduğu encümenlere tev
di edileceğini buna nazaran da müza
kere mevzuu kalmadığını söy1iyerek 
ruznamenin diğer maddelerine geçil
diğini bildirmiştir. 

ubaylar heyetine m.alısua 
terfi kanunu 

Bunun üzerine subaylar heyetine 
~sus terfi kanununun birinci mad
desini değiştiren kanunun müzakere
sine geçilmiştir. 

Birinci mazakeresi yapılarak ka:bul 
edilen bu kanuna göre: 

"Hiç bir subay mensub olduğu sınıfı 
kxtasında rütbesine aid asgari müdde
tin en az ü9te biri kadar bilfiil hizmet 
etmedikçe terfi edemez. Bu müddet
ler kurmay subayları için harbte hasıl 
olacak ihtiyaca göre başbuğlukça lü
zumu kadar azaltılabilir. 
Asteğmen ve teğmen rUtbeain<le o

lan havacı subayların terfileri için 
rütbelerine mahsus asgari müddetin 
hesabında kara ve hava sınıfları kıta
larında yapacakları hizmet müddetle
rinin mecmuu bilfiil kıta hizmetlerin
den sayılır. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesi· 
nin mukabili kıtaat bulunmayan su
bayların terfileri mafevık:lerinden ala
cakları siciller üzerine yapılır. 

Harb akademisi ve yüksek levaznn 
mektebi talısiliooe bulunan subaylarla 
kurmay stajyerleri ve kurmay subay
larının akademiye ve yüksek levazım 

mektebine gireceklerin de bu mekte
be girmezden evvel tah&il esnasında ve 
tahsilden sonra memur edilecekleri 
muhtelif muharib kıta komutanlıkla

rında ve levazım sınıfı için kıta sayı• 
laıı yerlerdeki hizmetleri dahi esas sı
ıufları k>ta hizmetlerinden sayılır. 

Alelllmum muavin sınıflar mensulı
larından harb akademisini muvaffaki
yetle itmam edenler, piyade ~'1lıfına 

nakledilirler. l~bu nakilden evvel mu
avin sınıf kıtalarında g>eçen hizmetle
ri, kıta hizmetinden sayılır. Ancak ter
fi için piyade sınıfında sicil müddeti 
olan bir sene "jandarma stajiyer su
bayları ile mühendis subayları altı ay" 
bulunup muvafık sicil almak meşrut
tur. 

Mütelıaasıa tabib ve baytar ve kim
yagerlerin hastahanelerde bakteriyo
lojihane ve serolojihanelerdeki ihtisas 
hizmetleri kıta hizmeti olarak kabul e
dilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına 
mensub ıubaylar sınıflarına aid kadro 
dahilinde mafevklerinden alacakları 
sicil üserine terfi ederler. Ancak bi
rinci fıkrada mezkllr kıta subayların
dan gayri mezkQr fıkradaki emsali na• 
sıblılardan evvel terfi edemezler." 

Ankara Gençler Birliği Kulübü baf
kanlığından: 

Kulübümüzün 15 inci yıldönümünc 
rastlayan 14. 3. 1938 tarihinde yapılan 
yeni lokalimizin açılış törenine ş,eref 
vererek yalnız üyelerimizi değil, bü
tün sporcuları sevindiren sayın Baf" 
bakanlllllz B. Celfil Bayar ve fahri re
isimiz Adliye vekili B. Şükrü Saraç
oğlu ile bizimle yakından alakadar ol· 
mak IOtfunda bulunan spor sever b'.i
yüklerimiz ve Ankara kulüpluini tem
sil eden sayın zevata ve bu vesile ile 
bize bir kupa hediye eden Ankara 
güı;lü a~ltadaşlarm bu kardeşçe alaka
larına ıı.ıkta.nımızı arzesleria. 

Muhasebe işleri 
Sağlık ve sosyal yardım, kültUr, zl. 

raat ve iç bakanlık muhasebe direktör
lerinden müteşekkil bir komisyon dün 
iç bakanlıkta toplanarak halen ziraat 
enstitüsü me.ktebler muhasebeciliği 
gibi dairelerde ayrı ayrı hükümlerle 
yürütülen mütedavil sermaye i4Jerini 
bir talimatname halinde hazırlamakta
dır. Komisyon aynoiyat işlerini de u
mumi bir talimatname teklinde hazır• 
lamıftır. 

Karamustafa paşa türbet 

yıkılacak mı ? 

İatanbul Zührevi hastalıklar teşki
latı tabiblerinden Muammer Günver, 
Haydarpaşa Nümune hastahanesi bev
liye mütehassıslığına, Manisa memle
ket hastahanesi bevliye mütehassısı 
Şefik Oras İstanbul emrazı zühreviye 
teşkilatı tophane dispanseri mütehas
sı&lığına, Erzincan merkez hükümet 
tabibi Ali Deniz istifasının kabulü, 
Kayaeri memleket hastahanesi ront -
ken mütehassısı Trabzon memleket 
hastahanesi rontken mütehassıslığına, 
Güre hükümet tabibi Yafe11 Nuri Se
zer Kırklareli merkez hükUmet tabib
liğine, 1936 tıb fakültesi mezunların
dan Cemal Tahir Haydarpaşa hastaha
nesi dahiliye asistanlığına, Manisa 
Müderris Şinasi hastahanesi eczacısı 
Bahri Tahir Aktekin Bolvadın bele
diye eczacıhğına, İstanbul emrazı ak· 
!iye hastahanesi eczacısı Bekir Akçar 
istifasının kabulü, açıktan mütekaid 
eczacı Omer İsmail İstanbul emrazı 
akliye ve asabiye hastahanesi eczacı
lığına, açıktan fen şubesi mezunların· 
dan Remzi Ankara nümune hastaha
nesi tıbbi kimya aaistanlığına tayin o
lunmuşlardır. 
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İstanbul, 16 (Telefonla) - Türbe
den Bayauda giden yolun genişletile· 
bilme•i için Çarııkapıdaki Karamusta
fapaıa türbesinin kaldırılması lhım
gelmekte, müzeler idaresi de tarihi 
değerinden dolayı eserin aynen mu
hafazasını ve yolun iki taraftan geçi· 
rilmesini istemektedir. Bu husua~ 
Prost'un fikri alınacaktır. 

Sümer Bank Muhasebe 

Müdürlüğü 

Sümer Bank Beykoz fabrikası ikinci 
müdürü B. Cavid ilgin B. Kemal Kaya 
Erimtan'ın istifasiyle açılan, banka mu
hasebe müdürlüğüne tayin edilıniı ve 
işe baılaınıştır. 

Şirketihayriyenin yeni vapuru 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Şirketi 
Hayriyenin kendi fabrikasında yaptır
dığı 76 numaralı vapur bugün denize 
indirildi. Yeni geminin adı (Sarıyar)
dır. Kazanı yarın yerine konulacak ve 
gemi haziranın on beşinde seferlere 
başlayacaktır. 

16 Mart 
Martın unutamıyacağımız, fakat 

hatırlarken üzüleceğimiz günlerin
den birisi de dC.ndü: 16 mart/ 

Bütün memleketi lstanbuldan i
baret sanan, lstanbul dı§ını gurbet 
telakki eden imparatorluk zihniye
ti, 1920 senesi 16 martında, gerçek
ten imparatorluğu, lstanbul sınırJa ... 
rına kadar indirmi§ ve orayı da ba
kıp büyütemediği kızını yedi kat el
lere evladlık, hatta ahiretlik verir 
gibi uzatmıştı. lstanbulun dışını 
gurbet sayan osman/ı kafalılar, e
ğer duygulıırı müsaade etmişse, o 
gün "lstanbul"un gurbet haline gel
diğini farketmişlerdir. 

16 mart, türk topraklarına çökme
ğe yeltenen karanlık gecenin ba§
langıç tarihlerinden birisi idi. 

Çankaya sırtlarından doğan gü -
neş, bir çok karanlıklarla birlikte 
o geceyi de tarihin kovuklarına tık
tığı için 16 mart, bugün ancak, ha
zin bir hatıra olmuştur. 

Şehzadebaşında boğazlanan ve E
yub §ehidliğine gömülen bir kaçma
sum şehidini her zaman sevgi ve say
gı ile anacağımız ve parlak zafer 
tablolarımızın arkasmda koyu bir 
fr.Al gibi kullanabileceğimiz hazin 
bir hatıra. - T. ı. 

8uşnig evlendi ! 

Avuıturya hadiseleri büyük bir 
hızla inkiıaf ediyor. Avusturya Na
zilerinin batı olan Zayı lnkuart, bir 
ırün dahiliye nazırı idi, erteıi gün 
batvekil oldu, daha ertea.i Iİinı Mik-

laa çekildiği için, cumhur reiıliğini 
yaptı; bir ıriln ıonra da Avuatu.rya 
genel viliıi vazifeıini ırörmeie baı
ladı. 

Şuıniır hakkında ırelen haberle~ 
de de böyle cilveler ırörüyoruz ı 

Bir ırün Şuıniır mevkuf diyorlar; 
ertesi bir ırün Macariıtanda bir ı•· 
toya çekildiii aöyleniyor; bir ırün 

aonra Viyanadaki evinde poliı neu.• 
reti altında bulunduğunu öğreniyo-
ruz. 

Fakat bu haberlerin en ıunturlu
ıu dün çıktı: Şuınig kontea Çernin· 
le evlendi 1 

Hitlerle arası iyi olmıyanlar, ne
dense, evleniveriyorlar. Mareıal Fon 
Blomberg'de genç bir kızla evlenip 
ltalyaya gitmedimiydi ? 

Ben Şuınigin yerinde olaanı, ilk 
doğacak çocuğa Anıluı ismini koya-
nın. 

Fakat bakalm, balaylan ıirke ayı 
olmadan geçebilecek mi ? 

Neşe! 

Fatay, dün, Almanyada kurulan 
"Neıe ve kuvvet" cemiyeti dolayı

siyle eıki ıarlun hüzünlü manzara11-
na dokunan ve o ,...ktan ayrılan 

Türkiyede neıeye büyük bir yer ve
rilmeıini dileyen bir fıkra yazdı. 

Gerçekten köhen ıark, oldum ola-
11ya, neıeyi kendine, haram etmek 
için elinden ne gelmi11e yapmııtxr. 

Şark edebiyatında, divan edebiya
tında adı bu kadar geçen içki bile, 
adamakıllı, bir neıe malzemesi aayı
lamamıtbr. 

Büyük fran ıairi Hafız, bir beyi
tinde der ki : 

"Öyle acr ıarap istiyorum ki inaa
nı yere yık11n; böylece bir an için 
dünyadan ve onun iztirablanndan 
kurtulayım!,, 

Bir divan ıairi de ıu bükmii veri• 
yor ı 
Neı'e tahıil ettiiin sigar da ıenden 

gamlıdır. 

Şair Uaküdarlı Safi de bir gazelin
de ıu beyti yazar: 
Sermcati mUdam oldufu Salii bakirin 
Terki elemi budil nebud etmek içindir 

İçki ve neıe-. Evet, bunu bile faz. 
la gören ıark kafan, "Neıe tahıili" 
terkibini bile "Deri ıram" la değit
tinniı değil miydi ? 

Tiraj : 

Geçen hafta iç.inde bir gün ltalya
nııı cenubunda bulunan Foırıria'ıla 

bir tek gazete bile aatılınumı, kinue 
gazetecilel'de gazete bulamaınııtır. 

Gazeteciler grev yapmıılar, ıan
mayuuz. Foırgia'nın zencin tüccar
larından birisi o ırünkü gazetelerde 
mahkemenin kendi aleyhine verdi
ği bir hüküm çıkacaimx bildiği için, 
hepsini 1abahleyin erkenden aatm 
almııbr. 

iyi misaller : 
• 

HAV A tw:m 
Dün hava rüzgarlı ve 

kapalı geçti 

Dün şehrimizde hava kapalı ve ha-
fif rüzgırlı geçmiştir. En düşük ıax 

Hayır, hasenat, vakıf, teberrü.... •ıfırın altında 5, en yükaek ısı da sıfx· 
Bütün bu kelimeleri, eıkimiı, köh. rın üstünde 6 derecedir. Yurdun Ka· 
neleımit olmalarına rağmen, 1eve- ra.deniz kıyıları ve cenubun doğu kıı;.. 
rim. Çünkü bunlar, bir memleket i. mı ile orta Anadolu ve Trakya bölge
çin de kazarulmıt paradan o ıneuıle- !eri yer yer yağı§li, diğer bölg>eler de 
ketin bir payı, bir hi11esi bulunduğu- bulutludur. 24 saat içindeki mevzii 
na inamıın ifadeleridir. yağışların karemetreye bıraktıkları 

Memleket ·· ·ksulları için bir haı- su mikdarı Rizede 3, Siirt ve Orduda 
2, İstanbul ve Sinopta 4 kilogramdır. 

tane! Bir :ııenı.inimiz, bu karan ver-
Karla örtülü bulunan bölgelerde ka· 

mit ve tetkiklerine baılaınııtxr. Ken- rın kalınlığı Erzurunıda 28, Vanda 9, 
diıini ıeçenlerde modern bir hasta- Karsta 7, Ulukışla ve Sıvasta 3, Beyşe
nemizde tetkikler yaparken gördüm. birde 1 aantimetredir. Rüzgar, Kara-

ş· d' d • deniz kyılarında garbtan saniyede 9, 
ım 1 e hır zenginin Zonguldak- diğer bölgelerde umumiyetle şimalden 

ta bir lise :;apılmaaı İçin 60.000 lira 7 metre "hızla esmiştir. Yu<dda en dü
teberrü ettiğini öğreniyoruz • tük ısı sıfırın altında Çorumda 4, K.ır

Yalnrz bir fedakarlık örneği oldu- şehirde 6, Ulukışlada 8, Erzincanda 
ğu için değil, aynı zamanda -ıe. 10, Erzurumda 16, Karsta 25 derecedir. 

En yüksek ısı Eskipirde 6, Kocaeli
kete iylik, insanlık, batkalamıı dü- de 8, Çanakkalede 10, lzmirde 11, E
şünürlük dersi verdiği iç.in de bu mi- dirne ve Bodrumda 12, A!'talya ve A
sa.ilerin önünde eğilelim. danada 14 derece olarak kaydedilmiş-
TEŞEKKÜ R - Malatya mebusu tir. 

Dr. Hilmi Oytaç'a mektub göndermek Bolu' da zelzele 
suretiyle yankrlar sütununa göster· Şehr.iınbe gelen malllm.ata göre dün 
diği teveccüh ve alikadea dolayı ~ Boluda ..ı 13.90 da çok az devımı e-
ıeüfir edecia, den 9''1' ı* bil: .-oıe oh~. 
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bk denizi sahillerinden de hey....,. f ransa - İspanya ~opatlldı 
Sın1f ve millet hamleleri 

Cumhuriyet'te B . Peyami Safa, 
"hadiseler arasında,, bqlığı altmda 

İstanbul ,16 (Telefonla) - 16 mart )"azdığı fıkrada, büyiik harbtan be
tstanbul işgalinin yıldönüinıti miimase- ri l'eçen yirmi yıl içinde muhtelif 
betiyle bugün Eyubtaki şehidhbe de- memleketlerde görülen hareketleri 
ııU kumandaıuuuı Fatih ve li.yti.b kay- tahlil etmekte ve bunları smıf ham
makamlarının belediye reisi muavini- leleri olarak tavsif etmektedir. Son 
nin şehir mec?isi a:r:alannnr iinners).. Avusturya vakasını da aynı çerçeve 
te gençlerinin ve kalababk bir halkın dahiline alan muharrir .özlerine de
iştirak ettiği bir ihtifal yapıldı. ŞdıiO- vamla diyor ki: 

lı ~- pbııeie ...... ı: W....- ----------------
)'...-ı ~ii• ..... m·rıtm 
qa ....... 8iiMi 1 il ... ıile r.-... 
ya u••QllaM<i Jı.u4ud ıüfti'uule 'bir ...._. _________ __ 
D•eictetiia•e bir Pol..,• ..__.,i ôl
'WilAv. Aı :bidiaeaia P~ 
büyiik heyecan ~ jyr.iai
ye vekili Bek'in bu yÜzden ae_yahati
ni kısa keserek v artovaya avaet et
tiği ve avdet ederk• de .Berline •i-

Cumhurreisi. Azana ile bazı 
·bakanlar Parise geliyorlar lcrin mezarlarına kumaadanbk, parti, 

ve belediye tarafmdaa ~ileıı se- ''Unutmıyalmı ki bu yirmi yıl i
lenkler kondu. Şehir meclisi halkev- çinde ilk muzaffer hamleyi yapan 
teri ve üniversite genslifi namına bi- memleket Türkiyedir. Büyük har-

r..,...ak ~ttl• ile gôriijtüjü 1iildi- ı..oaara, 16 (A.A.~ -J)'ibabe.r.alan 
r~,. . • paıUmcnto mahf.illerlnde csöylendiği-

'Litvanya ıle Polonya araıma.k.i ı:.- .~ • 'li h " 1-:..:~•'eri .. 1 • ki d ne gVll'Ç,llQllSU Y,C1lllgı ı; u.-.... u 
munaaebet enn on ae z sene en- ıSalemenka e .Barsclon aruıncia hir 
~ ~ ~ ~.,,. ••'-~ı- ınütaMe aıkde4ilmesi amkinlamu a-
81 Jıııatr. rM -·«M, #t .ıtı S\9 raftırmak rüz.cı:e Sıwtişarelerde bulwı
_,... ••ıilWI l*li.~ me,.a.a.ı ınaktadırlar. 
~ .-.Y.lij:ip ı.teblike.; anlatlbı'. İspanyanın Londra elçisi Azcaraıte 

ı;ı_,., EM_,..._ ....._,. ile dün müatace.le.n ..Bar.at.lona ;?ğxr.dmış-
beaaller ~ ~-~~~ tır. 
... ~ ..... iki~ ........... 
E.-. lıliipa llMr ıMıt.k mn•'d eti- Cumhur reisile Juırb bakanı 
dir:. '.fllqJ UtYan,Y.a .-iiıdffil laaılll• F.ransaya gidiyorlar 
apkiııuarw. u,1>...- ı~~ Tuluz;, 16 (A.A.) - ispanya cum
ol... P.eıa.,. ile ıaraımda 1ııiiyik '9ır fıurreisi Azana ile harbiye 'bakanı Pri
ihtilil ~ ... 'P.->IOll!J'&ıım ...-k ıetd'ıİtrn ltuglin baraya ~elecdde.ri ıbav.a 
lmııl.ıl.n ti.....- _,.h ...... le ~ ~phma Slil&irilroift.ir. 
zibnemifti. Muahedenin imzaamdan 
aonra bu hudud, ve dolayıai,te, Po- Franm - fspanytı nnı kapatıl.dı 
la117•71 ı.u .. .,......_ ıaY•acak o1an Banelon faı'birıesi toplandı 
hadwl, Mı~~ 1ıia- --i~ Perpinyan, 16 (A.A.) - Sınır, 1s-
tare:fmdaa ç.ı.ıildi. rot.,.. 'ile Ut- yanya clhetim:len tamamiyle kapatıl
~anyanın da muvaf akatler.ijle ~ ımıttn"· 
...... ..._. v.a....-nimi, 1..itan· Jlamdon, 16 (A.A.) - BapdW 
yay.a ıt.e$ediyoJ'.da. f'akat psuıtcıikel Negrin evvelisi gün gittiği .PariMaı 
iaı.a.ıilir -1ibnez. z.lik ... .n. dün ö~leden sonra tayyare ile dönmüş 
mında bir cer....ı Vil.a ÜIMrine rii.- ve 11qam 'il.zeri llı:cııınüni9t \bakanlarla 
rii.Y.-ek .-. te'hr.i 2'.ololar•1'• 'ifhu görüşmüştür_ .Bww .milteakib de ka
ettl. O.-. P~ WWien.ıi.. Zel~ bine toplantısı yapılmıştır. 
lııoptilenin ift IMırekeJıillii ıtaikWla elti. • • • 
Fak.M 'iMi" _.llılll'aı. :kaıı:fı a. ...- Frwuanın derın endl.§esı 
............ ,. ·,.~i JMWıiırdi. ~ .l.ondr~ iô (A.A.) - Avam ıkamara
aene aonra da aefjrler ~ ... ..., ıuadıa, .-.ı~ ~ partili 1efi B. 
cı..ı--. :Fru.u., .halya , • .Jyon- AtJ.i. ıb.iikümctteıı ş.u a.ua.li sormu,tur: 
,.. •.ıirler.i) ~-..,.. P.._,.ara ,,_. - Hükümt:t, lapany.adak.i en .ıoon va
.ri. ~iyet hakkında Fransadan .her ~i 
ın_,. l>u ı.Ollap ~ ı.aama- bir malümat almıJ mıdır? 

...,ı.-. Ye 0 zanaa•ncfanberiı, :iD ete.- B. ~eımberlayn, JU .uvabı vermiftir: 
laıt ,.,.,.,a.11; ...,_ ~ "- Fransız hüktimeti, clün, ingiliz 
inkıta halindedir. lki memleket..... büyük e19-i11e, lapmayadııild aoa aske
.. a. J::iwet ;miiına"'""1 bı.. . ri v.az~et ka.rJısmdaki endişelerini 

br ş· nc1ifer münakaleai ıs.D- bildirmi,Jtir. 
m::ri • .;;e w. .... • 4&-- lngiliz lıtil:funeti, son mki-pflann e-
..d ..:.S 1~ -~ V.alna 'Lit- Mllni,.etittt tamamiyle -müdriktir. Ve 
...,_ .;:-__.eziair.. FAJıat ,Fnnsa bükümeti ile ;•1!ı 'bir tcması 
idare muvakkaten bafka 1Nr J!ehn mu:hafua eylemektedir. 
• KoYDO'ya • ~ Wunuyor. MaWWet, bu cenıb .brfıamda dıe-

-.Y.Ü • .-;.-----içinde ..&-A-- K. d I 
1-İıl&.u ıt.&rafmdA• 7aJJFlan biitiin vam amaras~.n a spanya 
t 91 rWriillv ~ 'llllm»emiJtir . .Hat- hakkında muzakereler 
ti la• .iki ,.,aba Yjlu bıkkmd•JU Loııdr.a, 16 (A.A.) - lspanya mese
llıGıktai .. z--.. maltef•v etmeriyle lesi hakkında avam kamarasında be
........ ~ ilırıi eeyı.t a.r.umda JııN"JDAl Y&natta bulunan B. Çeınberlayn cz
münuelııırılu Jmrmak J'01-ndaki ciimle dcmiftir ki; 
mesai de semeresiz kalmıttır. Bu "- l.spanyada Jıer .iki tarafda da 
itibarla büyük har.btan beri, tarki yahaDcı kuvvetler harb etmektedir. 
A vrupaaıa bu mnıtakaa .111lh.,. mü- Bu kuvvetlerin her iki tar~fda da faz
aalemet bakmıın4an 'hanas 'Ttl teh- lalaftJ&ı hakkında ,a,yialar deveran 
tlcd cıl. ılcta devam etmafdr. eylemektedir. HükUnıet. muttali oldu-

Fakat Poloııya ile LİtTul7a ara- iu biitüu va.kialan ö1'üye vurmak 
amdaki müaaaebetler, LitTanyanm mcd>uri.retindedir. 
dijer tnr mesele.ine ipret etmelıai- Benim fikrimce .neticeleri her ne 
zm, 15.yıki)'te iizalı .edilemez. Bu ela ol~ ~lsun .Fr~.ko .kuvvetl.erinin 
Memel me.eleaidir. J..ityanya, eSki IQD ilen .hareketının yalnız, bır çok 
nas !imparatorhıi..dtm kopımlcn zamanclanbeıi .kendi emrinde bulunan 
topraklar üzerin4e kurulmU§ bir ~v:v~tlı:r.iıı yardımı ile vukua gel
devlet ' .W- t...lher. ffarbtan DUf_ .oldu&uou &öatecen inanılır bir 
..... A"--F•Y• Aİd oluı Memel'e delil yoktuc. 
.._ •.W.lir. Mır ı .-.; V--.y Kar.Jf111llzlıh lcomitennin 
-·••• ;, •• _.....,.._ .ı...., fa da 

k dd f d -.::....:.:....::._ y sı ve mu a eratı etra m a ..---
lürken, bu defa da Litvanya emriva- Karışmazlık komitesinin İspanya 
iğ 1'AJMU'M .bu .,e.brj ;,,..ı e~ işine yabancı1arın mUdahateterinin ö-

nine geçemediğini kabul ediyorum. lrll"kas ~ne sonra o zamanın dikta-
tora• o1911 ..mT\er tıoaferatt .. ba il- Bununla beraber, komite, bu müdaha-

leyi Ulıdit eylemiş ve lapanyol top
hekı tudik etti. :Fakat bir Jvtla: raklarının İspanya haricine de çıka
Meaıe1 .i1e A1uıanya4an koparduı bi~cek enternasyonal bir harb aahne
kii~6k ımDta.ıwı ~ari muhtarlığı ıi haline gelmesine mani olmuıtur. 
haiz olmaaı Jariiyle. Memel .telıri.Jle Muhalefet, Franko kuvvetlerinin 
lllWalar :mıntakanm .ııüfu.ai YÜZ kırk muvdfakiyetinio, 1epanyanın faşist 
bin kadanlır. Ve bmaun da yiiz bini dffletlere iııhakı demek olduğunu ao
alaaan, lur.k '.biai Litvaayalıchr. Me- ruyor. lııciliz hükCımeti, buna evvel
ine~ Utvanyanua hükümranlıiı fa- ce imnmamıfbr, bugün de . inaruna
kat Minetler Cemiyetinin muraka- maktad;r. 
besi altında muhtar bir idareye tibi 
olarak o zamandan beri idare edil- f ngili: - İspanyol miİ§terek 
lnelde beraber, ldde bir, alman un- politikası dmxım ediyor 
-..11'• Utva~a hüJdimeti arasmda Di&er bazı milletlerin belki başına 
lb~le çrkma.ktadar. Hiç ıüphe yok-
bır ki Almıuıya Meaıeri almak için l.utana mahreç olarak Memel'in 
bir fırsat koHıyor. Binaenaleyh küpilı .. erilmeai• •e Daaçil' ile Koridorun 
l~anY91m clerclJeri ltüyüktür bir da .Almutya)'a ilh•ma taraftar o
tefa Vllna yilziinC!en otuz mil- lanlar vardır. İtalya, clo.tu olan Al
)'0111uk Polonya ile ihb1lf halinde• 9lallyaaıa Bren.r'e inmeaini kabul 
«lr. Memel yüzünden de yetmiı be1 etmek ...Wamiai aö.terdiktea aoa
hıilyonluk Almanya ile karıılatmak ra Almanyaana cliier doatu olan Po
t.dır. Almanya ile Polonya aramı- ~a, Koridor'• ortadan kalkma
ct.k; 1niip .... etlft' lt,..üa içia ._j. aı lüzwnunu takdir etmek realizmi
Qaj oldujQDdaa, kollokt.if har., .._ ai neden söaterm.Mn 7 Bilhuaa kar
t-..un ,.luldrima .-. A•nut~ pbk olarak Memel'i almak fıraab 
lbieeme, Wiyük devleu.ria Jdiçik pkarea. F.bt Memel ,üacle doksan 
~~tleri kolayca 711tup --•ıle- ....._ oldtaiana göre, Polanya bu-

kl...i • aaa.11Jdıjme söre, iki ra)'I ele seçine de, a)'IU ''nalimnin,., 
-....... Litnva 9-in4e - • dikte etUii ururet altmda bir za
~alan için aon lnıdtld :laiclİ8e9İ --. sena Almanyaya terketmek 
~ fır1at telakki eclilebilir. Almaa- wburiıetinde kalacaktır. Çiiınilü 
,_,, ı..ıki, A..t•yaam ilh..,_._ ~ de, Koridor da, Meaael de 
~ halliae _.. plen lleridıoı- .,. lrıattl Cenmi T°ll'OI da "Büyük Al
n.nçq mNMleaiaİ ele ... --- MI- _,__ Jaadlldlan içincleclir. 
&.-.. İ1&İ79Cektir. Alman7ada Le- A. Ş. ESllER 

""""'-·ğ· ~ l -.a- annaklar: f rer nutuk söylendi. Bir müfreze as- bm rmline aulh muahedelerindıea 
~7;'".~-:tl=7cJı-. tii; spanyayo alman askeri ker haavya üç el sili!ı attı ve asker! biriai ilk önce parçalayan adam A-

• • "il' IL!O.ı...t':. • ·1 ısıta ile- sönderilmiı aer1d resmi ·ı.ranrldı. tatürktiir. Almanya, bize niabetl• 
ttmt%, JC'ranaız muuvumdi • e T --"ra. 16 (A.A.) - lspa.oya ... fa- • :r J-Z- 1 ·ıc--L b 
maa halinde, ıfimdiye kadar güddiiğü- 4"<,UJU - on dört - on aekiz yı gea cn:a a 
müz q>Oliti.k:ay.a .istikbalde ae dcrmı retinden bildirildiğine göre. lspanya B. Hull ATrupa hidisclcri iti yapabildi. Bir yazım münaaebe-
ey'lemektir. dıJ işler bakaolıiına Almanyanın ı.. tiyle Hitlerin bize ven:liği ceYabta. 
Şmdiye kadar oıaup ıgibi ~mdi panyaya yenide.n müdahale etnıeğe ~ hakkmda be]A ..... I Atatir~ün bu hamleainin örnekte,-

de eminim .ki. !bpanp d..-a ikalı- zırlaııdılı hakkında pek sarih mallı- buhmacak kil ettiii yazılıdll'. 
malt -ve :br.rp:nadık lfOIİtilı:amu& de- ıxıat gelmiş.tir. Vafiqton, 16 (A.A.) - Siyasi Hiç ıüphe yok ki türle istikli.I 
van:ı etmek ..aııreti:yle fagim .mcn.&at- Bu malumata zöre, JO.OOO alınan as- mahfiller Hul'iln Avrupa hadiseferi harbı ve türk inkılabı, yirmi yıldan
lerine, sulha w ~i~~ &ha iyi keci dün alman vapuriyle İspanyaya hakkında nuyonal pres kulübte yapa- beri, bugün Avrupada ve bütün A .. 
hizmet .eyleDliJ olacafız. sevkeclilmittir. cağı beyanatı büyük bir al&ka ile bek· yadak~ milli dauanf§ ve doğra)Uf 

ha ,_ Alnuınlar leluıib ediyoriar lemektedirler. hareketlerine bir cesaret, aiyaset Ye 
Fr:ankisıler ileri ren:eıe Loncira. 16 (A.A.) - Alman aefa- Öğrenildiğine iÖre. dıt ifleri ba- zafer örneği olmuıtur. Meçhul iatik-

.&e.vaaı edi.yarlar ırethanesi. bir tebliğ aqrederek Al- kanlığı iki zünden beri radyo ile de balinin aakladığı bütün muvaffaln-
'6a'lmmaka. 1'6 (A.A.) - .&alı c.üaii many.anm 1apaoya alman hücum kıta- neşredilecek olan bu nutkun metnini yet tans1armı milli birliğinde, milli 

llle§t"cdilım ::frankim nmni 1dıliiidir: atından 30 bin kiti ile bir takım miite- hazırlamakla meıguldar- Nutuk Av- dilinde, milli tarihinde, milli kültü
İlerıi Jıarelı:e!iıniu deram ettik •e hwıılar göndennİJ olduğuna dair O· rupa vaziyetinin inkişafına göre tadil ründe aramryan milletlerle arayan

Guadalope i.Oehrinirı ıD kı,....sa nr- bu .haberleri tekzib etmiftir. edilmektedir. lar araamdaki büyük farkm miaal-

dık. ----------------------....---------------------ıleri sonuna gehniı değildir. Pek ya• 
Alkasıiz'i.ıı cenuhunda. 2l4 rakımlı kın bir istikbalin tarihi, unıf aarhot-

tepeyi ve .-oto ıde .kaspe .mevziini itga.1 Lu n g h ay'ı n bat 151nd0 Juğundan ayıhnıyarak millet reali-
ettik. teeirıi görmekten hali. iciz kalan na-

Kaspe'niıı batısında, Ebre kıyısın- zariyecilermıiz• yepyeni llÜrpriU. 

::.~.='::...x.:::.:: Çin taarruzu genişliyor ı..-ı.,or~ 
zı mahallelerini ve nihayet Alkaniz - KEMAL ız M Kaıspe yolu iizerinde bulunan .Rilwela 

tepesini we l70 rakmlı tepeyi aldık. Çinliler cima ide de taarruza geçtiler 
.Sağ cenah .kıta.lan acümk Xriııi- ~ 

dad tepesini ve .Palmoc de Arroya'yı Hankeu, 16 (A.A.) -- San nehrin .ol kıyıamd.ki ve Ligbay 
ip ~- B• ~-- d~~ u cePbesinin Oatumdaki Çin taarruzu seniflemektedir. Tungkuan'ı 
çOk bır _.m~~ ~ ~ciL ~ geçen Çin lataab muhtelif yerleri Ye exümle Tunglman karıı
nm sayi.atı ımı~~~?k ear a- ıında mihim bir mevzii olan Fenglintu'yu geri almıtlard1T. 
J.mmqıtır • .Hava naauan:o,ocu;d esnasın-

da. :iki ma lft iki kurtıis tayyaıeıai dü- Şaıai'nin diğer bölgelerinde. muh-
şürülm\i!tiir. telif cephelerde harekette bulu.nan 

Barseforıda heyecan Çin unsurlarının bilhassa cenub do-
'Banelon, u; (A.A.) _Uç g&nden- ğuıunda -ve ıbatıdaki daflar üzerinde 

beri 1tata1cm- h6k6met merkezi W JaP.on kollarına baakm yaptıkları bil-
;r- cfirflmektedir. 

taarruzunun inki,.rmı 4erin bir ı.e,... Şimal cephesinde, Tien_çln - Pukeu 
cmıla 'takib etııA~ir. demiryolu boyunda, Japon kıtaatı, 

DiiJman ltataloınya köylerine 30 ki- 10.000 asker, tank ve ağır toplarla ta-
lometre ya1d<lJm1JttT. Bu, halk araıam- • • 
d ı ~ d rmak _ M ~l arruza geçmışlerdır. a: :;ş ~::ü~et ~- H~ tar:~ "Menghsien böl~esindeki Japon .kı-

• - . mcfbur o an ienera ara n 
ve 11endıkacılar 'SOkaklarda, üzerinde da lt d ı. 1 a ğ b"ld' ·ı 

w - _ man sı a m a ·uu un u u ı ırı -
halkı soguk kanhhga 'VC mucade1eye k d' 

_ ~·-d ,1 ,, L-yonlar me te ır. 
çagıran 'Udll roı ar aanıı -....u 

dolaJtınyorlar. 1Cat.alon~ tdılikeyi Japonlar Sanghay Jrama 
karşılayabilecek Mlt'ette buırlamak bölgeaini ifgal etıniyecekkr 
huilmsunda her Jey yapılmaktadır. Şanghay, 16 (A.A.) - Japon elçili-

H ükümetçilerin tebliği ği namına .öz aöylemeğe ..WUyetli 

bir zat matbuata beyanatta bulunarak, 
Japonların kuvvet istimal ederek 
Fransız imtiyaz mıntakasınt zaptcd
mete karar verdikleri hakkında Şa
npayt!a dolapn ,ayiatarı katiyetle 
tekzlb etmlJtlr : 

Milli .eJer/Jer.lik kanunu 
kabul edildi 

Tokyo, 16 (A.A.) - Aralarında 
bir kaç günde.aıberi cereyan eden fid
detli r netkeaindc Jlinise-

~ .
cc yansından biraz sonra milli sefer-
berlik hakkında hük\unetin hazırladı
ğı kanun prijeaini tudik etmeğe :ka
rar Yermiflerdir. 

Diyet meclisi milli .efeıberlik bak
bndaki kanun liyihaamı tadil etme
den kabul etmiftir. 

Banelona. 16 (A.A.) -- Milli mü
dafaa ncareti t.ebliğ edi YOi'; 

Şark cephesi: Diijmaıı Mootalbao 
bölgeıNode fiddetli taarr&Wuda bu
lunmuta da ilerleycmemittir. Diifma 
nm ileri yürüyü,tünü keza Andoraru
Alceritza yolu üzerinde durdurduk. 

B. Bek V arşovaya döndü 

Krivilen bölgesinde biler Mueta -
Alta'yı ijgal etmişlerdir. Hava kuv
vetlerimiz düpnanı boyuna izaç etmek 

Polonya Litvanya'ya 
henüz ültimatom vermedi 

tedir. Düpnanın 4 tayyareaini düfiir- VarJOV&, 16 (A.A.) -1yi haber aJan 
dük. Biz de bir tayyare kaybettik. mahfillere gö~. Polonyanm Litvan

yaya göndereceği ültimatom hakkında 
Endiiliis cephesinde hükümctçe henüz biç bir karar veril-

Eodülüe cephesi: manİftir· 
Pazartesi günü düşman yedi bölük Bek, bugün buraya gelmif ve hemen 

faslı askerden mürekkeb bir kuvvetle ı ı mart hadisesinin akislerini gözden 
hatlarımızın şarkındaki 490 rakımlı geçirmeğe başlamıştır. 
mevkie hücum ederek bu tepeyi ele VUJOft makamları talebe cemiyet
geçinnittir. F~t ~erlıal bir.mukabil leri tarafından tertib edilen mitingi 
taarruzla tepey.ı aıerı aldık. Diğer ~ menetmiflene de İYOY'da buna benzer 
helerde bir JCJ' yoktur. f bir toplantı yapılmı,ur. 

r 
Türk Çanakkale 

. 
Çanakkale deataıuıu timdiye kadar herkes, al-
ınanlar, ingilizler, franaızlar, kendi bakunlana
dan yuddar. Ça.n•kkale yahuz türk Ukeri deba-
81DID Ye milli faziletlerinin eeeridir: Teknik Ye 

Fef., onun maddi maneri bütün k•nncı bizim
dir. Onun için ba tef rik•11npn mdmı tôyle koyduk: 

Türle Çanakkale 
Bu tef rikamıza askeri edebiyatı en kuVYetH olan 
ve birçok güzel yazılariyle tandan mütehassıs 
ve muharrir 

M. SEVKi YAZMAN 
tarafından, timdiye kadar biliumiyen vesikalara 
ha~ :vunılarak Ye herkelİD kavnyahleceği bir 
üslôhla yazılmıştır ••• 

18 mart mma günü 11e1re baılıyoruı '----..-.---· ... ·.·.·.· . . • · " u 

l"°.;daki nünuıyifler 
tvov, 16 (A.A.) -- Binlerce talebe· 

nin i,ıirak ettiği bir mitingde, aon hu
ciud hadisesi münasebctiyk Litvanya 
tahriklerini protesto edin bir karar 
sureti kabul edilmiştir. 

Novogret'de de binlerce kiti topla
na1ak Litvanya tahriklerine karşı şid
detli tedbirler alınmuını iateımi§ıler
dir. 

Leh 1IDMtekrinin ü/lirleri 
Varşova, 16 (A.A.) - Lehiatanın, 

Litvanya ile olan 11 mart sınır .bidise
slııi halletmek ve iki memleket arasın
da normal diplomatik münasebetlerin 
tekrar kurulmasını istemek maksadı, 
hükümetin organı olan Ekspres Po
ranni gazetesinin bir makalesi ile te
eyyüd etmektedir. 

Bu gazete, Lehirtanm ıimal sınırın
da artık müsamaha edemiyeceği daimi 
bir harb haline nihayet Yerilmesi lü
zumunu bildirmektedir. 

Liıvanya tavizde 
bulunacak nu ? 

Diğer tarafdan yarı reami gazcı& 
Polaka, KaUDöls'm hareket tarzı, Bal
tık devletleri blokunun faaliyetini fel
ce uğrattığına dair olan Finlandiya 
tefairlerinden bahsetmektedir. 

Hükümet aajnsı olan Ate - Ekspres 
telgraf ajanaı, bir çok Lityanya bakan
lannın. hldise sulhçu bir. surette bal 
edilmek prtiyle, Lehistan& tavizde 
bulunma&a tarafdar olduklarını öğre-
niyor. __. 

Alman mahJUleri te/sirden 
~nıyorlar 

Bcrlin. 16 (A.A) Lebiıtan - Litvan
ya anllf""zlıiı haklwıda aaWıiyetli 
alman mahfilleri her türlü tefsirler
den .iatinW etmektedir. Gueteler, 
Varpa !Mııbcrlerini büyük 'blflıklarla 
nefretmekte ve fakat Kaunaa'da.o hiç 
bir fCJ :rcqnemelrtodirler. 

(Başı 1. inci sayfada) 

başartsı, uzun zamanlardanberi batıl 
irikadlarm, cahaletin ve taassubun e
linde esir .kalm11 olan bir ümmete 
sosyal himıetlerde, genel refah yo
lunda f eragatla ve elbirliği ile çalıj
mak ruhunu vermiş olmasıdır. Bütün 
bunlar, şeyhlerin ve rüşvetçi memur
ların tahakkümll altında ya,ayan ve 
Atatürk'den önceki Türkiyede bili
nen fCyler değildi • 

Atatürk'ün Türldyeye getirdiği yeni 
rasyonalizm türk vatandaşlarma. bil
hassa onlann büyük ibir çeğunluğunu 
te,kil eden köylüye kendi kudretleri-ı 
nin ,uurunu, dinamizmi ve bütün ıki
.İllA..icm.d.ı: iM;a1 etmeleri lizmı &elen. 
haklı meYkii öğrebniftir. 

Eskiden meyva ıvenniyen bir a~ 
mahsul getirmeyen bir tarla, mukaft
met görmeyen bir hastalık gibi lılcis_ 
bozgunculuk ve tevekkül yüzünden 
Türkiyedeki manevi ruh bozulmuıtu. 
"f npllah" sözü her türlü kusurun. 
kabahatin ve tembelliğin Allah tara
fından gönderilmiş -bir özürü gibi idt 

Atatürk Anadolu bozkırının orta 
yerinde modem bir şehir kurmUJ ve 
onun yanı .başında da millet çiftliğini 
tesis etmiştic ki burası, binlerce türle 
tarafından, muntazaman. ziyaret o
lunmaktadır. Burada köylüler hay
retle sebat, endüstri ve bilgi aayeain
de bir çölün verimli bir çiftlik hali
ne gelebi1diğini ve insanın tabiata e
sir değil, ona hakim olabileceğini gör
mektedirler. 

Bu pratik kqif, tewkküle &lfllllll 
kafalar üzerinde inkılabcı bir tair 
yapmı§tır. Bu suretle yepyeni Dir 
iman da yaratılmr'§tır. 

Türkiyede bulunduğum zaman on
daki modern binalar, mektebler ,,. 
hastahanelerden hiç birisi, tevekkül 
ve taassub içinde bulunan bir ümme
tin pratik bir kafa sahibi bir millet 
haline geli_şi kadar kuvvetli intiba bı· 

rakamamıştır. Eğer Atatürk §Cyhlc
rin ve imamların memleket içindeki 
nüfuzlarını yürütmelerine müsaade 

etseydi,;a>u bafarı ba,arılamudı. Fa

kat Türkiyede din, Rusyada olduğu 
gibi, yasak değildir ve Almanyada ol
duğu gibi, dindarlar takibata uğra

mazlar. Devlet, vatandaşın dint haya
tına asla karı'111az. ı 

..... Atatürk dinin kendisine aid ol
mayan hayat itleri üzerindeki tesir
leri bertaraf etmiş, terakkiye engel o

lan 'eyh nüfuzunu kaldırmıştır. i
mamların faaliyeti, camilerin içine 
hasredilmiştir. Bundan böyle bunlar, 
artık, memleketin terbiye, iş ve ka
nun hayatına burunlarını sokamazlar. 

Kendisi, yürekten materyalist ol
duğu halde Kemal Atatürk, kendi 
milletinin manevi ihtiyaçlarını da ta
nımaktadır. Türk dilini özleştirmek 

ve türk tarihinin eski kaynaklarını 

meydana çıkarmak hususunda yaptı
ğı gayretler. onun türk milletini sa

dece ruyonalize etmek ve garblilct
tinnekle kalmıyacağmı göstermekte
dir ...... 

Rom Landen [ Balkan Herald 
ıazete.i] 
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Filmlerde gördüOümüz 

tasasız kadın değildir Londra, 16 (A.A.) - Harb bakanı 
Sir Tomas lnskip, dün hava büdcesi 
müzakeresine nihayet verirken, ken
disi hakkında yapılan muahezeleri 
reddetmiş ve lngilterenin şimdi yap
tığı tayyarelerin sUrat, askeri kıymet 
ve tesir sahaları itibariyle en iyi ya
bancı tipten aşağı olmadığını bildir
miştir. 

üğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif pi 
neşriyatı - 13.50 Plak: Türk musikisi 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici b 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla da 
musikisi - 19.15 Türk musikiıi ve ha 
ıarkıları (Makbule Çakar ve arkadaılar 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça neı;riyat 
20.15 Türk musikisi ve halk şarkılan (Stil 
ve saz heyeti tarafından) - 20.45 Viy 
Jonist Necdet Atak - 21.00 Konferasn 
Selim Sırrı Tarcan - 21.15 Radyo 
fonik temsil - 22.00 Ajans haberleri 
22.15 Yarınki proııram. 

No:S Anlatan: Emekli Kurmay 
Albay R~id Golib Doz:ar 

27.000 kisiye 
bugun bir 

mezar olan yerde 
üzüm bağı var 

O da varhğı için durmadan çahşmak, 
uğrasmak, çarpısmak zorundadır 

Kadın ve genç kızlarımızın Ameri-1 Amerikan kadını, tabiatla mUcade
ka hakkında çok yanlış fikirleri var- le bakımından da Avrupa kadınına 
dır. Amerika denince, sinemada gör- nazaran çok daha zorlu şartlar içinde
mekte olduğumuz, işi ve gücü yalnız dir. Yalnız bununla da kalmıyor. O 
gönlünü eğlendirmek, macera peşinde spekülasyonun ezeli iniş ve çıkışları 
lroşmak, dans etmek, plajlarda dolaş- dolayısiyle ekonomik olarak da izti
mak, hasılı havsalamıza sığıdıramadı- rab içindedir. Amerikalıların fırsat 
ğmuz ve aklımızın bir türlü almadı- kovalamak adını verdikleri bu spor 
ğı lüks bir bayat sürmekten başka bir Amerikan hayat unsuruna dahildir. 
tasası olmayan bir alem ve bu alemde- Burada da "kendi düşen ağlamaz" 
ki kadın ve genç kızlar. Halbuki, hikmeti hükmünü sürmektedir. An
Holivud, Amerika demek değildir. cak, dar ve sıkıntılı hayat seviyesine 

Bu yeni modeller bir çok filolarda 
şimdiden kullanılmaktadır. Muhalefe
tin bir tetkik komitesi kurulması hak
kındaki teklifi , 139 reye karşı 153 
reyle reddedilmiştir. 

İstanbul : 
Zihnim gerek tahsil esnasında ve 

•erekse sonradan Plevne vekayiiyle 
dolu idi. Bu kasaba esas doğduğum yer· 
de bulunduğundan lıpanya'dan Türki· 
yeye dönerken ve erkanı harb kayma
kamı rutbesinde iken Plevne mubare • 
belerine dair okuduğum ıeyleri bizzat 
bu ıehrin etrafındaki muharebe yerle • 
rini (arbk yetipniş bir asker gözüyle) 
görmek için Plevneye gittim. Ve ora
da 15 günde ıehrin etrafındaki en meı
hur türk ve rus istihkam ve tabyaları • 
nı birer birer, gezdim; dolaıbm ve gör-
düm. • 

Bu batırab burada kısaca arzede • 
)'İm: 

Pilevneye gelen timendüfer Vid 
nehri yenından geçer, ıehre &"irmez. 
tren, Pilevne istaıyonunda durunca 
türk ve hususiyle aıker olanın bir kere 
İçi titrer. latasyonda d~nca evvela 
~ôzüme ufak ıuni bir tepe üzerine 
konmuı bir tek top iliıti. 

Bu nedir ? Diye aordum. Bana "Oa
nıan paıanm çıkııta yaralanmıı oldu· 
iu yerdir" dediler. Bir arabaya binip 
oradan ıehre gittim. Orada Plevne mu
harebesinden sonra doğmuı, büyümü§ 
akrabalarımdan bazı gençler buldwn. 
Bunlardan biriyle bir araba kiralıya • 
rak Plevne etrafını on bet gün dolat -
tm:n. 

Evvela ıehrin bir kenarında zaten 
küçükken bağlannuza giderken daima 
yanından &'eçtiğimiz ve harb esnasın -
da da üzerinden toplar patladığını ha • 
brladığun ve sonra da birçok PJevne 
haritaları üzerinde okumakla yerini ez· 
berden bildiğim en meıhur bir tabya 
olan (Kovanlık tabyasını) görmeğe git
tim. Bu tabyayı muhasara esnasında 

ıeneral Skobelef bir tqehhüd ınikda
n zabtetıniı olduğundan bu hatıraya 
hürmeten bulgarlar, burunu muhaaa. 
h esnasında ne tekilde idiyae kırk ıe • 
De denbeıi daima tmnir ile o halde mu
hafaza etmi,Ierdir. Tabyayı hiç: harab 
olıımımı gibi ıördüm. Bulgarlar buna 
~Skobelef tabyUJ) diyorlar. Tabya 
murabbaa yakın bir tekilde ıevleri, hen· 
delderi ve ıiperleri adi topraktan yapıl-
11111 sade bir müdafaa yeridir. İçinde 
hir iki top koymağa yarayıılı bir iki 
mazgalı da vardw. Bu tabya bir avcı 
siperiyle İsa ağa tabyası denilen diğer 
tabyaya merbuttur. 
Avcı siperleri harab olmakla be

raber izleri hala gene bellidir. Bu 
tabya ile avcı siperlerinin önünde 
ınail bir ati§ meydanı vardır ki ü
~ü Plevne muharebesinde bu 
tabya ve avcı siperlerinin müdafile
ri burada tam 28 bin ruau yere ser
mitlerdir. 

Kavanlık tabyaamm yanı başm
«!a ufak türbe gibi iki bina vardır. 
Bunların birisini burada pek ceau
rane harb etmit olan Skobelef'e ya
digar olarak saklıyorlar. içinde rus 
generalinin o vakit giydiği elbisesi 
ile kullandığı kalemi, mürekkeb 
bokkaaı ve saire hatıra olarak sak-

lanmaktadır. 
Diğer ufak bina ise insan kellele

ri v~ kemikleriyle doludur ki bu 
kelle ve kemiklerin o tabya önün
de ölmüı olanların olduğu malU:m 
ise de bunların hangisinin rua, türk 
veya romen enkazı olduğu meçhul
dür. Tabyanm yanı baımda bir ü
züın bağı yapmıılar buradan ziya
retçilere Skobelelin ruhuna uzum 
ikram ediyorlar. Bu ufak binaların 
bir ihtiyar bekçisi vardı. Bu adam 
vaktiyle o tabyalara hücıim etmit 
olan rus alaylarından sağ kalmıt o
lan bir rus neferi idi. Bana ''Beye
fendi, bu gördüğünüz yere hücüm 
ettiğimiz zaman biz burada 27 bin 
kiti zayi ettik" dedi. 

Ben, bu 27 bin kiıiye meza.r ol
mu§ olan bu meydanda rastgele bir 
iki yer kazdırdrm. içinden bizim es
ki martin ve yahud kapaklı tüfekle
rin fitekleri çıktı. Onları hatıra ol
mak üzere aldım. 

Sonra buradan ruslara ta Plevne 
teslim oluncaya kadar teslim olma
yıp pek kahramanane harb etmit o
lan meıhur Yunus beyin tabyasını 
ziyarete gittim. Bu tabya da her rue 
kadar zamanla biraz harab olmuı 
idiyse de gene adi topraktan yapıl
mıf büyiik bir tabya olduğu bugün
kü ıeklinden de tamamiyle bellidir. 
Burada ıeciane kan dökmüı olan 
kahraman ecdadımızın bir hatırası 
olmak Üzere tabyanın dütmana ba
kan en kanlı cephesinden bir mik
dar toprak yadigar olarak aldnn ve 
getirdim. 

Oradan sonra da muhasara eana
smda karargahını gene Plevne ke
narmda (Boğut) kariyeainde kur
muı olan Romanya kralı Şarl'm o
tunnuı olduğu Boğut köyiinü ziya
rete gittim. Bu kral, burada bir ha
tıra bırakmak için oturduğu evin 
önüne o vakit bir fidan dilıanit. Şİln
di bu fidan büyüınüt büyük bir aiaç 

olmuıtu. Sonra gene bir de uf ak :Jdj. 
ae yaptırmııtı. Onun yanında bir ye
re girdik buradaki bekçi bana bir 
defter uzattı. Deftere baktım! En 
birinci aayf anm baımda birinci yazı 
olmak üzere Kral Karol hiç bir mü
kaleme zikrebneden kaim bir yazı 
ile açık ve pek okunaklı olarak aa
de bir imza atmıftı. 

Ben de bu deftere: 
Ecdadımın ıanlı muharebelerle 

kanlarını döktükleri ve f(>hretlerini, 
döktükleri kanlarla tarihi i.leme 
yazdıkları bu yerleri ziyaret ile if
tihar ve onlarm ruhlanna fatihalar 
ibda ederim. 

Birle§ik Amerikanın en kesif nüfu- uymak tasası, gene kadına yüklen
au Misisipi havzruıiyle garb tarafının mektedir. Bu gibi hallerde, Amerikan 
ortasındadır. Bu ovalarda, on binler- kadını, tasavvur edilemiyecek derece
ce şehir, milyonlarca çiftçi yaşamak- de kanaatkar ve sabırlıdır. 
tadır. Bu şehir ve kasabalarda içinde, Bu ekonomik değişikliklerin, Ame
çocuklarmın terbiyesiyle meşgul ve rikan ailelerin sık sık göç etmelerin
kocasının her günkü hayat mücadele- de de kısmen dahil ve tesiri vardır. 
sine yardım eden Amerikalı anala- Göç edilen bir şehirde yerleşip ge
rın yap.dıkları, yeşil pencereli, beyaz çinmek imkanı kalmayınca, taliin baş
boyalı milyonlarca ev ve yuva vardır. ka bir şehirde denenmesine karar ve-

Bu Amerikalı ana, hizmetçisiz, ça- riliyor. Pek az Amerikalıya doğduğu 
maşırcısız, ahçısız olarak gündelik memlekette ölmek nasib oluyor. 
ev işlerini yapmak mecburiyetinde- Daima bir göçebe hayatı geçirmek 
dir. Gene bu ana, üstünden, başından, bu vadi ve ovalardaki insanların do
boğazından keserek çocuklarını mek- ğuşlarında vardır. İşte bilhassa bu de
tebe devam ettiren anadır. Hele, sos- vamlt göçte Amerikan kadını çok bü
yal sigortası olmayan bu memlekette yük bir metanet göstermektedir. Hiç 
üstelik bir de hastalık çatıp gelince, sesini bile çıkarmadan çoluk ç6cuğu
o, belki yıllarca hekim ücreti vere- nu toplayarak bütün hayat ve tabiat 
rek maddi ve manevi iztirab içinde şartları değişik olan bir diyarda ye
ya~r da hiç şikayet etmez. Şikayet niden yuva kurmaktadır. Bu ise, yal· 
etmez, çünkü Amerika atmosferinde nız kadının ba~rabileceği bir iştir. 
''şikayet" denilen şey yoktur. Çünkü, yeni bir alemde, hiç zorluk 

Amerikan erkeği bu analara, Avru- çekmeden yabancılarla anlaşabilmek 
pahların tasavvur bile edemiyecekle- için metanet ve cesarete ihtiyaç oldu
ri bir saygı göstermektedir. Bu anne- ğu gibi, ev idaresini pratik bir şekle 
lerin hatırı için "anneler günü" ih- sokabilmek istidadı da olması lazım
das edilmiştir. O, günü büyük ve kil- dır. Üst baş, mutfak ve ev idaresinin 
çük her çocuk annesinin bayramını para işleri gibi meselelerde, elverişsi
yapmaktadır. zi elverişli bir şekle sokmak sanatı 

Amerikadaki "anneleri saygıyla an
mak" gününün ayrı bir tarihi vardır. 
Bundan takriben yüz yıl evvel, hemen 
hemen v~i denecek bir seviyede o
lan Amerikanın garbine göç edildiği 
günler, kadın da tıpkı bir erkek gi.bi 
mücadeleye girişmek zorunda kalmış
tır. Dıprıda kocaları tabiat unaurla
riyle ve yabanili e m\itenıayil blr İP• 

san yığı.niyle döğüşürken, kadınların 
ev idaresi ve çocuk yetiştirmeleri sa
yesinde bu yerler barınılabilecek bir 
yurd ve yuva olmuştur. Hatta, çift
liklerin bulunduğu sahada hayat hala 
o e4lki günlerden farksızdır. Buraları, 
Okyanos kadar büyük ve geniı;tir ve 
bu yerlerde yaşayan bir insan, yalnız 
kendine güvenebilir. Bu ıssız ve ten
ha yerlerdeki çiftliklerde erkek için 
yalnız bir tek destek vardır; o da, 
hizmetçisi olmayan ve sadece ara sıra 
çiftlik uşaklarından yardrm gören ev 
kadınıdır. 

ayrı bir istidadı ifade eder. 
Amerikan kadını, kendi evinin ida

resi dııtmda da kocasına yardım et
mekten geri kalmamaktadır. O, ta
şındıkları evin bodrumunda bir ça
ma~ırhane açmaktan, mağazanın bi
rinde tezgihdarlık veya daktiloluk 
etmekten kadyen çekinmez. 

Ailesi kala.balık olan ve C"Yi terke
demiyen yaşlıca kadınlar ise, tatlı. 

reçel veya şişle yün örgüler yaparak 
kulüblerde satmaktadırlar. 

Evin idaresini temin etmek malna
diyle yapılan bu iş ortaklığı o k~dar 
umumileşmiştir ki, hemen bütün 
şehirlerde kadınların yaptıkları el it
lerine mahsus bir sergi, bir nevi "bor
sa" vardır. 

Büyük şehirlerdeki genç kızlara ge
lince, bunlar da kendi ikametgihla
riyle büro arasında mekik dokumak
ta, akşamları evlerine dönünce ye
meklerini pi~irmekte ve dünyanın 

Avam kamarası muhtelif muhafaza
kar hatiblerin müdahalelerinden son
ra, işçi partisinin bugün hava prog
ramının tatbikinde tevessül olunan 
tedbirleri tenkid eden takriri reddet
tikten sonra hava büdcesini ekseri
yetle kabul etmiştir. 

İngihcre ve Amerika ya 
gönderilen ahınlar 

Nevyork, 16 (A.A.) - Avusturya 

hadiseleri üzerine Avrupadan Amerika 

ya kaçan sermayeler Amerikan banka

lanna Londradan Nevyorka iki milyon 

225 bin altın dolar nakline imkan ver-

miştir. Amerikan hükümetinin altın si
yasetini değiştirdiğinden beri ilk de
fadır ki Avrupadan bu derece mühim 

bir altın Amerikaya gelmektedir. Bazı 

mali mahfilleri bunun, Amerikaya daha 
mühim bir altın tehacümüne başlangıç 
olacağı kanaatindedir . 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 PllkJa tür 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakl 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak ne 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
1 17.00 nkılib ta 

ribi dersleri: Üniversiteden naklen Y. Hik 
met Bayur - 18.30 Çocuk musahabeleri 
Eşref Şefik - 19.55 Borsa haberleri - 2 
Nihal ve arkadaıları taarfmdan türk mu 
ıikisi ve halk prkıları - 20.30 Hava rapo 
ru - 20.33 Ömer Rıza tarafından arab~ 
söylev - 20.45 Bimen Şen ve arkadaıları 
tarafından türk musikisi ve halk ıarkılar 
(Saat ayarı) - 21.15 Radife ve arkadaı;ları 
tarafından tıirk musikisi ve halk ıarkıları 
- 21.50 ORKESTRA: 1 - Vagner: Drand· 
Iid dö Lohengren. 2 - Svedsen: Zorahayda. 
3 - Blon: ug der cnomen. 4 - Grieg: O Pren
tan - 22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plak
la sololar, opera ve operet parçaları -
23.20 • 23.30 Son haberler ve ertesi ııunıin 
proıramı. 

Avrupa: 

vı ..... , ..... VE OPERETLER: l:l AOJOn• 
ya - 15.25 Hamburg - 16 Frankfurt, 
Laypzig - 17 Frankfurt - 20.5 Viyana -
21 Roma - 21.15 Paris - 21.30 Floransa -
24 Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONlK KONSERLER: 17 Bertin - 19.10 
Hamburg - 19.15 Stuttgart - 20.15 Biık
reı - 22.15 Strazburg - 22.30 Lüksem• 

Belçikadan /ngiltereye altın bure - 22.40 Prai - 23.15 Tuluz. 
ODA MUSlKİSİ: 21 Miınih. 
SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolonya -

14 Stuttgart - 17.30 Stokholm - 18.20 Kö· 
Brüksel, 16 (A.A.) - Peyireel ga- nigsberg, Laypzig - 19.10 Berlin - 21.40 

Stuttııart - 22.20 Droytviç. 

gönderiliyor 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
19.10 Kolonya - 19.25 Viyana - 19.30 Pa· 
ris - P.T.T. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav, Hamburc 

yare 5.500 kilogram altın nakletmiş- - 8.30 Alman istasyonları - 10.30 Ham
tir. Başka sevkiyat yapılmaın da der- burg - 12 Alman ıstasyonları - 13.15 Ko-

. . . lonya - 14.10 Frankfurt - 14.15 Berlin, 

zetesi, binlerce kilogram altının Belçi
ka milli bankasından Londraya gönde
rilmekte olduğunu bildiriyor. Altı tay-

pış edılmektedır. \ Kolonya, Stuttııart - 15.35 Berlin - 16 al-

Bükreşte Romen - Türk 
ticaret odaıon kuruldu 

man istasyonları - 16.10 König&berg -
17.10 Münib - 18 Berlin - 18.30 Frank
furt - 19.10 Keza -20 Beromünster, Layp
zic, Stutgart - 22.20 Münih - 22.35 Ko
lonya. 

HALK MUSİKİSİ: 1.30 Stuttgart - 21 
Bükreş, 16 (A.A.) - Anadolu ajan- London - Recyonal ve diğer Avrupa istas-

yonları. sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Ticaret ataşemizin teşebbüsü ile 

Bükreıte bir romen - türk ticaret oda
sı kurulmuıtur. Odanın gayesi, iki 
memleket araaındaki ekonomik ve JıcW. 
turel mUna;,elletlcr.irı lnSOit-I"·-· ı..:--ot. 
tir. 

tekmil büyük şehirlerindekiler gibi 
çorab ve çamaşırlarını bizzat yıka

maktadırlar. 
Amerikadan gelen filimlerde bir de 

bize üniversiteye giden genç kızlar 

takdim edilmektedir. Amerikan üni
versitelerine devam eden genç kızla
rın büyük bir kısmı, h'\,vatlarını ka
zanmak suretiyle tahsillCJini yapmak
tadırlar. Hemen hemen daha şafak 
vaktinde garsonluk, satıcılık veya te
mizleyicilik etmek suretiyle faaliyete 

DANS MÜZİÖİ: 20 Berlin - 21 Kolon
ya - 22 Viyana - 22.30 Stuttgart - 23 
Floransa, Katoviç, Milano - 23.25 London 
- Recyonal - 24 Droytviç, Lükıcmburc -
o.ıs Tulwı - 0.30 Droytviç. 

ıo •4 ... --=··-...il ....... 
Japonyada yapdacak 

Kahire, 16 (A.A.) - Olimpiyad ko
mitesi bugün verdiği kararla, olimpi· 
yad oyunlarının Japonya ikliminin mü
saadesi sebebiyle 21 - eylül - 1940 ta· 
rihinden 6 - ilkteşrin - 1940 tarihine 
kadar Tokyoda yapılacağını tesbit et
mi§tir. 

Kredi Fon~iye keşidesi 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç fa. 

izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde : 

~lııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.._ . geçerler; bu işlerini bıtirir bitirmez, 
Diye bir yazı yazdan. : _ öğle servisine yetişebilmek için üni-

Plevnede fırka kwnandanı oluak : : versiteye koşarlar ve herkes yatağına 

1903 senesi tahvillerinden 504.953 
numaralı tahvil ile, 1911 senesi tahvil
lerinden 80.040 numaralı tahvil ellişer 
bin frank ikramiye kazanmışlardır. bulunan bir bulgar zabiti benim bu : : girdiği zaman, onlar göğüslüklerini 

ziyaretlerimde yanana bir mülaznn 5 : çıkararak ders çahşmağa koyulurlar. 
katmııtı. Mülazım benim erkanı : 5 Hayır, harıy. Amerikan kadını, si-
harb kaymakamı olduğumu bildi- 5 : nema filmlerinin göstermek istedikle-
ğinden pek nobra., davrannuyor· 5 _ ri gibi tasasız değildir. O da, varlığı 

du. : yazan: Alexia T olatoi Nt.>: 30 : için çalışmak, uğraşmak, mücadele 
(Sonu var) : : etmek zorundadır. 

-
Bolu ,·iJayet biidcesi 

Bolu, 16 (A.A.) - Vilayet umumt 
meclisi mesaisini bitirerek bugün da
ğıldı. Büdce 653.066 lira olarak kabul 
edilmiştir . -~----------------------------~-------------------------------1: =:.._ ____________________________________________________ ~--~---111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: E:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııeeaı5111 -karşılaşan bir ayı, hazan bir satıcı ka

dını düa siparişine kandırmağa uğra
gan bir papas, bazan da birbiriyle kav
ga eden iki kekeme olurdu... Petro, 
Aleksaşkaya aşikane denilecek bakış
larla bakarak gözleri yaşarıncaya ka
dar gülerdi. 

llk önce çocuğun Çara soytarı ola
cağı sanılmıştı. Fakat hayır, onun gö
%Ü daha yükseklerde idi. Maskaralık e
debilirdi, evet. Fakat generaller, mü
hendisler toplanıp da her hangi bir 
meselenin hal şeklini aramağa başla
yınca o da koşar, aralarına girerdi. 
Petro sabırsızlıktan tırnaklarım ke
mirir, ve bu esnada Aleksaşkanm başı 
orada hazır bulnanların omuzları U
%erinden görünürdü. Meselenin çabu
cak halli için mütaleasım söylerdi: 

- Basit şey. Şöyle yapınız, böyle 
ediniz ... 

Generaller birbirinin yüzüne 
rak: 

- Ha 1 Ha 1 derlerdi. 

baka-

Petronun gözlerinden krvııcımlar 

saçılırdı. 

- Doğrul 

Bir şey tedariki lazım gelince Alek
aaşka parayı alır, çitlerden atlayıp 

bostanlardan geçerek Moskovaya fır
lar, ve aradığını derhal bulurdu. Son
ra, gelir, faturayı Ni!rita Zotof'a uza
tır, e!T'Jn bir tavurla soluya soluya göz 
kırpar: ''Hepsi doğru ama hesabta bir 
kopeklik mübalağa yoktur" derdi. 

Zotof başını sallaya sallaya: 
- Aleks29ka Aleksatka, böyle 

-çamdan direklerin dokuz kopeke : 
satıldıkları hiç görülmüş müdür? Bun- :E 
lar nihayet üç kQpek eder. : -- Pahalı, çünkü hemen bulmak la- : -zımdı. Pahalı, çünkü Petro Aleksee- : 
viçi bekletmemek Hizımdı. E 

- Bana bak Aleksaşka, senin bu : 
hırsızlrklann seni bir gün dar. ı ağacı- E 
na götürecektir. : -- Bana sebobsiz yere hakaret edi- : 
yonıunuz, Nikita Moissiyeviç... E 

Ve Aleksaşka, mavi gözlerini zorla : 
yaşartmak için başını öteye çevirdik- : 
ten sonra kendine acındırarak sözle- : 
rine devam ederdi. Zotof da, onunla E 
uğraşmaktan bıkıp kalemi ile ümidsiz- : 
ce bir jest yapar, ve: 5 

- Peki, peki, derdi. Bu seferlik de 5 -böyle olsun... -

: dansedilen akşam toplantıları başladı. 
: Almanlar Petroyu Alcksaşka vasıta--- siyle davet ediyorlardı. 

Almanların Petroya gönderdikleri 
- davetnamede, bir tabaka iyi kağıd ü--zerine sütunlardan ve asma dalla-

rında~ müteşekkil bir çerçeve içinde, 
: kocaman karınlı ve bir fıçıya ata bi
E ner gibi binmiş çml çıplak bir mujik
- le, bu mujiğin tepesinde, gene çıplak 

ve elinde bir yay tutan bir bebek, alt
: ta bir kum saatine dayanmı' ve bir ora
- ğ;n yanında durmuş bir ihtiyar res-
- medilmişti; ortada altın yaldızlı harf-
: terle almanca mısralar vardı: "Sami
: mi bir selamla, sizi bira içip danset
E meğe davet ediyoruz.'' Ve eğer her 
: mısram ilk harfine dikkat edilirse 
E bunlardan şu kelimelerin çıktığı görü
- lürdü: "Hcrr Petcr.,, 

Ald<saşka emirber tayin edilmiııti. 
Lö For onu Petroya medhederdi: "Oğ
lan ilerliyecektir. Bir köpek kadar sa
dık, ııeytan gibi zekidir." Aleksaşka 
mütemadiyen Kukuy'a gider, hediye
siz geri gelmezdi. Ne çeşid olursa ol
sun hediyeye bayılırdı. Lö For'un es
ki şapkalarını, eski elbiselerini giyer-

Sluuelburg kalesi yanında muharebe olurken Akşam olurken Aleksaşka tek atlı 
bir araba getiriyordu. (Petro, bacak
ları uzun olduğundan ata binmeği 
sevmezdi.) Ve haydi, doğruca Ku

di. Kukuy'da kendine bir peruka ıa

marlayan ilk rus kendisi olmu§tU. Bu 
ateş rengi bir peruka idi ve Aleksa§ka 
onu bayram günleri giyerdi. Sakalını 
ve bıyıklarını tıraş eder, pudralanırdı. 
Uşak gürühu onu, hUrmet makamın
da, bazen Aleksandr Daniliç diye ça
ğırırdı. 

Alek&a§ka bir ıün Petroya iyi kıy< 

fetli, temiz gömlekli, yeni lapçınlı bir 
delikanlı takdim etti. 

-Mein Herç, yüreğim (Aelkesaşka 
bir kaç zamandanberi Petroya bu ta
birle hitab ediyordu), ona emret de 
bildiklerini göstersin ... Alyoıka tram
peteyi al. 

Alyoııka, acele etmeksizin takkesini 
başına geçirdi, masanın üstünden 
trampeteyi aldı, ve, gözlerini tavana 
dikerek, kayıdsız bir tavurla trampe
teyi mütemadiyen takırdatıp toplan
ma, uyanma, yilrilme, hücum etme ha· 
valarnı çalmağa ba1ladı: 1teri 1 Süngü 

licumu yap 1 Hurra!" Ve nihayet, 

çılgınca bir raksla bitirdi: "Haydi 1 
Haydi! Hey! Heyi'' Bir ilah gibi ha
reketsiz duruyor, yalnız elleri ve tram
pete çubukları öyle hızlı kalkıp iniyor
lardı ki adeta görünmüyorlardı. 

Petro Alyoşkanın üzerine atıldı, 
kulaklanndan yakaladı, hayran hay
ran yüzüne baktı, defalarca öptü. 

- Birinci bölüğün baıtrampeti ola
caksın! 

Aleksaşka işte böylece taburla bir 
münasebet tesis etmiJ oldu. Günler kı· 
salarak kırağı toprağı ıertleıtirip al
çaktan geçen bulutlardan da yağmur
lar dökülünce KukuY,'da bira i~ 

kuy'a ... 
- Dün akşam hana kadar gittim, 

mein Herz, ve emriniz mucibince altı 
Jİşe bira ısmarladım ... Anna İvanovna 
ile de konuştum... bu akşam muhak· 
kak surette orada bulunmağı vadetti. 

Petro burnunu çekerek susardı. O
nu, bu aqam toplantılarına mukave
met oluıunaz bir kuvvet çekerdi. De
mir çemberli tekerlekler soğuktan 
katılmış tekerlek izlerinde gürültü 
ile döner, yol karanlıkta gözden sili
nir, yapraks~ dallar bendin üzerinde 

ıslık çalardı. Sonra cazib ışıklar bir· 
denbire görünürdü. Aleksaşka göz~ 
rini karanlklara dikerek: "Sola, sola, 
Mein Herz, şu dar sokağa gir, yoksa 
geçemeyiz," derdi. Hollandavari al
çak pencerelerden sıcak bir ışık sü
zülürdü. Şişe yığınları arasında koca 
perukalar, çıplak omuzlar göze çar· 
pardı. Musiki. Fırıl fırıl dönen çift· 
ter. Uç mumlu, ardları aynalı divar 
şamdanları divarlarda acayip gölge· 
ler yapardı. 

Petro serbestçe değil, fakat daima 
yüzünde bir azab ifadesi ile, gözleri 
her zamanki gibi hanelerinden fırla
mış olarak içeri girerdi: Upuzun bo
yu, kanı çekilmiş çehresi, sıkıp büz· 
düğü küçük ağzı ile kapı eşiğinde gö
rünürdü ... Burun deliklerini açarak 
nefis rayihaları içine çekerdi: Biranın 
ve tütünün ne zevk verici kokuları 
vardı l 

- Petrol 

Misafirler tehalükle kalkar elleri· 
ni uzatarak yaklaşırlardı. Kadınlar o
muzlarını ve dar korsanın sıktrğı tom· 
bul göğüslerini meydana çıkararak bu 
delikanlının - Barbarlar çarının -
önünde reveranslar yaparlardı. Pet· 
ronun ilk kontrdansa Anhen Mons'ıı 
davet edeceğini herkes bilirdi. An· 
hen, her sefer, ilk defa olduğu gibi 
memnuniyetinden kızarırdı. Anhen 
her gün biraz daha güzelleşiyor, geli· 
fiyordu. Petro Almancayı şimdi aı 

(Sonu nr) 
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Pehlivan yetiştirmek Türkkuşu gençleri türk 
yeni dünya 

yaptılar 

• • 
ıstersenız .•• 

GÜl"ef, ıiipheaiz, çok iyi bir spordur. 
Fakat bu sporu yapan herkes karJısın· 
dakini yenmek ister. Daima yenilerek 
güreı etmek sonunda elbette tatsız o
olur. 

Yenmek için de kuvvetli olmak 
Iazmıdır, dersem beni yalancı çıkar
mazaınız aanırnn. Kuvvetli obnağa 

gelince, oda herkesin sadece kendi elin
de delildir. insan mümareseyle, spor
la kuvvetini arttınr ama doğuıtan 
sağlımı ve kuvvetli olmak, süreı için, 
daha iyidir. O halde kuvvetli pehlivan 
yetiımesi daha ziyade anaların, baba
ların elinde demektir. 
Çocuğun doiuıtan kuvvetli olmau 

için ne yapmalı ? 

barda gebe kalırlar, Bet ay sonra N• 
harda yavrularını verirler. inekler ele 
bahar sonunda gebe kalır ve dokuz ay 
sonra yine bahar ibtidumda doirur
lar, gebe kalma zamanı, yaft'UDun ana 
karnında kalacafı müddete göre deği
tir. 

mah plônörle 
figürleri 

Trakya manevralarında, kırmızı ve ,. 
mavi tarafların büyük hava harbını 
yaptığı gündil. Di.ifman mevzilerini 
tarauud ederek ilıediyen lutlılara çok 
değerli haberler getıirdiilndeıı dolayı 
kırmızı ordu kumandanlğmca takdir 
edilen kahraman tayyareci Bayan 
Gökçen'i Lüleburgazdaki bava karar
gilunda ziyarete gitmiıtik. 

Rivayet ederler ki, her ıeyi bilen, 
Eflatun filizofa bir delikanlı qk için, 
en müsaadeli zamanı sormuı. Filizof : 

- Ne vakit büyük bir ıey kaybede
bilecek halde bulunursan .•. 

insanların ek, sadece baynnbk dev· 
rinde belki öyleydi. Medeniyet bu kai
deyi değittirmiı olsa da, tabiat baldo· 
m kaybetmez, kıı sonunda ve bahar 
ibtidaaında doğan çocuklar claba sür
büz olurlar. Kıt ıonu, tam da, içinde 
bulunduğumuz bu mevıimclir. Bu mev· 
simde doğan çocuklarınıza iyi bakınız. 
Pehlivan olmak için tanıları daha bü
yüktür. Zaten önümüzde, pek uzun ol
masa da, bahar mevıimi var. Çocuğlİn 
İyi büyütülmesi pek de eziyetli olmaz. 

Çorlu ova11ftı yakıp kavuran bir 
ağustos günil idi. Atatilrk kız~a, ha
vacılığa aid hatırmıı.sa ne tclıyorsa 
ıoruyoır, o da bize, c:eureti ~ ~r
nıek olan kibarlığı ve giller yilzu ıle 
cevab veriyordu. G. 9 .• Kayseri labrikamJa yapılan akrobati ve rekor planörü 

Diye cevab venniı. Birinci tart insan 
çocuk yetiıtireceği zaman ne§eli, ke
yifli olmaktır. Sarhoıl•ğun verdiği ya• 
lancı keyf zamanları, tabii, müstesna. .. 
Ancak, vücudce kuvvetli olduğu za
manı da düıünmek liznn. 

insan yazın kuvvetinden kaybeder. 
Kıım da, az çok yağ bağlar, kuvveti 
gene azalır. Demek ki pehlivan yetiı
tirmek için en iyi mevsim ya sonbahar
da veya ilk baharda olacaktır. 
Doğacak çocuğu düıünmiyenler, 

son baharı yalnız aık mevsimi olarak 
tercih ederlel".. Hele bizim memleketin 
bir çok taraflannda ilk bahar kısa sÜ· 
rer. Son bahar daha uzun ve daha tat
L olur. 
Şu kadar ki, son bahar aıkm mahsu

lü olacak çocuk yaz ortaamda doğar. 
Sıcaklarda dünyaya gelen çocuğu peh
livanlığa hazırlamak pek güç olur. Ço
cuğun kolay ve kuvvetli olarak büyü
tülebilmesi için kıt sonunda ve bahar 
ibtidasında doğması l&zımdır. 

insanı hayvanlarla mükayeae etmek
ten gGcenmezıeniz: En makbul yavru
lar mart yavnılandır. Keçiler son ba-

Bir 
Süiinli 

Öldürdü 
lzmit, (Huıuıt) • Kandıranın Kara

manlı köyünde müthiş bir aile faciası 
olmuf, 65 yatında ~kir isimli bir da
mad 80 yaf ındaki kayın babaaını öldür 
mUıtilr. 

Öğrendiğime göre, kayın baba ile 

damadın arası aile meseleleri yllzün
den uzun bir zamandanberi açılanı,, 

geçinemiyorlarmıı... Hadise günü 80 

)'alındaki Veli evin önündeki aamayı 
budamış, ve asmaya bir direk dikmek 
iatemiftir. Damadı buna razı olmamış· 
tır. Bu incir çekirdeğini doldurmayan 
mesele yüzUnden aralarında kavga çık
mış, damad ihtiyar adamı bir kaç ye
rinden bıçakla yaralayarak öldürmüş
tür. Hldiseye adliye el koymuftur. 

---- - - . 

Bundan sonraıı için ele mayıs sonla
rını hatınnızcla tutunuz: Pehlivan ola
cak çocuk; yetiıtirmeğe en ziyade 
müaaid atk mevıimi mayıs sonudur .•.• 

Bu iti derin tetkik eden hekimlerden 
bazıları mevsimden ba§ka, günün en 
iyi saatini bile dütünmütlerdir. Mede
niyet hayatında, qk zamanı gece saat
leri içindedir. Halbuki, fiziyoloji bakı
mından, insanın en kuvvetli zamanı 

öğleden sonra aktaına doğru gelir. On
dan dolayı saat bet çayları alqam ye
meklerinden daha keyfli olur •.. 

Mayıs ayının sonlarında gelecek sa
at bq çapım mart ayında habrlatbğı
mı vaktinden erken bulursanız baldı 
çıkmazsmız. Çünkü benim göz önüne 
getirdiğim henüz evlenmermı gençler
dir. Asd pehlivan yetittirecek onlardır. 
Genç annelerden ve genç babalardan 
doğacak çocuklann pehlivan olmak 
ıanslan daha büyiik olur. 

Onlara iki ay önce haber vermek hiç 
ele erken sayılmaz. Buiün nitanlanmıt 
olsalar, kağıdları askıya çıkacak, çehiz 
hazırlanacak ilh ... ancak. 

Pehlivan yetittirmek istiyen genç 
bekarlar. etlerinizi fimdiclen seçiniz. ... 

G.A. 

Samsun vilayeti umumi 
meclisi çalışmalarını bitirdi 
Samaun, 1§.J,.&6.}. ~l1Wlli 

Fuad Tuksal'ın Başkanlığında yapa
rak dağıldı. Vilayet büdcesi 861 bin 
lira olarak kabul olunmugtur. Büdce
nin her kısmmda geçen yıla niabetle 
fazlalık vardır. Bilhuu maarif, nafıa, 
sıhat ve zwaat itleri için ehemiyetli 
mikdarda tahıiaat ayrılmııtır. 

Yeni f ransız kabinesi 
beyannamesini hazırladı 

Paris, 16 (A.A.) - B. Blum'un re
isliğinde toplanan kabine, parlamento
da okunacak hlikümet beyannamesini 
tasvib etmiıtir. Yann reisi cumhurun 
riyasetinde ikide kabine toplantısı ola
cak ve metin, o zaman. en ıon ve kati 
teklini alacaktır. 

Sütçüler nahiyesinde 
Isparta villyetl içinde bulunan Süt

çüler nahiyesinde yeni bir kaza tetkil 
olunacaktır. İç Bakanlık Isparta vili • 
yeti tarafından bu husmta vaki teklifi 
tetkik etmektedir. 

YEŞI L DEFTER 

Şimale doğru gidiyorlardı, fakat So
llleret Menfını'a yakıa,ırlarken, bir
den otomobil sağa aaptı. Buna ne lü
a:um vardı? Fakat şüpheye de mahal 
Yoktu. Rezayr'in telefonu telgrafla da 
teyid edilmemiş miydi? Fakat aynı 

lnda safiyeti yüzünden bir tuzağa düş
lllilf olduğunu pek geç farketti. Tele
fon etmiş olan adam eğer Rezayr de
ğilse arkasından bir de telgraf gön
dermesi güç bir şey değildi. Hem tele
foııdaki ses ona Cimminin sesinden 
biraz bafka gibi gelmemiş miydi ? 

Taksiyi durdurmak için ayağa kalk· 
inak iatedi. Fakat ayni zamanda oto
lllobili Şehmers'in intihab ettiğ ini dil· 
IÜnerek neye karar vereceğini şaşır
dı. 

Bu esnada otomobil bir kerre daha 
llğa dönerek dar ve tenha bir sokağa 
lirdi ve durdu. Betti korku içinde o-

Yazan: Marııörit Randü 
25 

tearrıza karıı elleri ve ayaklariyle mü
cadeleye devam etti. 

Git gide başı dönüyor, kendini kay
bedecek gibi oluyordu. Tam bu sırada, 
öbür tarafda taksiye binmekte olan 
Şehıners'i tanıdı. 

- İmdad, Şehme1', diye bağırmaya 
teşebbüs etti. 

Fakat büyük bir dehşet içinde Şeh
mera'in bacaklarını tutarak öteki ada
ma yardım ettiğini gördü. Bayılmıftı. 

Endi19 
Saat dörtten sonra, Cimmi ve Haya

lop, belki Viv telefon eder diye apar· 
tımandan çıkmamıtlardı. 

Cimmi yazihanede bir &f&iı bir yu
karı dolaşırken: 

İhtimal 11cağın tesiriyle 90rdum. 
"-Yaz günlerinde belki gök yüzü 

serin olur, fakat kışın gökler çok so-
ğuk olsa gerek ... ,,.. . 

Y eryüzilnden bambatka bır alem 
olan havaların bütün iyi kötü tarafla
rını bilen ve bu bilgisi sayesinde o
nunla doıt olan Bayan Gökçen &Ulerek 
oevab verdi: 

"- Gök yüzil; yaz, kış, gece, gün
düz biribirine benzemiyen ve hepsi de 
insanı kendıiaine çeken husuaiyetlerle 
doludur.,, 

*** 
Eveli gün Ankaranın en soğuk gün 

terinden biri idi. Denizden bin metre 
yükseklikteki bozkırın kuru, sert, bir 
yayla soğuğu ... 

Bugün türk Hava Kurumunun pli· 
nörcüleri, yeni akrobasi figürleri 
yapacaklardır. Akrobasi; bilhaua pll
nörle akrobasi, motönüs bir tahta 
kuşlct, ve kendimi yalnı~ ribglnn ah-

"' 
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Lü,,U.... ltava botlafu üarinde 
daire çizen u•ta hareketi. Planö
rün, bir pergel ayağı gibi ruuıl 
hareket ettiğine Jiklıat ediniz! r·-· ·---

• 

Ter• band ile gİrİf. taklalı atq 
ile çıkq... Rame balıtılrtan .an
ra, bu hareketin i•teJiği mahare-

ti izaha hacet var mı? 

- Henm bundan emin delilim. Ak· 
lıma bir ,ey geliyor, Hayalop. 
· - Sizi dinliyorum, Kumandan. 

- Karamaakenin hayret verici mu
vaf fakiyetledni DMıl izah edersiniz? 

- Mükemmel bir te,killta aahib ol
maaiyle. 

- Fakat bu Wi değildir. Asıl ehe
miyetli olan fey, timdiye kadar kimse
nin onu ele vermemif olmasıdır. Hal· 
buki ehemiyetli bir çetede ergeç bir 
botbağaz gaf yapmakta ve euarı mey
dana çıkarmakta geciJmıez. Niçin? Fa
kat Karamaake çeteainde böyle bir fCY 
ıörülmüyor. Neden? Çünkü hepainiıı 
korkacak bir ıeyleri var. Her halde 
Karamaake hepsinin kötü mazilerini 
biliyor. Ve bu suretle onları' istediği 
gibi oynatıyor. 

- Şu halde? 
- Karamukenin Ballarat·ı da ayni 

fekilde elinde tuttuiunu biliyoruz. E
ğer ondan para çekmiyona. muıbakkak 
hizmetinden istifade ediyordur. 

- Ballarat'ın da çeteden oldutunu 
mu ıöylemok istiyorsunuz? 

- Eğer böyleyse hiç f&fllMU!L 
- Dostum, eğer hakikat buysa, hep-

YAZA_N: j 
CemalK~ 

şına bırakarak havada, yer üstünde bi
le yaplamıyan binbir hareket yapmak. 

Ulus meydanından geçerken, Koç 
ap:trtım:ın '•Ul kapıaındaki termomet
reye gözüm kaydı: Sıfırın altnda 4 ... 
Saat kaçtır, biliyor muaunuz? Altı bu
çuk .•. Bu saat; tchrin henm uykuau
nun mahmurluğu içinde olduğu bu sa
at, havacıların uçuş hazırlığı 7aptık
ları andır. Gözünüz bütün dondurucu 
soğuğa rağmen masmavi ve yerdeki
lerini kendine çekecek kadar ıöz alı
cı olan ıök:e doiru kaydıiı nman içi
niz iirperiy~: 
"- Bu soiı:ıkta oraya nasıl çıkılır?,, 
Tiirkkuıunun yiğit çocukları ile 

beraber hepimiz, Hava Kurumunun ö
nünden böyle bir otobüse biniyoruz. 
Yolumuz oldukça uaktır. Çiftlik yo
lu üzerinde olan TUrkkuıu alanı, biraz 
uzaklıia ratmesı. uçuılar için eıı mil
aaid bir yer olarak. epey aUren arqtır-. 
malardm llOQra bulundu. TilrlıııkufU 
çocukları, onun bu uaklılmı biç bir 
zammı çoğunuanyorlar. Yolda gider
ken, qağı yukarı IOkiz kUome~ olan 
bu yolu, defalarca yayan gidip geldik
luini anlattılar. Yüsilaün renci, üa • 

ve aertlep bir genç, diyor ki: 
"- ... Yayan gittiğimiz zaman, yü

rildUğümü.z yolun acısını, pllnörle ha
valandıtımız zaman çık~oruz. Hava 
ıilrati ile on ldılometre, çocuk oyunca• 
ğıdır. Bir gözünüzü açıp kapama za
manı... Gökte tehirle meydan arasın
da mekik dokuruz.,, 

YUzilnUn eamerlillne rafmen, bir 
kremle oiulmuı kadar parlak olan 
rengine bakarak sordıun. 

••- Gülmezecniz abe bir tcY sora
cqım: Havada riizcarın tiddeti dola
yıaiyle deri çatlıyor mu?,, 

Genç arkadq gül dil: 
"- Sis, iki yüz kilometre ellratle 

&iden bir tayyareden def Ü, Hbeıı kj. 

lometre •ilratle giden bir trende başı
nızı pencereden dıprıya çıkarmayı 

tıec:rilbe etsenize ... ,, 
Tayyarecilerin, cehennem sıcağında 

bile başlarına neden o kocaman başlığı 
giydikleri, bu mukayeseden IOftra daha 
anlqıhyor. Tayyareci olmaya ve tay-

( Sonu 8. inci sayfada ) 

Cimmi kahkahaıını tutamadı. Hays
lop, huımlarmı parmakları üzerinde 
sayarak devam etti: 

- Dün Ah Sin'in dışarda bıraktığı 
pnç de var. Her halde bu otomobil· 
lerden birinin fOf örü olacak. 

- Öteki otomobilin şoförünü de u
outmıyalmı.. 

- Ya güzel kadın, dedi Hayslop. 
Hani fU paraları bankada değittiren. 

- Bokaör Fred'i unutturı, &aliıbal 
Hayalop elini balına &ötürdü; 
- Ha, fU ub Fred, alacalı olsun, e

ğer erccç ona yumruğunu faiziyle Ö· 

detmenem bana da Hayılop demesin
ler. Yani bütün çeteyi tanıyoruz. 

- KaramM.lce müeteena. 
- Buan böyJe bir adamın bulundu-

ğundan ıüphe ediyorum, Cimmi. lmıi 
var, cı.ni Yok. ne garib fCY· Hah, tele
fon çalıyor. 

Ter• olaralı 6arp (Vril) burada 
planör türlü ıelıillere siren bir 

burp 6ibiıtlir. 

Ter• uçuıta •erf cephe Jeğiftir
me ( Returnement) bu ligür mo
törii rüzwar olan planörün hare
ket kabiliyeti halılnnJa güzel bir 

lilıir veriyor •• 

.. --- o ,..__ ,_, 

"' , 

i 
\ 

\ 

' ' '~c o ........ ~-

Bant •.• planör ki Gfai• da uçu
yor. Sihirli bir lıutu •ibi. 

- Neden aksi vaki olmasın. 
- Çünkü öteki numara ~refli bir 

mevki sahibi bir adama aiddir. Halbu
ki O R 1427 numaralı otomobil kime a
idmiş tahmin et bakayım?... Hiç dü
şünme aklına gelmiyecek. Ballarat'ın. 
Nasıl? 

Hayslop elini dizine vurarak: 
- Ne diyorsun, diye haykırdı. Fa

kat bu çok kıymetli bir malfımat. 

- Artık onun da çeteye meosub ol
duğundan ,uphemiz kalmadı. Bari Viv 
ihtiyatlı davranaa. Çünkü o hali Bal
larat'ın Karamaakenin kurbanları ol
duğunu aanııyor. Bundan endite ediyo· 
rum. 

Bir müddet dütündükten sonra 
- Acaba ne yapmalı? Dedi. 
- Her halde bize telefon etmekte 

ıecilc:niyec~ktir. 

Telefonu eline alan Cimmi: 
- Allo, dedi, ıiz miainiı: müf ettit
Gullic ona Skotland Yard'daki büro-

- Evet ama. onu ecri mi çağnak, 
yoksa, Jo ile Ah Sin'i muhafız olarak 
bırakıp, biz de Ventley'e mi gitaek? 

sundan telefon etmiıti. Cimmi müki
lemenıiıı sonunda aon hırsızlık vakala
rından biri hakkıada müfettife kıy
metli malOmat verdi. Sonra reseptörü 
yerine astı. • 

Cimmi: 

- Evela bir şey yememizi teklif e
diyorum. Henüz yemek .zamanı değil 
ama. Şu Ballarat'ı takib etmek ica.b e· 
derse daha önce midemiır-ftöldurma
mız fena olmu, aç kamına it görül
mez. 

toınobilin kapısını açtı. Fakat daha dı
tarı ayağını atamadan, yüzünün alt 
ltııını ipek bir mendille örtülU bir a
danı otomobile atladı, ve daha genç kız 
bağırmaya vakıt bulamadan yüzüne 
bir ınendil dayadı. Mide bulandırıcı 
bir koku aeıuini doldurdu, fakat mü-

- Faydalı mal<Unat elde edene hiç 
şaşmam, diyordu. Biraz ceaaretle bir 
çok fey elde edebiliriz. Belki fU Bal
larat bize haydudun izini kctfettire
cektir. 

- Her halde bu adamın da dolandı
rılacaklar liatcaiııe dahil oldu_iunu bi
liyorm. 

sini öğrendik demektir. Evell Muten 
ve fU zarif ve kısa boylu Rebörn, ıon
ra soluk yüzlü dostumuz Vellens. O
nun hakkında epey ,eyler biliyonu. 
Beysvater'de zaman zaman kalıyor, 

bankalarda büyük bir maharetle he· 
sablar açıyor ~e lp merdivenlere 11211· 
mwı pbl tınnaııııor. 

- Ara ııra ona bir yardmum dokun
ması ne iyi. Çünkü mu.kabeleten benim 
de ona çok ihtiyacım var. Bak meaeli 
'imdi verdiği malQmata göre, Viv'in 
takib etmlı olduğu M E 1214 numaralı 
otomobilin bUMd ııUIQl(aaı O it 1427 
imİf. 

- Hakkın var. 
Cimmi Jo'yu çağırdı ve yemeği ha-

zırlamaamı söyledi. 
Hayalop; 
- Bir kaç ıite bira da &erir, dedi. 
- Bira.mq kalmadı, Sir. 
- Bira 7ok mu. ne di1t0reua? Ben 

' 

Vatandaı türkçe konuş 
Zaman ,....,.,, ve meaaleılr.etin tu

raunda bura.unda yiiluelen ''Yataa
dq türkçe konut. ihtanm ekseriya 
tam muhatabmı bulamıyan yeraiz 
bir asabiyet eseri aayabiliriz. Kendi 
aralarında türkçeden bafka bir dil 
ile konutanlar belki yabancılardır. 
Böyle değil de türk vatanclqları İM 
eaki devirlerin yadigarları Olmak la
zımdır; bu gibilere nihayet acına. 

Kemalist Türkiyenin mekteblerinde 
yetipekte olan rum, ermeni, yahu
di gençleri iae Türıkiyenin değerini 
çok iyi takdir etmitlerdir: Onlar. 
türkçe konutarak büyüyecek, tüıiı:
çe konUfal'ak yaııyacak, türk vata· 
nma bağlıhklarmı her veaile ile ia
bat edeceklerdir. 

Fak.at ••vat&nd&t tü.rkçe konut.. 
ihtarını hak eden bafkalan bulun
duğunu görüyoruz: iki gece evel 
İstanbul radyosunda temail edilen. 
daha doğrusu temaili netr0hman 
Karmen piyeaini, - ne hazin teaa• 
düf ! - tüııkçeyi en tatlı muaik.iniıı 
dahi veremediği bir luvrakbkla ko
ıtUf&Dlu huzurunda bet on dakika 
dinlemek acısmı tattık. 

Bir kadm aeai, - fakat bu M6 gülii
yor mu idi, ailıyor mu idi, yaba 
miyavlıyor mu idi? • ne Ankarada, 
ne lstanbulda, ne Aydmda, ne Sı
vaa'ta, ne Karadenizde, ama Türki
yenin hiç.mi hiç bir tarafında &fİnul 
olmadığımız bir eda ile bir sual ao
ruyordu. 

Bir erkelc aeai, - fakat bu ... inli
yor mu idi, ofluyor mu idi, Jriilueyor. 

mu idi? - ne lsmircle, ne ~ 
da, ne Adanada, ne marmara lay.a.. 
nnda, ama meml~tin hiçmi ~ 
bir tarafında ititmedii._. bir ~ 
ile bu sualin cevabını veı'iJıonfu. 

O k.admla bu erkek. ve diier k .. 
dmlarla diğer erkelcler arumda de. 
vam edip giden bu muhavere, Ye 

muhavereler l»enzetil.. benzeti ... 

dar boiazlı bir teat.iden botalan au-
ya, kuyu ç•nima, gıdaklamaya. ci
yaklamaya benzetilebilirdi. Hepimi. 
ze güzel türkçeyi öire'tlnek vazifea 

olan bir tiyatro heyeti, bu vazifeMal 

unuttuktan bafka, en saf bıilhn-1~ 

dan daha ,eff af olan dilimizi ilime 
aid olduğunu bir türlü t&,,in edemee 
•z s ._.._.., o ,.,_--... 

yaya dinletmek baldcınz kedisinde 
naaıl buluyor? "Vatandq tilkp 
konut!,.· N. Baydar 

Kızılordu ve donanmasmm 
yirminci ~)dönümü 

Moakova, 16 (A.A.) - Kızıl ordu 
ve donanmaaının yirminci yıldönümü 
münuebetiyle Sovyetler Birliği yük· 
sek ıovyet meclisi divanı, 36 kumandna 
politik memur, subay ve bahriyeliye 
nitanlar verilmesine karat vr.nniftir, 

Kıral Karol Londra seyahatini 
tehir etti 

Bükret, 16 (A.A.) - Netredim 
resmi tebliide, kıralm 22 martta Loft. 
dreya yapacağı •yahati, beoynelmilel 
vaziyet dolayıeiyle, tehir ettiği, ve 
ingiliz luralmın da bu vaziyeti tak
dir ederek yapılan telkini büytiık bir 
teeeaürle kabul ettiği bildirilıneıkte
dir. 

onsıu olamam. Cimmi &idip alıvere
yim mi? 

- Evet ama, acele et. 
- Hiç merale etme. 
Hayılop bira fifClerini aldıktan eon

ra komJU guinodan çr.kıy.ordu ki bir 
kadın ona yolda dirsek vurdu. Yoluna 
devam edince bu ıef er kadın kendisini 
ismiyle çağıdır. Hay.lop ona dikkatle 
bakınca Pikadilli'de kendieini ekmit 
olan Kara.maskenin ortağı kadını tanı• 
dı. 

Uç bira !iteaini sol koltuğu altmı 
yerleştirerek : 

- Efendim! dedi, ne isti yora unuz? 

Kadın, hafif bir yabancı ıiveaiyle: 
- Sizinle iki kelime konutmaJr i9. 

tiyorum. Korkmayın sisi te&hir etmek 
niyetinde değilim. 

- Esasen niyetiniz olsa da muvaf. 
fak olamazsınız. 

- Tabit. Güzel Betti ile rekabet et· 
mek mümkün mü? 

Hayılop, güçlükle kendini tuttu. 
- Bettiyi aeviyorsunuz, değil mi? 
Kadın, müıtchzi bir tebeuümle yü-

züne bakıyordu. 

Hayalop, kalbi endi1eyle ııkılm11 
bir halde: 

- Size ne? dedi. 

Sonra Bettinin muhafaza altında 
oldu&unu, Şehmera'in ona nezaret q
tiiini ba~ll'Wlı. 

Soau vu). 
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Konyada 

Tarih eserleri 
tamir edilecek 

Karatay medresesi 
ince minare tamir 

görecek eserlerdendir 
Kültür Bakanlığı tamir için 
25.000 lira gönderdi, hava -
lar düzelir düzelmez inşaata 
hemen başlanılacaktır. E -
setlerin eski hususiyetleri ta
maıniyle muhafaza edile -
cektir. 

Konya, (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Şehrimizin muhtelif yer· 
)erine ıerpilmiı olan Selçuk dev· 
rine aid bir çok kıyınetli eserler 
tamir edilecektir. Eeki devrin ih-

.. 

mali yüzünden yıkılan, barab o- __ _ 
lan bu çok değerli abidelerden .---------
cumhuriyetin devraldığı parça
lar layık olduğu ihtimamla tim
diye kadar korunmuftu. 

Son zamanlarda bu eserler üzerinde 
tetkikler yapan biJ.ginler, mütehass11 
mimarlar bunların tarihi kıymetleri
ni, inşa tarzlarını ve muhafaza tekil
lerini raporlariyle Kültür Bakanlığı
na bildirdiler. 

Kültür Bakanlığı, Türkün nefis sa
natlara çok eskidenberi olan kuvvetli 
temayüllerini gösteren bu güzel eser• 
!eri ebedlle,tirmcğe karar vermit, bu
nun için geçen sonbaharda mütehas
•ı• mimarını Konyaya göndermiJ
ti. Bakanlık bundan başka bu i§ için 
Jilzum gMterilen (25.000) liralık tah
•isatı da vilayet emrine göndermi' 
bulunuyor. 

Havalar inşaata müsaid bir durum 
alır almaz tamir iflerine hemen bat
lanacaktır. Bu maksadla Kilittir Ba
kanlığının eski eserleri kontrola me
mur müteha•sıs mimarı B. Macid şeh
rimize davet edilmi,tir. Tamirat için 
feab eden hazırlıkları ikmal etmek 
illere viHiyette teşekkül eden 
komisyon çalışmalarına devam etmek
te, inşaatta kullanılacak malzemeyi 
tedarik etmektedir. 
Öğrendiğime göre bu mevsimde ta 

mir edilecek olan eserler Karatay 
medresesi, İnce minare ve h,ükOmet 
caddesi üzerinde bulunan İplikçi ca
miidir. 

Bunlardan ilk önce tamir edilecek 
olan Karatay medresesi hakikaten çok 
İnce oymaları ve güzel çinileri ihtiva 
eden nefis bir eserdir. 

Aliieddin camiinin §İmal tarafında 
olan bu medrese ikinci Keykavüs za
manında vezirlerden Emir Celaleddin 
namiyle 'öhret bulan Karatay oğlu 
Abdullah tarafından miladdan sonra 
1251 senesinde inşa edilmiftir. 

Etrafında mevcud olduğu anlaşılan 
talebeye mahsus binalar yıkılmı,tır. 

Şimdi büyük bir kubbe altında mu
ralr.ıa şeklinde bir meydan ve bir Ru
vap ile Karataya mahsus bir türbe 
kalmıştır. Büyük kubbe gayet sanatlı 
çinilerle süslüdür. Medresenin dı' 
kap sı muhtelif renkte mermerlerden 
yapılmıştır. 

Eski eserlerin tamirleri sırasında 
asıllarının katiyen değiştirilmemesi
ne ve hatta ilk inşa edildikleri zaman 
kullanılan harç ve malzemenin aynen 

Aydında garibeler 

Yedi parmakh ve 
gözleri tepede ~ocuk 

Bir kız da erkek oluyormuı 1 
Aydın, (Hususi muhabirimizden) -

Aydın memleket hastahanesinde son 
hafta içinde iki garip doğum olmuş
tur. Bir kadın el ve ayakları yedi par
maklı bir çocuk doğurmuş, diğer bir 
kadın da beyni teşekkül etmemiş göz
leri tepesinde bir garibe d:inyaya ge
tirmi,tir. Birincisi yaşayamamış, ikin· 
cisi de beyni olmadığından ölü doğ
muştur. Memleket hastahaneside IS 
yaşında bir kız da bu günlerde ameli
yat yapılacak erkek olacaktır. 

Aydında temiz su 
Aydın, (Hususi) - Şehre getirile

cek s~h~i suyu~ inşa.atına ba,lanmış
tır. Fıltıre ve dığer tesisatın temelle
ri kazılmıf, ana borularının dÖfenme
sine başlanmıştır. 

Su tesisatının temel atma merasimi 
bu hafta içinde yapılacaktır. 

İzmitte yeni tutun mahsulü 

Kocaeli mıntakasında, yeni sene tü
tünleri İnhisarlar ambarlarına geti
rilmeye başlanmıştır. Düzce, Hendek, 

Pamukova, Üskübi, Gündoğdu gibi 
Kocaeli ba' müdürlüğüne bağlı tütün 

mıntakalarında mübayaata da başln
mı,tır. Yeni sene, İzmit tütün rekol

tesi bir milyon kilodur. Tütünler, 
havaların müsaid gitmesinden iyi ku
rutulmuş, denk, demet ve pastal ame
liyeleri de yapılmıştır. 

tertibleriyle bunların İnl"atta kulla
nılmasına dikkat edilecek ve eserler 
böylece kendilerine has karakterleri
ni mulıııfaza edeceklerdir. 

c. v. 

ULUS 17-3-1938 

İzmirin getirteceği otobüsler 
İzmir, (Husu

si) - Belediye 
şehri imar etmek 
yolundaki proğ

ramını tahakkuk 
ettirmeğe çalışır
ken çok mühim 
bir 'chir davasını 
da halletmiştir. 

Otobüs i f i n i 
münferid eller
den kurtararak 
tanzim etmiştir. 
Yeni otobüsler 
çok 9ık ve zarif
tir, ayni zaman. 
da halkın rahat
ça gidip gelmesi
ni de temin ede
cektir. 

Yeni otobüsler 
Almaııyaya sipa
riş edilmiştir. Bu 
otobüslerin baş

lıca hususiyeti 
mazot ile çall§'lll 
dizel motörlü ol
masıdır. Otobüs
ler fuar zamanı-

) 

na kadar gelmi,....--------------------------------------------~---
bulunacaktır. Re
simde otobüsler
den bir tanesi gö
rünmektedir. 

Kop dağında bir boğuşma 

Solda Karala
yın kapısı a
şağıda Kara -
tayın kubbele
rindeki işle -
meler. 

Çoban Mehmed canavarla boğuşuyordu, 
bu esnada bir silAh patladı ve .•• 

Canavar öldü, Çoban Mehmed kurtuldu 

İzmitte yeniden yapılan 
ve tamir gören yollar 

İzmit, (Hususi) - Vilayetin fOSe yolları pak dağınık ve uzun 
seneler esaslı bir inşa görmemittir. Bunun başlıca sebebleri ara· 
sında tren ve vapur seferlerinin fOSe yollarına fazla iş bırakma
ması ~ardır. Fakat, vaziyet bugün dünkü gibi değildir. Vilayetin 

Erzurum, (Hususi) - Kış mevsiminde Erzurum ve civarr, sa• 
de tabiatla, soğukla ve karla mücadele mecburiyetinde kalmı· 
yor. Bazan aç bir kurdla boğupnak, azgın bir ayı ile güreşmek 
ve yaban domuziyle pençeleşmek İcab ediyor. Evvela şunu söyli
yeyim ki, Doğunun yiğit ve kahraman çocukları bu mücadelele
rin hepsinde de galip çıkıyorlar. Bir kaç gün evvel Kop dağında 
gene müthit bir facia olmak üzere idi : 

Hasankaleli Çoban Mehmed adında .----------------
bir köylü, Bayburddan Erzuruma gel
mek üzere yola çıkmıştır. Donduru
cu soğuklara, şaşırtıcı tipilere ve dağ 
canavarlarına rağmen çoban Mehmed 
yoluna devam etmiş, nihayet Kop da
ğı karakolu civarına yaklaştığı zaman 
üzerine bir ya.ban damuzu saldırmış
tır. Mehmed bu müthi, canavarın hü
cumu ka.reı•l:nda o,tukkanlılıl; u 
kaybetmemi§, o da canavara aynı ş • 
det ve dehfCtle mukabelede bul1' 
muştur. 

Her tarafı karla örtülüolan ve rüz
garların ıslığından başka bir ses du
yulmayan bu ıssız diyarda Meh,medle 
domuzun mücadelesi yarım saat ka
dar devam etmiştir. İyi bir tesadüf 
neticesi, Kopdağı karakolu erlerin
den Şükrü ve Server devriye gezme
ğe çıkmışlardıt. İki er biraz sonra 
karların ortasında iki karaltının bo
ğuşmakta olduğunu görmüşler ve der
hal o tarafa doğru koşmağa başlamış
lardır. Karaltıya yaklaştıkları zaman 
faciayı görmüşler ve derhal karların 
Ustüne yatarak yaban domuzuna nişan 
almışlardır. Domuzla Mehmed kucak 
kucağa boğazlaştıkları için siliihla
rını derhal kullanamamışlar ve müsa
id bir vaziyet kollamağa başlamışlar
dır. Daha fazla beklemenin de tehli
keli olacağını gören erler, nişancılık
larına güvenerek domuza ateş etmiş
lerdir. Bir kaç kurşundan sonra do
muz olduğu yere yıkılmıştır. Çoban 
Mehmed, en ümidsiz zamanında k~n
disini kurtaranları görünce sevınç 

göz yaşları dökerek onlara doğru 
koşmuş ve boyunlarına sarılmıştır. 

Eski~ehirde bir hırsızlık 

15 yaşında 

Yine mahkum oldu 
Eskişehir, (Hususi) - Henüz on 

beş yaşında bulunan Fikriye adında
ki bir kız, geçen sene bir hırsızlık yü
zünden mahkO.m olmuştu. Fikriye bu 
mahkumiyetine rağmen uslanmamıt 

bu sefer de bir eve girerek, kymetli 
eşyalar çalmış ve kaçmıştır. Yakala· 
nan hırsız kız mahkemeye verilmiş, 
mahkemede suçunu itiraf etmiştir. 
Kızın eski sabıkası göz önünde tutu
larak üç buçuk ay hapsine karar ve
rilmiştir. 

Diyarbakır halkevi sineması 
işliyor 

Diyarbakır, (Hususi) - Halkevi• 
nin getirttiği mükemmel sinema ma· 
kinesi, bugünlerde işlemeğe başlıya.o 
caktır. 

Diyarbakırda müsamere 

Diyarbakır, (Hususi) - Bütün ar
tistlerin iştirakiyle Halkevi salonun• 
da Çocuk Esirgeme Kurumu menfa• 
atine bir müsamere verildi. 

Fındık propagandası 

i~in bir film yapldı 

1 

iktisadi hayatı süratle inkişaf etmek

te ve muntazam kara yollarına ihti
j yaç hasıl olmaktadır. Vilayette hızlı 

bir yol çalışması vardır. Her hangi 

Bir çocuk ezilerek 
öldü 

Diyarbakırda domuz 
mücadelesi 

Diyarbakır, (Hususi) - Diyarbakır 
İlin dağlık mıntakalarında yaban do
muzlariyle mücadele yapılmaktadır. 

Bu mücadele iyi sonuçlar vermekte· 
dir. İlkkanun ayından bugüne kadar 
il içinde 388 adet domuz öldürülmüş
tür. 

Giresun, (Hu
susi) - Fındık 

mah!tulümüzü ta· 
nıtmak için B. 
Vedat Ürfi tara
fından 2000 met 

uzunluğunda 

propaganda 
re 
bir 
filmi hazırlan-

mıştır. Fın d ı k 
kongresinin top~ 

!anacağı günler
de böyle bir ese- B. Vedat Urli 
rin meydana konması muhitte büyük 
bir ilgi uyandırm'ltır. 

l:zmirde iki plaj 
İzmir, (Hus.usi) - Bu sene pl!j 

mevsimine kadar şehrimizde iki plaj 
yaptırılacaktır. Vilayet ptaıların 

planlarını hazırlamıştır. Plajlardan 

biri Aliağa nahiyesinde, diferi İncir

altmda yapılacaktrr. 

tarafa bakarsanız, orada mütemadi 

bir faaliyet görürsünüz. Bu, çalışma
larla, az zaman içinde, bütün şoseler 

esaslı şekilde ikmal edilmiş olacak

tır. lzmit - Adapazarı, Adapazarı -
Hendek ve Hendek - Düzce şosesi vi
layetin en mühim iktisadi geçididir. 
Bu yol üzerinde günde vasati olarak 
500 nakil vasıtasının gelip, geçtiği 

tesbit edilmiştir. Naha vek.iletimiz 
bu ıose üzerindeki Sakarya köprüsü
nü inşa ettirmiş ve açılış resmini biz

Diyarbakır, (Hususi) - Urfakapı 

civarında oynamakta olan Cevri adın

da ve on beş yaflarında bir çocuk, bü
yük bir süratle ilerleyen bir kamyo
nun altında kalarak feci şekilde ezil
miş ve biraz sonra hastahanede öl
müttür. Şöför Abdulhalim yakalan 
mıştır. 

Diyarbakır genel mclisi 
zat vekil yapmıştır. Bu yolda şimdi ı Diyarbakır, {Hususi) - Diyarbakır 
her mevsimde, her çeşid nakil vasıta- genel meclisi çalışmalarını bitirerek 
larınm kolaylıkla geçişleri temin e- daimi encümen seçimini yaptı. Encü
dilmiştir. men üyeliklerine Halkevi reisi T. Ca-
Adapazarı - Karasu yolu ve Sakar- hid Çubukçu, Şevket, Salih ve Süley

ya nehri üzerinde 90 metrelik büyük man seçildiler. 
bir köprü daha inşa edilmektedir. ----
Geyve - Taraklı - Göynük arasında 
İz:mit - Gölcük - Karamürsel yolunda 
tamirat yapılmı~, bir çok ahşab 
köprüler ve bendler, menfezler, 
hendekler düzeltilmiştir. İzmit - İs
tanbul ana !jOseai de yapılmaya baş
lanmıştır. Ayrıca İzmit - İstanbul sa
hil yolu ve İzmit - Kandıra toıeleri 
d, UUılr &önıUIJtiir, - C. B. 

Eskişehirde dükkanların 
kapanma saati 

Eekişehir, (Hususi) - Eskişehir 
esnafı vilayet ve belediyeye .müraca
at ederek, dükkanlarının akşam üstü 
sa.at yedi ve dokuzda kapanınasını is
temişlerdir. Esnafın bu dileğinin ye
dııo &ctlr~_ği umulmalı;tadır, 

Ziraat dairesi, bu yıl kışın müla· 
yım geçmesi dolayısiyle çoğalan tarla 
fareleriyle de mücadeleye başlamı~· 
tır. 

Sivrihisarda elektrik 

Eskişehir, (Hususi) - Sivrihisarda 
elektrik tesisatı yapılacaktır. Bu iş 
üzerindeki tetkikler devam etmekte• 
dir. 

Eskişchirde tiyıı.tıro mevsimi 
Eskişehir, (Hususi) - Her yerde 

tiyatro ve sinema mevsimi kış gelin"' 
ce başlar. Burada vaziyet aksinedir. 
Yaz gelince !stanbuldan seyyar tiyat· 
ro kumpanyaları gelir .. Havalar bir 
kaç gündür iyileşti ve tiyatro kunv 
panyaları da şehrimize geldi. Şimdi 
sinema salonlarında temsil veriyorlar· 
Havalar biraz daha ısınınca bahçeler 
de ~ışmağa başlıyacaldardır. 
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FOT06RAF AMATORLERI 
Çekilen resimlerde 

., 
" t 4 t .... 

Mevzuun hangi tarafına 
daha çok kuvvet vermeli ? 

Bazı vardır ki içinde asıl 

teferruatın arasında 

kaybolmuştur. Bunu arayıp çıkarmak ve 

foto§ raflar 
bir çok mevzu 

öyle ağrandisman yapmak lôzımd1r. 

Ecnebi 
memleketlerde 
fotoğraf konkur 

ve sergileri 
Geeçnlerde bir arkada,ımız Paris 

sergisi münasebetiyle gönerdiği bir 
mektubta beynelmilel müsabaka ve aa
lonlara lazım geldiği decrcede bir e
heımiyetle iştirak etmediğimizden ya
na yakıla bahsediyordu. 

Gazetemiz okuyucularından arzu e
denlerin bu teşebbüslere iştirakini ko
laylaştırmak maksadiyle ecnebi mem
leketlerde açılacak sergi ve konkurla
rı zamanında bildirmek üzere tertibat 
almı.ştır. 

Bunlardan Brüksel sergisi şeraiti
ni aaşğıda derç ediyoruz. 

IX. Salon İnternational d' Art Pho
tographique. Bruxelles 1938 

Bu sergi Brükselde sanat ve tarih 
müzesi binasında 23 nisanda açılarak 
8 mayıs 1938 tarihine kadar devam e
decektir. 

Kaydiye ücreti 7 Belçika frangı
dır. Resimlerin 20 mart tarılıinclen e
ve! Brükselde bulunacak surette gön
derilmiş olması lazımdır. İrsal bord
rosu getirtmek ve daha fazla izahat 
almak için atideki adrese müracaat e
dilmesi lazımdır: 

M M. Devaivre 
4 Rue dcs Tongers 

Bruxelles 

Fotoğraf Masabakam-ız 
Fotoğraf gönderme müddetini 
Martın sonuna kadar uzattık 

lştirôk etmekte acele ediniz 
Evelce çıkan fotoğraf sayfalarımızda bir fotoğraf müsabakası açmış 

ve gelen fotoğrafların bir jüri heyeti tarafından tetkik ediloceğini ve 
neticelerin mart içinde ilan olunacağını bildirmiştik. Gerek son zaman· 

Okuyucularımızdan arzu edenlerin 
iftirak edebilmesini temin maksadiyle 
dıt memleketlerde tertib edilen bazı 

ru;;;:t;e;iydruz~-- -
~~i!Mın:ıı-:a..·. elstii•litel.ırin ~otıor ' C a · 6 .lstm=•e• a..b.b 

o ası ve ayrıciiôir Çôk olfüyuculanmızm müddeti biraz daha uzatmak 

Beynelmilel bir fotoğraf sergi veya 
müsabakasına gönderilecek resimleri 
ne tekilde hazırlamalıyız. Fotoğrafla 
uğraşanlar için muhakkak ki bu, üze
rinde durulacak bir mevzudur. Muvaf
fakiyctin ıırlarından birisi ve daha 
doğrusu başlıcası süjenin intihabıdır. 
Te'1ıir için göndereceğimiz resimle
ıin klişelerini ayırırken kendimizi ba
zı hislerden tamamen tecrid etmek la
zımdır. Bizim için kıymettar bir hatı
rayı ihtiva eden bir çok resimler var
dır ki biz bunları, bizim atefettiğimiz 
ve her hangi bir hissi sebebe istinad e
den kıymeti jüri heyetinin o resimde 
ıörcmiyeceğini düşünmeden, gayri ih
~iyari tercih etmek hevesine düşeriz. 

İşte buna dair ıize bir misal. Bir 
müsabakanın jüri heyetine dahil bir 
arkadatımız anlatıyordu. 'Gönderilen 
eserleri tetkik sırasında bir zarftan çı
kan ve mevzuu bisiklete binmiş bir 
genci gÖ&teren bir resim hayretini mu
cib olmuı. Sanatla alakası olmayan fe
na çıkarılmıJ ve fena iılcnmiş laaletta
yin bir resim .. Eğri ve sararmış kenar
ları bile keailmeğc doğrultmaga lüzum 
görülmemi~ .. Tabii böyle bir resmin 
ne için müsabakaya gönderildiğine 

ıiz de hayret ettiniz. Sebebi gayet ba
ıit. Biraz düşünürsek buluruz. v genç 
bisiklete binmeği yeni öğrenmışti. 
Belki de sokağa bisikletle ilk çıktığı 
gündü .... Bu resim ona o günkü sevinç, 
gurur ve heyecanını yaşattığı için 
kendice bir kıymeti vardı. O da işte bu 
hisse kapılmış ve resmi göndermişti. 

Tabii bu doğru bir hareket değildir. 
Evel emirde bır klişede aranacak bir 
çok evsaf vardır. Süjenin kıymeti, ı
Jıkları, ve kompozisyonu üzerinde ay
rı ayrı durulacak birer mevzudur. Ko
leksiyonumuz içinde bu şeraiti haiz 
klişeleri ayıralım bu ilk yapacağımız 
bir iştir. Bunların arasmdan teknik i
tibariyle hatasız alınmış ve iyi, temiz 
develope (Develope) edilmiş olanları 
ıeçelim. Elimizde kalanlar kcmmiyet 
itibariyle fazla olmasa bile muhak
kak ki kıymetçe yüksek olacaktır. 

Şimdi bunları tekrar gözden geçirerek 
bize lazım olacak mikdarı tefrik ede
lim. Elimizde kalanlar mesaimizin en 
muvaffak eserleridir. Bunları yeniden 
tetkik edelim. Bu klişeleri tam olarak 
mı büyi.ılterek göndermeliyiz? Yoksa 
içlerinden mevzuu daha fazla kıymet
lendirmek ve onu daha far.la meydana 
çıkarmak için feda edilecek kısımlar 

\'ar mıdır? Öyle güzel bazı mevzular 
\'ardu ki lüzumsuz teferrüat onların 
bütün güzelliğini kapatır. Bu takdirde 
hiç merhamet etmeden klitenin buı 

kısımlarını feda ederek ağrandisman
da negatifin yalnız istediğimiz bir kıs 
mını büyültürüz. Yukarda fazla tefer
rüatlı bir klişeden alınmış sade zarif 
iki resim görüyoruz. İyi tetkik eder
sek ayrı ayrı her iki resmin zarafet ve 
güzelliğinin asıl büyük resmin mev
cud olmadığını görürüz. 

Klişe ve mevzua göre intihab edile
cek kağıdın cinsi amatörün zevkine 
kalmış bir keyfiyettir. 

Ebada gelinle normal olarak 24X30 
veya bu kadar büyültecek vesaid eli
mizde mevcud değilse l8X 24 dü tercih 
ederiz. Bu formlar pek büyük olma
makla beraber bir klişenin bütün zen
ginliğini ve detay kuvvetini meydana 
çıkarınağa kafi gelir. 

Bundan sonra yapılacak son mua
mele hazırlanmış resmin son ufak ro
toşlarını yaparak üst kenarından ha
fifçe yumuşak bir kartona (umumi
yetle beyaz rengi tercih ediniz) yapış
tırmaktan ibaret kalır. Beynelmilel 
posta idareleri için kabul edilen azami 
obad 60X60 olduğundan kartonunu
zun bu ölçüyii geçmemei ic ııb eder. 

hususundaki mektubla : müracaatlan dolayısiyle müsabaka müddetini 
31 marta kadar temdid etmek zarureti hasıl oldu. 

Onun için müsabaka şartlarım ve kopunu tekrar ediyoruz: 

f - Ulut gcueteai bu •ayltuında 
amatör okuyucularını alakadar ... 
decek büyük bir konkur açmıftır. 

Bu konkur A: Man%ara, B: Por
tre ve C: Natürmort olarak üç •mı· 
la ayrılmıttır. 

2 -Her amatör i.tediii •ınıllara 
İftircik etmekte ıerbe•ttir. 

3 - Bir kuponla ve beher •ınJ 
için azami üç rr .. im kabul edilir. 

4 - Gönderilecek re•imler ancak 
.iyah olabilir. Mat ve parlak olma 
aında bei. yoktur. (Yalnız parlak 
re•imler gazetede klifeye daha iyi 
gelir.) Roprodük•iyon, boycutnUf lo 
toirallar, ayrı ayrı klifelerden ya 
pılmıf montajlar kabul edilmez. 

5 - Reaimler 9 X 12 ilci 13 X 18 
ebadında olmalıdır. 

6 - E velce lotoırralların gönde 
rilme•i için koyduiumu;ı mühleti bir 
çok okuyucularıml%dan aldıiun111 
mektublar üzerine mart •onuna ka
dar tekrar u;ıatmak mecburiyetinde 
kaldık. Fotoiralların 30 mart akfa· 
mına kadar Ulw ga.zete•ine gönde 
rilme•i lci.zımdır. 

1 - Konkurda mükafat ka.zanan 
re.imlere aiJ negatillerin jüri he
;ycti tarafından tetkiki mefrut oldu
iundan göndt:rilen re•im klifele!"İ• 
nin konkur neticesine kadar iyi ..,. 
rette muhafaza edilme.i lazımdır. 

8 - Her kategoride birinciliii 

ka.aanan rHiM •ahibine Ulw idare· 
•i güzel bir fotoiraf makineıi, ikin
ciliği kazananlara muhtelif fotoi
ral malumeai hediye edecektir. 

Jüri heyeti tarafından intihap e

dilecek diier muuaflak olmuf eser 
.ahiblerine birer takdirname verile 

cektir. 

9 - Gönderilen resimler iade o

lunmayacak bunlardan mükafat 
ve takdirname kazanmıf olanlar 
•ırtuiyle 31 marttan sonra çıkacak 
fotoğraf •ayfamızda ne,redeceğiz. 

Ulu• gautHi bu fotoğraflardan mu
vaffak olanları •ahibinin iamini zik
retmek auretiyle nefir hakkına ma
lik olacaktır. 

10 - Gönderilen resimlerin Ü• 

tüne i.im ue adre• yazılmayıp yal 
n111 bir •ıra numarası konacaktır. 

Re.im •ahibinın ad ,aoyadı ve aa
rih adre•iyle resimlerin inni ue r.u

martuı ... bu sayfadaki kupona oku 
naklı bir surette yazılacaktır. 

11 - Re•imler kuponla birlikte 
bir :1U1rfa konacak ue üzerine ( fo
toiral konkuru) ibareai yazılarak 
ikinci bir %ar/ içinde ( Ankar Ulu• 
gauteai idarehanesi fotoğraf kon
kuru memurluğuna) gönderilecek
tir. 

12 - Kuponau;ı gönderilen ve İf· 
bu konkar talimatname.i maddele
rine U)'mıyan re•İmler mÜ•abaka 
harici addolunacaktır. 

13 -Memeleketimi.zin tanınmlf 

;ıeuatından mütefekkil jüri heyeti 

•ayın ci.za.tının İ•İmleri 1 fUbat ta
rihli nuthanın fotoiraf •ayla.ında 
münderiç olacaktır, 

Okuyucular1mızm sülünu 

Bir natürmort 

Bay Salahaddin Tevfik - Paria -
Mektubunuzu aldık. İzahatınıza te
telakürler ederiz. Fotoğraf hakkında 

yuılarınıızı bekliyoruz. Reeimlerinizi 
detcedocelb. 

.. 7_ 

Köyc!en manzaralar 

Biblolar ve heykeller 

Ulus f of oğraf konkuru kuponu 
Amatörün adı ve ıoyadı -----........ --........ --........ -·------• 
Sarihadreıi------------------------------------------1 

Kullanılan 
Neratifin kliıdın 

Resmin Fotoi. cinıi cinai 
N o. ıı İaml mak. ve markası ve markaaı 

A 1-. .................... _.... ...................... ................. ........ ....................... . 
2-........... _ .. _, .......................................................................... ... . . . . 
3-· · · ·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · -·· ··· · ·· · ·····-······ ··· · · ··················································· B l-2 ••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••• ···································-·············· 

3-···············-··-··························· ··················································· 
c 1-··············· .. ··-··························· ·······-·········································· 

2-. ······-··-··-··-··-······-··-··-······· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ·······-··-··-··-······ .. ···· .... ··-······· ·······-·· .. ··-······-·························· 
s-..•.....•.. - .. -··-·············· .. ··-·····- ·······-······-··············-·················· 
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Musolininin göziyle 
Avusturya hôdiseleri 
Musollnl ınılusun blan,osunu yapıyor 

(Moslotalya le<aYiıe lllrarsa 
Fransa ve Sovyetler 
yardım yapacaklar 

Türkkuıu gen,leri Tirk malı planörle 
yeni dünya figürleri yaptılar 

(Başı S. inci sayfada) 

11 
Biz Avusturya istiklali için yazı ,, 

11 
veya sözle taahhüde girişmedik. 

11 

Paria, 16 (A.A.) - Pol Bonkur, bu 
sabah aovyet elçisini B. Suriç'i lı:abul 
etmiştir. Sovyet elçiai.nin Moakova hü-

çınmasınrn doğru olamıyacağını t.eba
rüz ettirmiştir. 

yare ile uçmaya karar verdikten sonra 
~unu kabul etmek lizım: Hava , büa
bütün ba§ka bir llemdir J,, 

*** 
Saat sekize geliyor •• 

eesine benzeyen bir ses kulaklarınıza 
çarpıyor. İçindeki nasıl düşmüyor? 
Hiç bir itletici kuvve.ti olmıyan tahta 
ve demir külçesi havada nasıl saatler-
ce kalıy~. Siz, bütün bunları dütü
nürken, hMisenin hepsinden daha eo
tercsan olan tarafuır dinliyorsunuz: 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 
'dir. Filhakika, imparatorluğun çök
mesinden bir kaç glin sonra Bauerin 
vlicude getirdiği demokrat anayasa, 
Avusturya "Alman cwnburiyeti ismi 
ile, Alman devletinin bir clizildür" 
diyordu. Bunu müteakib, Versay ve 
Sen ]ermen muahedeleri yapılmış ve 
bu muahedeler, Avusturyaya, müsta
kil .kalmayı bir mecburiyet olarak 
tahmil etmişti. Bu, manasız bir şey 
idi. Avusturya milletler tarihinde hiç 
görillmemif bir tarzda, istiklalini an
cak Milletler Cemiyetinin muvafaka
ti ile terkedebilecekti. İşte, Avustur
ya, sosyal demokrat rejim altında, 
müstakil devlet hayatına böyle bir 
vaziyette başladı. Bundan sonra bris
tiyan sosyalistler gelmiş, fakat bu da 
kifayet etmemiş ve Avusturyayr, Mil
letler Cemiyetinin vesayeti altına 
koymuştur." 

lar, milyonlarca almanın teşkil ettiği 
rakamdan ve bunların hudud komşu. 
muz olması keyfiyetinden bizi korkut 
mak istemektedir, Her şeyden önce, 
İtalya, kolay kolay tesir altında ka
lan ve korkan bir memleket değildir. 
Afr.ika harbı esnasında 52 devlıct bu
na muvaffak olamamıştır .. İtalya sağ
lam bir tecrübe ve sağlam bir ruha ma
liktir ve yoluna şaşmadan devam et
mektedir. 

kilmeti tarafından Prağ hUkümetine 
verilmiı olan teminatı tekrar etmiş ol
duğu muhtemel görülmektedir. Çe
koslovakyaya karşı bir taarruz vuku
unda sovyet Rusya hemen bu memle
ketin imdadına koşacaktır. 

B. Atli, "BaJVekiıl, pratik surette 
harict politikasının değif'?liŞ olduğu 
nu kabul ettiğinden kendi şahsi poli
tikası hakkında ~ zaman beyanatta 
bulunacaktır?" 

Meydanda planörler, U!juşa hazır .. 
Herkesin ağzmda bir rakam ve bir 
harf dolaşıyor. Bu bir şifredir, Hüvi
yetini &aklamak istiyen bir isiın, bir 
parolaya benziyor: G 9 ... Bu isimdıen 
hiç bir şey anlayamıyanlardan biri o
larak hemen soruyorsunuz: 

"-Bu hareketleri görüyOC' llllMU• 

nuz? Bunlar, Türkkuşu plinörcilleri• 
nin devamlı çalışmaları sayesinde he
nüz dlinya pl4nörcülliğünde y« al
mamış hareketlerdir. Ve bunları ya
pan planör, Kayseri fabrikasında, türk 
tekniği ve türk emeği ile meydana go
tirilmiıtir. Bu figürler, yeni birer bu-

B. Çcmbe~layn blna cevaben, demi9-
tir ki: 

Çelroalova"h-ya tecavüze 
uğrar&a Sovyetler Birliği 

yardım edecek 
Moekova, 16 (A.A.)- Royter ajansı 

bildiriyoT: 

"-B. Atlinin çıkardığı neticeyi ka
bul etmiyorum. B. Atlinin cevab almak 
hususundaki ültimatomunu da redde
derim." 

"- Kuzum, bu G. 9 dediğiniz ne
dir? 

"- Şu karşıda gördüğünüz planör .. 
Rekor ve akrobasi planörü .. 

luş olmamakla beraber, bunları ilk 
yapmak tcrefi bize aiddir. Havacılık 
tarihinin, henüz emekleme çağı olan 
üç sene içinde, tam bir olgunluk hali 
demek olan yaratma veya bulma devre 
sine giren havacıhğımızı kutlamak, 
ona inanmak nasıl mümkün değildir?,. 

B. Atli, o zaman Çemberlayna §U ce
vabı vermiştir : Havacılar, motörsüz bir tayyare 

demek olan planörle, havada kalmak 
gibi, yakın zamanlara kadar bir kera
met sayılan işi yaptıktan sonra, pla
nör adını verdikleri bu uçma vastıası 
ile en çok havada kalma, en uzun yol 
gitme, en yüksekten u!jmada yarışma
ya başlamışlardır. Geçen sene İnönün
de 10 saat havada kalan genç tayyareci 
nin planörünün bu cinsten olduğunu 
söylediler. 

''"A l .. · d ;,•t nş ustan muıeessır e15 ı ,, 
Biz, bundan o derece mUteessir de

ğiliz ki, ahalinin tabii tezayüdü ile bir 
kaç sene içinde alınanların seksen mil 
yon ve italyanların elli milyon olaca
ğını kabul ediyoruz. Ve bu, yalnız bir 
sınır üzerinde değil, fakat on sınır li
zerinde vukua gelecektir. Bu sınırla
rın içinde İtalya ile olan sınır, iki 
dost millet smm, değişmiyen ve do
kunulmıyan bir sınır teşkil edecektir. 

Sovyetler birliğ.inin Çekoslovakya -
sovyet yardım paktı mucibince ha~
kct ede~k Çekoslovakya taarruza uğ
radığı takdirde ona yardım edeceği ve 
ancak Fransanın da böyle hare.ket ey
lemesi şart olduğu salahiyetli ma'kam
larca Roytere biklirilmiştıir. 

- Yabancı bir memleketin ültima
tomu ile muhalefet reisinin ültimato
mu arasında, başvekil her halde muha
lefet reisinin ültimatomunu tercih et
melidir. Bir türk planöriyle yeni dünya fi

giirleri yaratmak... Çok uzak değil. 
beş 8Ctle önceye kadar bu cümle bizim 
bir hasretiıni.zdi. Memleketin y6beC 
menfaatleri onun bir hakikat nlgwnı 
emretti. Atatürk çocukları bu memle
ket vazifesini de, ıerefli bir tarilı hllt
langıcı olarak yaptılar. 

Müşterek bir hudu~ olmamasına gö
re bu yardmıın nasıl yapılabileceği su
aline de "bir koridor ihdası lizundır" 
cevabı verilmiştir. 

'Almayada nazizmin kuruluşu 
B. Mussolini, bundan sonra nasyo

nal sosyalizmin iktidar mevkiine ge
lişine kadar olan Avusturıya iç poli
~ikasının inkişafı tarihçesini yapmış 
ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

" Sınırlar mukaddestir,, 
Südet almanlan partisi şefinin 

parlamentoda beyanatı 

B. Hitler 
Beri inde 

Prağ, 16 (A.A.) - Haynlayn parti
si mebuslaruıdan Frank, dün çek mec
lisinde sadet partisi adına yaptığı be
yanatta ezcümle demiştir ki : 

Rayştağ 
"- 1933 de, nasyonal-sosyalizm, ik

tidar mevkiine gelmiştir. Ayni sene
nin mart ayında Dolfus, yeniden A
.vusturya kabinesini kurmuş, fakat A
.vusturyanın mustakil hıristiyan, ayni 
zamanda alman bir devlet olduğunu da 
kaydeylemiştir. O zaman, hüklimet ile 
nasyonal sosyalizm hareketi arasında 
bir mücadele başlamıştır. 

B. Hitler, bu hususta, iktidar mev
kiine gelmeden de çok kati kararını 
vermiş bulunuyordu. Hatta bu düşlin
cesi, muhaliflerin bazı manasız itham
ları ile karşılanmıştı. Biz faşistler i
çin, sınırlar mukaddestir. Sınırlar 
müdafaa edilir, Avusturya dramının 
son perdesi açıldığı zaman dünyadaki 
faşizm aleyhtarları, iki totaliter re
jimi biribirinin aleyhine kaldırarak, 
ve profesyonel sulhseverliğin yüzüne 
karşı söyliyelim, yeni bir dünya har
bına başlangıç teşkil edebilıecek bir 
darbe ile aralarındaki tesanüdü kıra
cak fırsat nihayet ele geçti sandılar. 

"- İki devlet, alman milletinin ar
zu ve iradesi üzerine birleflllif bulu
nuyor. Anşlus bir kaç saatte meşru 
yoldan ve kan dö,kijlmeden yapılmış-
tır. Südet partisi bu hadise dolayısiy
le, bu kürsüden yeıii imparatorluğun 
alman milletine kardeşlik selamını ve 
samimi temennilerini göndermemezlik 
yapamaz. Fevkalade büyük ehemiyeti 
olan bu anda, südet partisi çekoslovak 
milletinin mesut dirijanlarına müra
caat eder. 1919 di-ktatı devletleriyle 
milletlerin ruh ve kan kuvvetleri ara
sında yirmi senedenberi devam eden 
mücadelede, bu milletler indi ve cebri 
muameleyle galebe çaldılar. Hareketi
miz hiç bir zaman, fikri, kültürel, eko
nomik ve sosyal, yüksek bir dereceye 
erişen milletimize 1919 da tahsis edi
len akibete kat'§t mücadeleden başka 
bir gayeyi istihdaf etmemiştir. 

Cuma günü 
toplanıyor 

Ranta§ın feshedilece§i 
hakkında bir şayia 

1934 i~yanı 
Dolfus, 1934 isyanını bastırmak 

mecbur.iyetinde kalmıştır. Bir kaç ay 
sonra, nazi hilkümet daI'besi teşebb:isü 
\'ukua gelmiştir. O zaman yukarı Ad
jide bulunan dört fırkaya Brenner'e 
gitmeleri emrini vermiştim, bu, netice
leri tahmin edilemiyecek olan muhte
mel kanlı hadiselere karşı çok tabii 
bir basiret hareketi idi. Hiç bir avus
turyalı, böyle hareket etmememizi biz
den istememişti ve hiç bir avusturyah, 
böyle hareket ettiğimizden dolayı bize 
..ıe)lekkilr etmedi.'' 

Avuaturyada na.zi hareketinin 
ba§lamaıı 

B. Musolini, o zamandanberi vukua 
ıelen enternasyonal politika hadisele
rini anlatmıf, Roma - Berlin mihveri
nin kuruluşunu bahis mevzuu yapmış 
ve demiştir ki: "- Avusturyada, bu 
esnada, nazi hareketi çok hayırlı bir 
surette inki,.U etmekte devam eyle
miştir. O zaman İtalya Avusturyaya 
Almanyaya yaklaşma tavsiyesinde bu
lunmuştur. Zira, alman olduğunu söy
leyen bir devlet, alman aleyhdarı bir 
unsur olarak mevcud kalamazdı. 

Elde patlayacak bir bomba 
1937 niaanında ŞuJnig ile görüştli

güm vakıt, Şanşöyle'ye Avusturya 
istiklalinin her şeyden önce avustur
yalıları alakadar ettiğini ve Roma -
Berlin mihverinin italyan dış politika-
11nın eaasını teşkil eylediğini sarih su
rette anlattım. Bir çok aylar sonra, 7 
mart 1938 de Şanıöylenin bir adamı, 
bana yapılacak bir plebisit hakkında 
ne düşündüğümü sordu. Ben, ccvab o
larak ve gayet açıık bir surette, bunun 
bir hata olduğunu ve bu bombanın 
kendi ellerinde patlayacağını bildir
dim. 

Bütlin dünya diplomasi mahfillerin
de ve gazetelerde esefler ve llizumauz 
sözler de söylenmektedir. Fakat bun
lar, tarihin seyrini değiştirmekten a
cizdir. Alpların öbür tarafında, az çok 
rsmi mahfiller, benden niçin müdaha
le etmediğimizi soruyor. Bunlara ce
vab veriyoruz: 

lt.alya Avuaturya için teahhüde 
girmemiş 

Yanlışa çıkan hesab 
Demokrasilerin, mason localanrun 

ve üçüncü enternasyonalin bu hesabı, 
yanlış çıktı. Bu ümid çocukça bir ü
middi. Bu aym zamanda bize karşı da 
bir hakaret tıeşkil ediyordu. Zira, bi
zim politik zekamızı ve bizim karak
terimizi hiç dikkate almıyordu. Şura
sını da söylemeden geçmiyelim: 

Milyonlarca alman da ne yapacağı
mızı bekliyordu. Mihver.in tecrübe 
devre11i ge mi tir. Halbuki buglln al

manlar biliyorlar ki, bu mihver yalnız 
normal .zamanlarda tesirli olan diplo
matik bir mevcudiyet değildir ve bu 
mihver, alman milletinin ve Avrupa
nın tarihinde fevkalade bir gilnde de 
selabetini göstermiştir. 

iki millet birlikte 
yürüyebilir 

İttihadı gerek zaman gerek vasıta
lar itibariyle ıbiribir.ine benziyen iki 
millet, poli.tika ve hayat dilşüncelerin
de de bir olarak, endişe içinde bulu
nan kıtamıza, biltün milletlerin niha
yet sulh içinde verimli bir surette iş
birliği yapmalarını mümkün kılan bir 
halde yeni müvazene vücuda getirmek 
için bi.rlikte yürüyebilirler." 

İ ng i 1 iz kabinesi 
değişiyor mu ? 

B. Edenin milli 
birlik kabinesi 

kurması muhtemel 
Londra, 16 (A.A.) - Çemberlayn'in 

alman h!iklimeti ile baıladığı görilfIDe· 
lerin daha baglangıçta akamete uğra
ması üzerine bazı mebuslar Eden'in 
bütün partileri ihtiva eden bir milli 
birlik hilkilmeti kurmasının imkln da
hilinde olduğunu ıarahatle bildirmek
tedirler. 

1 tal yan - İngiliz görüşmeleri de 
ilkim kalırsa .••• 

Südet milleti yapml\k için en ecer
jilt azme maliktir ve Sildet pwt.iai ile. 
politik mücadelesi i~in kendisine ıa
zrm olan vasıtayı yaratmııtu. Çekoalo 
vak devletinin dirijanları, Sü
det milletinin meşru isteklerini yeri· 
ne g.etirecck ve onu devlet tarafına 

kazanacak yerde, etnik ve politik mü
nasebetleri d;tha gergin hale koyan bir 
politika takib ediyorlar. Alman ıüdet
lerinin partisi, hiç bir şikayet sebebi 
bırakmıyan bir vaziyet ihdas edilme
sinin daha realist bir hareket olacağı
nı bildirir. Bu yeni vaziyetten iç po
litika münasebetlerinde elde edilecek 
istifade, bilhassa bugünkü hal ve fart 
lar karşısında gerek südet ıııilleti ba
kımından ve gerek Çekoslovak devle
ti için apaçıktır. Diğer taraftan, ıunu 
da yalnız Çek06lova.k milli devleti ile 
mutabık olmadığımızı değil, 18 şubat 
1937 tarihli anlaşmanın zevahiriyle de 
iktifa etmediğimizi ve politik hakları 
mız, ve kültürel hilrriyeterimiz ve 
sosyal ve ekonomik garantilıorimiz uğ
runda daha geniş mikyasta mücadele
ye mecbur ve azmetmi§ olduğumuzu 
da resmen bildiriyoruz. 

Alman gazeteleri Çekoslovak
yaya hücum ediyorlar 

Berlin, 16 (A.A.) - Doyçe Alge
mayne Şaytung yazıyor: 

"Çekoslovakya, Avusturya hadise
lerinin meşruiyetini ilk önoe tanıyan 
memleketlerden biridir. Bununla be
raber Çek diplomatlarının ancak Bo
hemya Almanyanın sağlam kıskacı a
rasına girdikten sonra mantık ve ba
siret dairesinde hareket etmedikleri 
ni görmekle müteessiriz.,, 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 

Bertin, 16 (A.A.) - D. N. B, ajan
sı bildiriyor: B. Hitler, bugün öğle

den sonra Berline dönmüştür. Saat 
on yediye doğru Rayh şefinin tayya
rcai Tempelhofa inerken, şehrin bil· 
tün kiliselerindeki çanlar çalmağa 

başlamış ve B. Hiderin geçeceği yol
ları kaplayan on binlerce halk coşk~m 
tc.ıahUrlerde bulunmuştur. 

Tayyare meydanında B. Hitler, 
Berlinde bulunan bütün bakanlar, par 
ti ve ordu ileri gelenleri, ordu ve par
ti k1taları tarafından aelimlanmııtır. 
B. Hktlcr krtaları teftlt ctmi!, bua.u 

müteakib kendisine "Rayh'm bükü
~t merkezine hog geldiniz,. diyen 
dolGtor Göbbels ve Marepl Göring i
le kısa bir müddet görütmilf ve devlet 
ve hükümet riyaseti dairesine gitmek 
ilzıeı'e otomobiline binmiştir. 

Te~hürler 
Bütün yolda, halk kütleleri B. Hit

lere karşı büyük tezahüratta bulun
muş ve Avusturyayı ana vatana ka
vuşturduğundan dolayı minnet ve 
şükranlar tiddetli alkışlar ve. "ya~,, 
sesleri ile bildirilmiştir, B. Hitler ı

çinde ayakta durduğu otomobili, .hal
kın kesafeti sebebiyle, çok yavaş ıler
lemi~tir. Halk, Rayh şefine emsali bu
lunmıyan tezahürlerde bulunmu§tur. 

"Almanya büyük devlet oldu,, 
B. Hitler, Başvekalet dairesi balko

nundan halka hitaben kısa bir nutuk 
söylemiştir. Halkın şiddetli alkışları 

ve tezahürleri ile karşılanan bu kısa 
nutkunda B. Hitler, millt birlik gaye
sinin vücuda getirildiği bugünlerdeki 
hissiyatna tercüman olmuş, bu birli
ğin bütün tehlikelere göğüs gereceği
ni ve hiç bir zaman yıkılmıyacağını 
bildirmiş ve sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

"- Almanya, büyük Almanya ol
muıtur ve böyle kalacaktır. Şarktan 

garba, şimalden cenuba kadar bütü~ 

memleketteki almanlar, bunun zamı
nidir.,. 

Ray§tag toplantıya çağrıldı 
Haber verildiğine göre, Rayştag 

mccliıi, B. Hitlerin bir nutkunu din
lemek Uzıere, bu cuma gUnU saat 20 de 
toplantıya çağrılacaktır. 

Diğer bir §ayiaya göre de Rayş

tag bu toplantıdan sonra, feshedile
cektir. 

"- Bu planörle ne hareketleri ya
pılacak? 

''- Birçok akrobasi figürleri .... 
Belki kulağınıza, alıJkın olduğunuz 

bir kelime gelir ümidiyle soruyorsu
nuz: 

Soğuğu, litümeyi, bot bir yayla 
toprağı üzerinde olmayı unutuyonu
nuz: Sonsuz bir huzur~ güven btitüa 
benliğinizi kaplamıştu. İç.inde olduğa 
ve ha.yatını emniyet ettiği bu motör
sü.z tayyareyi, bir değnek ucundaki 
mukavva parçası kadar ustal*1a ve 
kolaylıkla oynatan kardefinizin en
gin kahramanlığında mesud ve rahat 
olmak imkanını buluyorsunuz. 

"- Hangi figürler ? .• , 
Muhatabınız, sizden bu suali işitin

ce havacılıkta bir şeyler bildiğinizi 
tahmin ederek bir sürü isimler söyli
yor: 
"- Luping, Terse bant ile giriş 

taklak ile çkış, tera olarak burgu 
(vril) sonra ters u~uJta sert cephe de
ğiştirme (Retournement), daha sonra 
bant .. .,, 

Evvela bunlan dinlerken, sizin gi
bi, ben de hiç bir şey anlamadım: Ge
micilikte, taklak, çıkış cephe kelime
leriyle atletizmde güreıte iıittiğimiz 
bir!jok kelimelerle hep bir araya gel
diği ve bir hava hareketini kasdettiği 
zaman bir fikir vermiyor. Fakat., 

Fakat biraz sonra, plinörler hava
lanıpta gözünüzle bile takib edilmesi 
güç harıeketler yapmaya bqladığı za
man, bu isimlerin neler anlatmak i-ate
diğini anlıyorsunuz. Motörsilz tayya
re, yerde ve her tarafı demir rayla tes
bit edilmiş, bir oyuncak gibi munta
zam. dilz~Un. ppnadan ileri gidiyor, 
aağa dön.U:yor, tekrar lleri s&dlyor, ge-

r.İ gidiyor. Onu bazan kanadlı, b.uan 
tek kanadlı, bazen kanadsız gibi gö
rUyonunuz. Sert dönütlerde, motör 

tadır. 

Yiyanada yahudi aleyhi.an 
hadiseler 

Viyananın ticaret merkezinde en 
işlek caddelerden biri olan Katnerş
traeda, buglin 1935 de Berlinde Kur
fürs Tendamda vukua gelen sahneleri 
hatırlatan yahudi aleyhtarı hadiseler 
olmuştur. Kollarında gamalı haç işa-
retleri taşıyan sivil gençlerden mü
rekkeb bir grup, yahudi tüccarlara hü 
cumlarda bulunmuş, "kahrolsun ya
hudiler,, diye bağırarak sokakları do
lCl§Itlış ve dükkanların vitrinlerini boz 
renge boyamış ve üzerine "yahudi,. 
ttlimesini yazmıştır. Polis bu hadise
lere seyirci kalmıştır. 

Viyana polisleri Hitlerin 
önünde yemin ettiler 

*** 
Yirmi bir plinör muallimine bald...,. 

ğu bu yeni havacılık bilgilerini, evve
li kendisi yaparak öğreten Türkkutu 
Baıöğretmeni kahraman Gökçen'in. 
havacılığa böyle yenilikler getkecee 
olan bir !jalıJma devresinde oldulunu 
öğreniyorsunuz. Plinörlerin haıeJrıe. 
tini dikkatle takib eden BaşöğretmeQ 
onlar yere indikten sonra içindeki 
öğretmene, hareketinin iyi kötü l:aıi 
raflarmı anlatıyor. Hazırladığı pro
gramla Türkkuıuna yeni imlrW• 
bulıwıt olan Gökçenden, havacılığı-o 
mızın enternuyonal değerini yticel• 
ten buluJlar beklemekte haklıy.ıa. 

••• 
Bir gün, soğuk ve erken deınedal, 

soğukta ve günün çok erken saatinde 
bblm ,..r")'Q•Qııade --- U)"U7'.'8ıatJD1lll0)-~ 
miz ve y•ıamaznız iı;in~ ~ökI.rde dola' 
gan kardeşlerinizi muhakkak lödt
nüz I 

Avusturyada 

intiharlar 
ve tevkifler 
Haymver'in mile•ia ve tefi binıblıfı 

Emil Fey, refikası ve oğlu .ile benıbec 
intihar etmiftir. Fey ailesinin ne P"'" 
lar altında intiıhar ettiği hen~jz malOıaa 
değildir. Bilinen bir 'ey varsa o da .. 
çilnün de revölver kurfunlariyle &. 
müş olarak bulunmuş olduklarıdır. 

Liberal partinin eski ve mühim fllb
siyetlerinden biri, Tirol endüstd t• 
kilatı reisi Fridrih Raytlinger'in ek 
intihar ettiği söylenmektedir. 

İil8bruk üniversiıtesi profC6örleria
den 60 yaşında Gustav Bayer de önct 
kızını sonra da kendisini zchirlemıif
tir. 

Sayısı 7.500 ü bulan Viyana polis 
memurları bu sabah kahramanlar mey 
danında alman polis müdürü B. Him
lerin önünde yemin etmişlerdir. Bay 
Himler söylediği nutukta, "yakışmaz 
bir surette hareket edenlerin polis saf 
tarından uzaklaştırılacağını ve emir
lıere iyi bir memur olarak itaat ~decek 
olanların daima kadroda yerlerı oldu
ğunu,, bildirmiştir. 

Tevkif e'clilenler 
Paris, 16 (A.A.) - Bu akpmld 

Paris • Suar gazetesi Viyana muhabi
rinden aldığı şu telgrafı neşrediyorı 

Enternasyonal şöhrete malik Uç btl
yük adam, psikanaliz mucidi profetar 
Fröyd, son ilim nobel mükafatını Jıca. 
zanan profesör Lcovi ve geçen sene bo
ğazından hasta olduğu zaman B. Mit
leri tedaviden imtina eden meş:hur o
peratör profesör Nomanın tevkif edt.1· 
dikleri söylenmektedir. 

Altın ve döviz mevcudu 
Berline gönderiliyor 

Avusturya t>ankasının yekCtnu 410 
milyon şilinge baliğ olan altın ve dö
viz mevcudu, Berline nakledilecektir. 

Rayşbank direktörü B. Şaht, dev
let sekreteri Raynhard ile birlikte bu-

"- Biz bu hususta ne doğrudan 
doğruya ne bilvasıta, ne tahriri ne şi
fahi hi!j bir taahhüd almadık. A vus
turya, hiç bir zaman, kendi istiklalini 
kuvvetle müdafaa için bizden askeri 
bir müdahale istemedi. Esasen kendi 
milletine karşı askeri bir yardım iste
yen bir memleket, bu isme layık değil
dir. Avusturyada vukua gelen hadise
ler, Avusturya milletinin Anşlusa kar
şı derin isteğinin birer bürhanıdır. Bir 
nevi nasyonalizm zihniyeti ile ileri 
s:.iriilen bütün delillere karşı da şu ce
vabı veriyoruz: 

Ayni mahfillere göre, Roma ile ya
pılan görüşmeler de muvaffakiyetsiz
likle neticelendiği takdirde bu ihtimal 
bir hakikat olacaktır. Burada hakiın o
lan kanaate göre, şimdiki hükümetin 
kuruluş tarzı seri kararlar ittihaz.ına 
mani olmaktadır. Burada herkes, şı.ın
di Riviera'da bulunan Baldvin ve E
den ile sıkı temasta olduğu söylenen 
Çörçil'in nutkunun tesiri altında bu
lunmaktadır. 

"Prag'ın, merkezi Avrupada cer
menliği demir bir çember içine alma
ğa teşebbüs eden Litvinof'un siyaseti 
ve Bartu'nun alman düşmanlığının 

mahıulü olan muahedelerin küflenmiş 
bakiyesini teşkil etmesine iyi bir na
zarla bakamayız.,, 

Avam Kamarasında 
Çemberlayn' e &orulan 

aualler 

Birinci pyiayı yalanlamıyan yarı 
resmi mahfiller ikinci pyianuı doğru 
luğuna pek ihtimal vermemektedir. 

Alman kıtaları Avuaıuryayı 
tamamen ifgal ettiler 

raya gelmiıtir. . . 
Avusturya zengınl~rınden Bösel, 

Uu.rinde bir milyon tilin para ve kıy
metli eıya olduğu halde otomobille 
kaçarken hududda yakalanmııtır. 

Fölkiıer Beobahter gazetesinin ilk 
Viyana nüshası dün intiıar etmiftir. 

nın hariç bırakıldığını tasrih eylemit
tir. Rci&icumhurun beyanatı bu&ün 
yani Avusturyanın Almanya ile bir
leştiğinin resmen tebliğinden soma 
yapılmış olmasına rağmen Avustur)'ll
nın listede tenzilaattan istifad~ ede
cek devletler arasında gö2ükmesi A
merikanın Avusturyayı Almanyadaa 
ayrı olarak telakki etmekte devam .. 
deceği ve yeni vaziyeti resmen taıumı
yacağı suretinde tefsir edilmektedir. 

Eğer bir hadise mukadder ise, bu
nun size rağmen ve yahut, daha fe
n.ası, aleyhinize vukua gelmesinden 
ise, sizin lehinize vukua gelmesi mu
reccahtır. Avusturyada olan şey, mil
li bir inkılabtır. 

lt.alya'nın tecriibesi 
DUnyada öyle satdıbin ve faşist İ

talyanın içinde bulunduğu şartı.ardan 
0 dıorece gafil insanlar vardır kı bun-

Lord Pört Kont Ciano ile 
görüştii 

Roma, 16 (A.A.) - Lord ~ört ~ün 
aksam Kont Ciano ile uzun bır mula
ka~a bulunmuştur. Bu gö~şme, bil: 
yük elçinin Roma'ya dönmesındenberı 
yaptığı üçüncü görüşmedir. İngiliz 
dış işleri bakanlığı yakın doğu işleri 
eksperi B. Bendel de görilşmede hazır 
bulunmuştur. 

Londra, 16 (A.A.) - B. Çemberlayn, 
bugün avam kamarasında, son h!diae
lerden doğan enternasyonal vaziyeti 
derin surette tetkik etmek fıreatını 
bulmadan İngilterenin Çek.o8lovakya
ya karşı olan teahhüdleri hakkında sa
rih bir beyanatta bulunmaktan bir ker
re daha kaçınmış ve bu mesele hakkın
da Sör Saymenin beyanatına bir ,ey i
lave etmiyeceğini bildirmiftir. 

Muhalefet azası, sarahat iatcmekte 
ise de, başvekilin bizzat kendiainin ga
yet ciddi telakki ettiği bir mesele üu
rinde izahat vermekten diba f u&a ka· 

Bertin, 16 (A.A.) - Alman kıtala
rı Avuaturyada kımdilerine gösteri~en 
mevkilere klmilen varmıtlardır. 7 ın
ci kolordu ile dal livuı Gmuden mın
takuını ifgal eylemı.tir. Viyanada 
bir fırka Badhal'de de diğer bir fırka 
bulunuyor. 10 uncu fırkanın bilyUık 
bir kımıı Alten Hofen'dedir. 

13 Uncll kolordu da kimilen Avus
turyada bulunuyor. Fakat mliretteb 
mevkileri bilinmiyor. Bu muntazam 
kıtalar Bavyera, TUringen ve Prus
yadan getirilmiıtir. Bunlara naayonal 
sosyalist hilcum kıtaatı da ilbe olun
muştur. Bundan başka Avusturyada 
550 alman harb tayyaresi bulunmak-

Plebi&iıte avusturyalılara 
sorulacak aual 

10 nisan 1938 plebisitinde milnte
hiblere aorulacak sualin metni ıudur: 
"Adolf Hitler'i §Cfimiz olarak tanıyor 
ve bu suretle de Avuıtur:yanm Alman 
yaya bağlanmasını kabul ediyor mu
sunuz?,, 

Amerika Anıluau tanımıyacağa 
ben:ıiyor 

Vatington, 16 (A.A.) - Cumhurre
isi Ruzvelt, Çekoslovakya ile aktedi
len ticaret muahedesini ilin ederken 
87 memleketin istifade edeceği tenzi
Ia.tlı &ümrük tarif etıinden Almanya-

Belgrad, 16 (A.A.) - Gerek harci
ye bakanlığında ve gerek Belgradda.
ki fransız elçiliğinde, Yugoslavyanın 
Anşluı aleyhindeki fransız - incüu 
protestolarına iş_tiraki red ettiği hak
kında Roma' dan gelen telgrafın hiç bil: 
suretle doğru olmadığı bildirilmekte 
ve böyle bir iftirak kendisine teklif e
dilmediği için, Yug06lavyanın reddet
miJ olmasının da varid olmadığı illve 
edilmektedir. 

Avusturya orıta elçi~ B. Lelıter 
Vimmer, dün BeI&rad'dan ayrılımt
µr. 
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Çarwamba : Ele w G ' ı ı = hd 
Pertembe ı Seıı.t w Y '1 ôl • 

·ısta ikçinin 

~····· kendi QiSrUP,Je d9 
~IUD" ialh ediyoı 

Cama :l_...ı d 
Cumartesi : llerkts • 

HALK w Y& 1 
Sinemılarda ı 1 rl 

B.... CfD1191Wl ,..._ 
14.45 ısa u.. 
16.45 14.41 .. 
18.45 18.41 ... 
.. 21• ... ... ... 

Puar ve camutlll d 1 ı 1 1 ..... 
HALK ak I ........ 
matineleri: 12.11 

Film delitme stinlldt 
Pasarteai 99 Ca••• 
Lüza•la Tel•f•• 

N amaralal'ı 
Yanım ihbara: (1911).-Ttllfı • ..... 

caat, ıehir: (1023-lUf). - 1 "1 ı ı 
., : (2341-2---- .B' s .... !re 
Anza il~: (JMI). -
Şehir Aııban: (3711). - Ta ... l .,. 
lefon namaralan: a.cırt1 ..ı ~ 
(2645, 1050, 1196). - laman..- ..... 
n: (2806, 3259). - v......-, Haı $ 
ıı, Bizim tabi: (2323) -11a ...... ı 
Giiven tabi: (3848); Birlik tır!llh Cllll) 
- Çankın caddeai. Ulu talaıb tım). 

Otobiiıhria ilk •• ••• 
Seferleri ........ 

tı• ••• .... --UlulL .. S. ..... MI .. 
L ............. w .. ........ ", .. , .. .. Çanka7'Mlıa ~ .. ı. na t.ıo 23 .. 

Ulus &dallM >'e ,.., 19.0I 
Diıan.ıfd• .. a na uo ıue 

Ulutı&41uıır ı •'e es• 21.00 
Kecllren'den 111111. u 7 •• 21.30 

Ulus& dan KıJill'• &.• 20.30 
E~u.ı..a. 7.ot 21.00 , .. .. • .. ,., -....,... IUI 

yürüyor 
Dıo c1I Pari puaai JUqor 1 

~yn~ llUtku ptedyor ki 
!qntere !sttıcbawtl lyt btr 1attbmet-

'' Avusturya Almandır.,. te 7lı9Ôw1Mıftr. ~ ~ 1d 
eter Çeltı.,, ·: ::. ıt,..r letlldal 

.. ' rpa Hdbn'='•4 • ~- _,. .aM'\ 7 
~14 eclM-

.. m.ttnD Yİlla ltyw llh il vakit ona • etmek üzere ... 

Mfl,JJ MVDAFAA lMALA'll
~ ~ GONDELIK. 

... ...,.... 1rıer ..... tılr aeı•kle ...... _.. W.clra , ..... 
1ıarfılapac1an vuba re1mltdr. Zln. d ... 7W t ı ı•ı ,_ abtthır. 
bis .ldlmc. Avusturyayı kendi usu- t ... ı...,ıp tllıf'dhri wak Jl'lllD-
su hlllfma ~tlkWini muhafuaya IMID tenddldıerin"- J1crJ aeJebDir. 

• 
1111 

sorbyamudı. Burıma Jsbıdlr Jd Fnuu bWneti e-
Proia 41,or ki: I• 1ta,tı hl1dknetl Çe~09loYüya Ue 
"'Avmtwya, Utmmfyle Alman bir A'9'Ultlllya stbi ftya ona benzer bir 

meudebtdr. ~urya balbım c:bf- maawe1eye tllJl tutakına ban4an do
Artvinde yol ve 111hat itlerine kun tezahürleri, her •ı& :pabmıcı IMak l'twıs w.1,.tt •Man61 111' 

Hicri - 1157 
llabarrem: 14 

S. D. 
Ginet: 6 Ol 

Rlrml - ısss 
M.t:4 

.. D. 
Aktaa: 1118 

ebemi_. v ..w.... müdahaleleri meneyh• hc:Mr. Ant- bir tereddüd ..._Jnmaıya çaııp111r. 
Parlt,, J& (A.A.) - HM1t -..tmı . ~:- e.!'-,or Jua Awupada ıulite,. .,.- .bir n- talsr. 

lnrlenclr!lllılık .Jpa Jc6 caeıı şareleri Artvın, 16 <~-·> -' Çonda villyeti •et cioju• I'"'·" 
.: p111wfc ._. • 'ı .un ttple- umumi •ecliu .u&yldll bllanmauM ÇekoaJoya,kya hakkındaki 
ınuına bNr ••iti• 110ıderue din matuf olan maadf, wa. .. yal, ziraat , ............. , .il___ u&J•---
akfam bqbalranlikta JL .BJuı'.am ile- ve baytarbk itleri itin &eten -.deD ~f 1 D"llll81Z po UIUllll 
ia1W 1ııında u •rhnhk .w:vı.- fazla tabaiut ko1l9Jmalı: wwtiyle PopQ1cr pzeteai yuıyor : 
terinin telifi, meul, milli müdaf.aa, 931 Wkkni•i ..102.&U lira olmak tee- ".Frananm f<>ııdra bllyilk etslat B . 

..._ı. 15 (A.A.) - Mırtı na ban ve denis büanlarmm AtıtkfWJJe bit w uHm «mit .. 'nfllatJama Çembella111'.ln n • J iewla K .. • ~ksr . ..,.qa,. lraqı ~l'Wla 
ne« ... ,.....,_ ıııt ' ...... toplanmııtır. Milli mildafa llollliteli. soavmı .,... fUdr yak polltikumm kati bir surete arlh ol-
'--1 dd J•lfla Mlf 

1

f mml'I Jl. bu ...... 1 ... tıdan 1QDra tOj)laP'Dllbr. dapnu İngilteaıe lliktmtlae Midir• 
............ ,. 'ıl • -· ' tto~üakerelerine, 'B. 'Bluntun WD ~ B. C O ı 14Cm •ye memur edilmiftir. 
fFF -'t*lıls t.flı,mdtfmda. d!f ftler, mlHI -ınHa- 5 C+ ' ı ',. • u ''i g' ıu Prana Merkez! Avrupmun bu "· 

t ı ı ~ Jaiır 1lfllınbrdfl1• tılk llara- .a: ....._ w ..,. helre•n, .. .,.a ~ ., ~.~.. tebarils ettirerek nqretmeJrte, f ... t çlk cOmburiyetine kartı ilan f:Mh-
- Jıılr ..,_ ... , nh .. ır. Ja11 .,. ~-. w ckais .....,.,. mlıhd ~ .,,~UVU Jıa .-kit +Ae hs ..... ıtır fi- .. dde bulunmuıtur. Bunları bir çok 
... 8a'ıl'hpw .-..ı wıt,etJpl .. ve senet kurmay relıi general Gamlen Jdr J'llrltmokıten tnöld eylemeke- defalar te,t4 etmlttk. Onları ı.ta-
rlh. .... tte terbit atıme1 Jlumdır ..._. kıilfl•r• doyurabilirsinı·.., 4ir. Clktır. Klanenln bundan tec:ablt et-
ad.-ı Mm •Ml.r• 14 ......... 1 _, ....__ ~ızhul• ..... .. lfmamf intit., lncflg hariciye po- m....t ....... . 

.. ....UUdl .kral mnfıpd•n talrJJa ...... J Wdi- C)>cuk Eairgeme.,......... ... ~inden habe"8r 

...,.., n krala ı.ı lııqwtJ bDdD ::,.~ i :C: :aı ~ti tet- ked her sene oldula _..1111._... an .._ --.,.ın, her ı..,ı Seferberlik ilin etmeli 
meml'111t taraf metan turib olWUl!Qf- er ne , wı~ Anlma J,l.k eta"lvPMhJd _,a • bir •dlı fikir ileri ıllrmcdmı n.eı. Epok ,._,..r : 
tar. Belpbnın lstildlk polltlkaeı. tam !:, için ~· Pot Bonkur un talebi üze- kimrea1a (803) çocup hergOn etli 1., 'fna'tttere ve l'ımıtadald YUiyetin in- •Sefer'bedtk ilin etmek !brmchr. O 
tıllln ' 8 llta ....... ,.. J J lllL CÜ iWt ycmqi Yermektedir. .BJr p Jdpfmı Ve beyanatlardan IODra tutu- mit JBderfa le sene iserisinde Y•· 
??Pı•r ıı .. ,ııh• m:ıı•llrıl- ~ cuiun bir Blilnlllk yemeli ekmeli ile lac:alı: hatb hareketi ıBrmek irtedfli dm ical tıdilmlf •ı..Ma lteı•u lrll-

Jıır'd ............. iı&tla ••rtfte- -nNıW• ,..._. .tiadl beraber bet 1aanaJ tutınellladır. Her merkeaindedir. tin dllnyaya lranunlarmı tatbik ede-
ri ,_..en alevlendirmek lbmı geldi- İlltMltul 16 (Telefonla) _ GOaler- : ' ha ' • ... ~ ,.. p I'--- mlyec ....... flplle .ı.m,a nmu-
tl lllfl ı # " S 1 f 1tı' k• •ım dcMcd ~ ldcıı .fırtına ağ- etmek suretile yobul bir yavruya kan AllllGllJI AID orduıuna ratmen Mitlerin bu a-
..... n 11Mıl' ı..,. k.-...._.. cllndi u-- '"' ve caıı 1llllDit olur. ı .. tecavtldlıdmws .....ıtn• yts-
.... 1* 2 t "n w ..... .,ı ı ::._ · ~n •sddı, .-miler sefer- x.m..n dllkkln ve lllljw]arc1a de dokun emin oblailirdik. Vakıa ıe-
c1ilr. lılr taarruA -- _...._ bmf1a4 balv.aaa 1nniıbaralanna bq Jaaıut at- rile ,.... en hatb llttlmtl 4e blı-
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len b9f1r.a terılt altmda bulwıan Bel- karılacak hine tudurı 11 ._, ~ ...... wzf. )'illi müstakil bir wmleket ııfatiyle 
... .... Msım •e*ll •• t rd et Küçtlk memleketler mlltt<ehtd ba- y.... . .. ..-~ ... sı hldi..._ lr lzNf eiliainceye kadar 
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lstanbul borsası 
16 - 3 - 1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 124.- 126.50 
Frank 78.- 78.-
L iret 95.- 104.-
Belç. frangı 80.- 84.-

Drahmi 18.- 26.-
İı. fran11 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Pen&Ö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 52.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Londra 630.- 630.-
Nevyork 0.789968 0.7875 
Paris 25.9725 25.9525 
Milano 15.0238 15.0190 
Brüksel 4.6956 4.6960 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4350 3.4357 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4268 1.4283 
Prağ 25.54 22.54 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madrid 12.3810 12.3810 
Berlin 1.9675 1.9678 
Varşova 4.195 4.195 
Budape5te 3.9875 3.9875 
Bükreıı 106.19 106.19 
Bel,rad 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Moııkova 23.8825 23.8825 
Stokholm 3.0825 3.0825 

ESHA.l\1 VE TAHVlLA T 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu l. 19.175 19.225 
( Pe;ıin) .. ,, .. 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

II. 19.20 19.20 
( Pe;ıin) 

99.50 99.50 

Sivas-Erzurum is JI. 95.75 
Anadolu D. Y. 41.20 
l ve il. 

95.75 
41.20 

Mümessil. 
(Pe;ıin) 

40.15 4015 
(Peşin) 

Zayiler 

. 

327 - 328 senesinde Selanik idadisin
den aldığım diplomamı 1'.ayi ettiğim
den kmtür bakanlığındaki kaydından 
ınusaddak bir suretini çıkarmak üzere 
resmen müracaat edeceğimden hükmü 
ve kıymeti olmadiğrnı ilan ederim. 

Selanik idadisinin 20 numarasında 
kayıdlı Tiraviştcli 308 doğumlu 

Mehmet Emin oğlu Ali Rıza 

Demiryolları 

Bakar, Prinç boru ve saire 
ah nacak 

D. D. yolları Satınalma komi.ayo
nundan: 

Muhammen bedeli (352722) lira olan 
muhtelif bakır ocak malzemesiyle ba
kır ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 
2.5.938 pazartesi günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17858.88 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mlite
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1764 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (6~) 1492 

Talebe ve muallimlere 
mühim tenzilat 

D. D. yolları umum müdürlüğün
den: 

Talebelere her zaman ve muallimle
re mayıs başından birinci teşrin sonu
na kadar umumi tarifeden yapılmakta 
olan % 5ü tenzilat, 30 mart 938 tari
hinden itibaren umuma mahsus tenzil
li tarifeler üzerinden dahi yapılacaktır 
Yeni ücretler, seyahat mıntakasında 
meri tarifelerin tenzilat nisbetlerine 
tebaan mütehavvil olmak üzere mühim 
nisbetlerde tenzillidir. Talebe ve mu
allimlerin, umumi tedrisat dereceleri 
dahilinde bulunan resmi ve maarifçe 
musaddak hususi bir mekteb veya üni
versiteye mensub olduklarına daıir 

kendi mektcb ve üniversitelerinden 

veya maarif vekaletinden ve yahud 
maarif müdürlüklerinden tasdikli ve 
fotoğraflı bir hüviyet varakasını ha
mil olmaları ve bı.ı.nları taleb vukuun
da göstermeleri lazımdır. Aynı şart· 

larla ecnebi memleketlerdeki mekteb 
ve üniversite talebe ve muallimlerinin 
hamil olacakları hilviyet varakaları

nın, türk konsolosluklarından veya 
Türkiye'de maarif idarelerinden de 
tasdikli olması icabeder. 

Biletlerin, trenlere binmeden evvel 
alınmasI lazımdır. Fazla tafsilat için 

1 
istasyonlara müracaat edilmelidir. 

--------------!. (719) 1495 
1497 

MeJe traverst ahnacak 
D. D. yollan aatın alma Kom. : 
9 uncu İşletme için her biri ayn ayn olmak üzere kapalı zarf uıuliyle 

satın alınacak meşe cari hat traversinin miktarı, muhammen hedeli, muvak
kat teminatı ve şartnamelerinin kaçar kuruşa tevzi edileceği aşağtya ya
zılmııtır. Bu traverslerden birinci 23443 adedi TRULY A ormanından, ikin
ci 11025 adedi Y ATROZ ormanından ve üçüncü 6706 adedi KARAMANLI 
ormanından kat ve temin edilebilmek üzere Ziraat Vekaletince Edirne Or
man baJillühendisliğine tebligat yapıldığından teahhüde girecek olanlar 
Orman Başmühendisliğile temas edebilirler. 

23443 adetlik birinci eksiltme 29 mart 1938 salı günü saat 15,30 da 11025 
adetlik ikinci eksiltme 30 mart 1938 çarşamba günü ve 6706 adetlik üçüncü 
eksiltme 31 mart 938 perşembe gUnü ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu işlet
me binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. lstek· 
lilerin Nafıa Vesikası ile beraber diğer kanunt vesaiki ve teklif mektupla
rını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltmenin icrası saatinden bir 
aaat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler Sirkeci 
ve Ankara veznelerinden a§Clğıda yazılı bedeller mukabilinde verilmekte-
dir. 1262-662 1373 

Muhammen bedeli M. Teminatı Şartname bedeli 

Miktarı Lira Lira Kr. 

23443 
11025 
6706 

93772 5937,60 
44100 3307,50 
215824 2011,80 

Uyanıı · Sen etif ünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

469 
220 
134 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satı~ yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

............................................................................ 
Tüccar - Terzilere büyük fırsat 
Baylar için V 

seçme İngiliz r· .umas k 1 
Çok müsaid 

UpOn Qfl Fiyatlarla 

Komisyoncu tarafından toptan ve perakende satılmaktadır. 

Kuponlar 2,80 ile 3 metroluktur. 
Fazla izahat ve numuneler için "Posta kutusu 412 - İstanbul" 

adresine yazınız. 1503 

1111111 ••• .............. 1111 .... 11 .... ' ................ 1 ... '' 11 ....................... 1 ••••• ........... 

12 - 27 nisan 938 zarfında ltalyada 

Milôno 'Enternasyonal Fuarı 
İçin Yugoslavya trenlerinde % 25 ve İtalyan trenlerinde % 50 

tenzilat yapxlacak ve deniz yolculuğunda kolaylıklar gösterile
cektir. 

Tafsilat için Beyoğlunda Tepe başında İT ALY AN TİCARET 
ODASINA ve zirdeki adrese müracaat olunması: 

Ufficio Propaganda Della Di Milano, Via Domodossola, Millno 
(İtalia) Entc Provinciale per il Turismo - Milano 

ULUS 

,, 

YARIN· KURACAG 1 N iZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

İstanbul Jandarma sallnalma komisyonundan: 
Mikdarı 

93 metre 
7240 kilo 

Cinsi 

Zımpara kağıdı 

Vaketa 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

55 80 
18027 60 
18083 40 

lilk teminat 
Lira Ku. 

4 19 
1352 07 
1356 26 

1 - Vekiller heyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akdı suretiyle a
lınacak olan mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı "7240" 
kilo vaketa ile "93" metre zımpara kağıdı Gedikpaşadaki jandarma satın al-

ma komisyonunca 1 nisan 938 cuma günü saat 15 de pazarlıkla satın alına

caktır. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 

3 - Şartname her gün Gcdikpafidaki jandarma satın alma komisyonun

da görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık gün ve saatında kanun ve prtnamesine göre la
zım gelen ilk teminat mektub veya makbuzları ve evraklariyle komisyona 
eelmcleri. (1415) (715) 1494 

Küçük ilan 1Qrtlar1 
Dört satırlık lriiçlik ilinlardan: 
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük illnlann her defa11 
için 10 kuruı almır. Meseli. 10 defa 
ne;ıredilecek bir ilin için 140 ku.rut 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak llzere her satır 
kelime aralarındaki boıılukİar müstes~ 
na 30 harf itibar edilmi&tir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruş alınır. 

Kiralık: 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 

üç dükkan kiralıktır. Üsttln sokak 3 nu

marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Yenişehirde Yüksel cad. No. 9 Gen

bark apartımarunm en güzel dairesi 

dört oda bir hol bütün konforiyle kira

lıktır. 3715 telefona. 1405 

Kiralık apartnnan - llavuzba!ı Ka
ranfil sokak muhtelif daireler bina, hol 

hariç 50 odadır. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1414 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal

ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avı,ıkat Saim A-
kant Tel. 1272 • 3406 1432 

Aranıyor: 

Apartıman katı aranıyor - Ulus 
meydanına yakın bir yerde iki odalı bir 

apartıman katı aranıyor. Ulus'ta T. 

1361 

iyi fapka yapmaaını bilen bir bayan 
aranıyor - Y eniıehir Selanik caddesi 
No: 38 de Bayan Zebraya müracaat. 

1487 

17-3-U}IS 

Sahlık 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 

SATILIK AP ARTIM AN: Yeni· 
şehirin en güzel bir yerinde yılda 
4000 lira kira getiren yeni konforlu 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512-
Belçeff. 1317 

Satılık arıalar - Yenişehir Karanfil 
soka~ Nafıa karşısı 485 M, Sıhiye Ve. 
kaletı yanında 490 M. arsalar Tele-
fon: 1449 1408 

Sablrk arsalar - Yenişehirin muh • 
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartıman ft 

arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 
Kmkkalenin en güzel mevkiinde beı; 

şeye elverişli bir bina mobilyalı, mo
bilyasız satılık, kiralıktır. Ulua'ta R. S. 
rumuzuna müracaat. 1429 

Satılık ev - Hisarönü eski Osmanh 
bankası arkasında 5 odalı ev satılıktır. 
1. inci noter altında berber Sabriye mü-
racaat. 1458 

Acele satılık arıa - Yenişehir Seli
nik cad. 373 M. Maltepenin en hikinı 
yerinde 600 M. uygun fiatla Tl. 1538. 

1453 
Satılık ev - Yenişehir memurin ev• 

!erinden pazara giden asfalt yolu üze -
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
zane karşısında Moiz 1484 

Satılık arsalar - Y enişehirin en mu· 
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par· 
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1440 

Satılık otomobil - Sutudobeker 
markalı spor bir otomobil ucuz ve a· 
cele satılıktır. 3518 telefonla müraca· 
at. 1488 
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Vilayetler 
Lise pavyonu inşası 

Diyarbakır Nafia Direktörlüğün

Öcn: 

A - Eksiltme prtnamcsi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel tartna

mcıi. 

D - Yapı işleri uınumi ve fenni 
~rtnameıi. 

E - Hususi şartname. 
1 - Diyarbakır lise pavyonunun 

(36368,84) liralık esas ke§finden 
(32200) liralık inşaatı kapalı zarfla i
haleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 

soB - Mukavele projesi, 

F - Keşif cetveli, ailsilei fiat cet
veli, metraj cetvcİi. 

·G - Proje grafik ve sair ilişik ev
rak. 

İlteyenler bu şartnameleri ve evrakı 
Kayseri vilayet daimt encümeni kale
minde görebilirler. 

Baymdırhk Bakanlığı 

1 
r::·~~!~""·~~·;~:~:~·ff·ı 
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Namnam köprüsünde yapdacak Santral binası ve su tesisatı 
C - Hususi, bayındırlık ve yapı iş

leri genel ve fenni şartnameleri, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

rlilebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 18 mart 938 cu

ma günü saat 11 de kapalı zarf usuliy
le nafıa direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2415) liralık muvakkat teminat, cari 
sene ticaret odası vesikası, nafıa veka
letinden alınmış 10.000 liradan yukarı 
ehliyet vesikası. 

5 - Talihlerin zarflarını cuma gü
nü ihale saatından bir saat evci komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul cdiL-
ınez. 1204 

Meyvauhk islah istasyonu 
binası yaphnlacak 

Aydın incir lıtaıyonu Müdürlüğü 
Eksiltme Komisyonundan : 

3 - Eksiltme 1.4.938 cuma günü saat 
16 da Encümeni villyette yapılacak

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

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

6 - Teklif mektubları yukarıda ya
zılr saattan bir saat cveline kadar en
cümeni vilAycte getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektublarm nihayet muayyen sa
ate kadar gelmiş olma.sı ve dış zarfın 

mühür mumu ile kapatılmış bulunma
sı lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (660) 1390 

İlk okul binası yaphr1lacak 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 

ilinin Eroeyli istasyonu civarında in
şa edilecek mcyvacılık islah istasyonu 
binalarıdır. 41806 lira 68 kuruş ketif 
bedellidir. Balık&eir Vilayeti Daimi Encü-

2 - Bu işe aid şartname ve evrak meninden: 
9unlardır: • l - Kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 

A· Kapalı zarf usuliyle eksiltme konulan iş: 
şartnamesi, Edremitte yeniden yapılacak ilk o-

ilave göz ve sedde inıaatı 
Nafıa Vekaletinden: 

1-Muğla vilSyetindc Muğla- Köy· 
ceğiz yolu üzerinde yapılmakta olan 
Namnam köprüsüne ilavesi istenilen 
daha iki göz ile sedde inşaatı kapalı 

.:arf usuliyle münakasaya çıkarılmx9' 

tır. K~if bedeli (25.000) liradır. 
2 - Eksiltme, 31.3.938 tarihine mü

sadif perşembe günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde tosa ve köpriller 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 vekaletimizden ahnmı, 

mütcahhidlik vesikasiyle ticaret odası 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 saydı kanunun ta
rifatx dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarını ikinci maddede ycuıh 

vakitten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğ~nc makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazi olup postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. (638) 

1447 

B- Mukavele projesi, kul inşaatı olup keşif bedeli 26941 lira 
C- Bayındırlık işleri genel şartna- 16 kuruştur. Muvakkat teminat 2020 li- Su lama kana h inşaatı 

mesi, ra 59 kuruştur. 
Nafıa Vekaletinden: D- Fennt şartname, 2 - Bu işe aid evrak şunlardır ı 

E- Keşif, metraj cetvelleri. Proje, mesaha cetveli, keJifname, Eksiltmeye konulan iı • 
F- Resimler. fiatr vahit cetveli, eksiltme şartname- 1 - Tokatta Kazovanın sulanması i· 
İsti yenler bu evrakı Aydın nafıa si, fenni şartname, mukavele projesi, çin yapılacak 'Gömen ek regülatörü ile 

müdürlüğünde görebilirler. bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
3 - Eksiltme 25 mart 938 cuma gü- İatiyenlcr bu evrakı vilayet nafıa sulama kanalı inşaat ve unat imalatı, 

nü saat IS de Aydın hükümet kona- müdürlüğünde veya daimi encümen keşif bedeli (1 
2

25 000) liradır. 
ğında nafıa dairesinde toplanacak ko- kaletiıinde görebilirler. 2 - Ekıoiltmc 18.4.938 tarihine raıt· 
misyonda yapılacaktır. 3 - Eksiltme 4 Nisan 938 tarihinde layan pazartC6i günü aaat 15 de nafıa 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle pazartesi günü saat 15 de Balıkesir vi- vekaleti aular umum müdürlüğü au ek-
yapılacaktır layeti hilkümet binasında milte~kkil siltme komisyonu odasında kapalı zarf 

s - Eksiltmeye girebilmek için is- daimi cncfünen odasında yapılacaktır. usuliylc yapılacaktır. 
teklilerin 3136 liralık muvakkat temi- 4-Eksiltmeye girebilmek için 1938 3 - İstekliler; Eksiltme prtname
nat vermesi ve Nafıa vekaletinden a- yılı ticatet vesikası ve muvakkat te· a.i mukavele:_proje.i bayındırhk ~.U 
lınmıs vaoı _nıü,taahk\•~ .--:-"-- ;:"";----·-• ___,_. ____ - genci prtnallıcsı, r~nnı 94rtnaıne ve 
ostermesı, yaptıgı en ouyuk ışın be- ır makbuz veya fiyanı kabul banka · 1 . (50) r k b'l' d 1 

deli 35.000 liradan a~ğı olmaması, mektubiyle ve 1938 yılı için nafıa ve· prOJC en .. d .. lU1!~ md u a 1
1 bı~. e au ar 

Ü ahh
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dis veya mimar olması veya bunlardan girmeye salahiyet veren müteahhitlik 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
birisiylc müşterek teklif yapması ve vesikasının ibrazı meşrut olduğundan tcklilçrin (50.500) liralık muvakkat 
mukaveleyi birlikte imza etmesi la- isteklilerin yukarıdaki şartlar ve 2490 teminat vermesi ve (400) bin liralık 
.ırmdır. No. lu kanunun hükümleri dairesinde nafıa ıu iflerini tcahhüd edip muvaf-

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3. hazırlıyacakları zarflarını muayyen fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
üncü maddede yazılı saatten bir saat tarihte ve ihale saatinden bir saat evel işlerini başarmakta kabiliyeti olduğu
eveline kadar Nafıa dairesine getiri- makbuz mukabilinde vilayet makamı- na dair nafıa vek!letinden alırurut mü
lerek eksiltme komisyonu reisliğine na vermeleri. teahbidlik vesikası ibraz etmesi, iıtck
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos Postada vaki gecikmeler kabul edil- lilerin teklif mektublarını ikinci mad
ta ile gönderilecek mektupların niha- miyeceği ilin olunur. (1434-721) 
yet 3. ilncU maddede yazılı aaatc ka- 1499 dede yazılı saatten bir Nat evelinc ka-
dar gelmiş olması ve dı~ zarfın mühür dar ıular umum mlldUrlilğüne makbuz 
mumu ile iyice kapatılmış olması la- mukabilinde vermeleri lbmıdır. P.oe-
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka- tada olan gecikmeler kabul edilmez. Kazalar 
bul edilmez. (593) 1234 (630) 1491 

Jelefon santrah binası 
ya pt1rdaca k 

İstanbul Telefon Müdürlüğün

den: 
İstanbulda Şişlide yaptmlacak 66558 

lira 60 kuruş keşif bedelli telefon sant
ral binası inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 2. 4. 938 
tarihine müsadif cumartesi günü 'Saat 
11,30 da İstanbul, Tahtakalcdcki mer
kez binamızda toplanacak alım, ıatım 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe aid eksiltme hususi ve fenni 
§artnameler, projeler keşif hulasası ile 
buna miltcfcrri diğer evrak 335 kuruı 
mukabili her gün levazım dairemizden 
alınabilir. Muvakkat teminat 4578 lira· 
dır. 

İsteklilerin teklif mektupları, en az 
50.000 liralık bu işe benzer iş yaptıkla
rına dair Nafıa V ekalctinden alrnmı~ 
938 takvim senesine aid müteahhidlik 
ve ticaret odası vesikalariyle diploma -
lı mühendis veya mimar olduklarını ve
ya bunlardan birinin inşaat ve tesisatın 
fenni mesuliyctini deruhte ettiğini ve 
tnukaveleye bu §artla imza koyacağını 
havi bir teahhüdnameyi ihtiva eden 
kapalı zarflarını me%k\ir tarihte saat 
10,30 a kadar satın alma komisyonuna 
\>ermeleri lazımlır. (681) 1413 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Kay&ei'İ Valiliğinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş Kayseri 

merkezinde yapılacak ilk okul inşaatı 
0 lup bedeli keşfi (64485) lira 55 ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid ş tnameler ye evrak 
fUnlardır. 

Demir (ah ve örfü yaphnlacak 
Ödemiı Belodiyeainden ,:. 

1 - Eksiltmeye çıkarılan iş: Öde· 
miŞ:te yaptırılacak demir çatı ve örtü
südür. 

2 - Keşif bedeli 13363 lira olup mu
vakkat teminat 1002 liradır. 

3 - Elaıiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2490 
numaralı kanun hükümlerinde yazılı 

evsafı haiz olmak ve buna mümasil iş
leri nizasız ve noksansız yapmış bu
lunmak veyahud nafıa veklletince mü· 
scccel mesut mühendis göstermek la
zımdır. 

5 - Teklif mektubları 4.4.938 tarihi
ne tesadüf eden pazartesi günü aaa.t on 
be~e Ödemif belediyesinden daimi 
encümene vcrilmit olması şarttır. 

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

7 - Eksiltmeye aid proje ve tefer
ı uatı beş yüz kuruş mukabilinde Öde
miş belediyesi baş kitibliğinden alı-

nır. (761/680) 1426 

~ehir haritası yapllrllacak 
Kalecik Belediye Reisliğinden ı 

1 - Tahminen 100 hektardan ibaret 
bulunan kalecik kasabasının hali ha
zır hadtasiylc İmar planının yaptırıl
ması 1.3.1938 tarihinden 21.3.1938 tari
hir.e kadar 20 gUn müddetle açık ek· 
siltmeyc konmuttur. 

2 - Beher hektar için tahmin olu
nan kc§if bedeli 25 liradır. 

3 - §artnamcti Kalecik boledİlc r• 

G~mrük ve inhisarlar B. 

Elbise yapt1rllacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu· 

tanlıiı latanbul Satm Alma Komia
yonundan .~ 

1 - Gümrük muhafaza mcmu~ 
için 1135 takım elbisenin 22-3-1938 aa· 
lı günü saat 11 de kapalı zarfla ekailt
mesi yapılacaktır. 

2 -Tasınlanan tutarı (17.025) lira 
ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şartname, evsaf kooıisyondadır. 
Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o giln eksiltme ta· 
atinden bir saat evveline kadar 2490 
sayılı kanunun 32 ~nci maddcai hük
müne göre hcuırlıya\:akları teklif mek
tublarını Galata et1ki ithaltt gilnuilğil 
binasındaki komisyona vermeleri. 

(544) 1129 

isliğinden parasız alınır. 

4 - Münakasaya ittirlk etmek isti· 
yenlerin imar ve §chircilik işlerinde e
hil olduklarına dair Nafıa vekaletin· 
den musaddak vesika ibraz eylemeleri 
9arttır. 

5 - Münakasaya iştirak etmek isti
yenlerin 2490 No. lu kanunun 2. 3 Un· 
cü maddelerinde yazılı şeraiti haiz ol· 
maları llzımdır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 188 li
radır. 

7 - İhale Kalecik belediye encUmc· 
nindc yapılacaktır. 

8 - Taliplerin ihale gUnU olan 21.3. 
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
ıaat on beşte Kalecik belodiyı enci.ime· 
nlnde hızır bulunmaları lbımdır. 

.(62-Sıl • JG27. 

yaphrtlacak 
Türk Ha.va Kurmnundan: 
1 - 1nönünde yaptırılacak elektrik 

santralı binası inpsı ile su tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki işin keJif bedeli ceman 
7.077 lira 16 kurut, ilk teminatı 530 
lira 79 kuru~tur. 

3 - Buna aid şartname, ke,ifname, 
proje ve plAnlar kurum merkezinden 
parasız olarak Yerilir. 

4 - İhalesi 26. 3. 1938 tarihine rast
layan cumartesi günü saat 12 de An
karada Genel merkez binasında yapı· 
lacaktır. 

S - hteklilerin belli gün ve aaatte 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha-
zır bulunmalarL 1507 

Sat1hk kurban derileri 
Türk Hava Kurumu Çubuk ıube

sinden: 
Kurutularak şube ambarında bulu

nan (200) sığır, (285) koyun, (123) 
tiftik, (34) kıl, (70) çıplak kurban 
derilerinin 18. 3. 938 cuma günü saat 
14 de ihalesi yapılacaktır. Alıcıların 
şubeye müracaatları. 1506 

Vakıflar Umum Md. " 

Satıhk de§irmenler 
Vakıflar Genel Direktörlüğün

den ı, 
1 - Eikişehirde mazbut vakıflardan 

(Akarba~ı değirmeni ve biti§iğindeki 
harap kısım ile avlusu ve ahırı) ve (çe
ri başı değirmeni ile arazisi ve ahırı) 
ve defterdar değirmeninin (tapu ile 
muayyen hududu içindeki üç parça a
razisi de dahil olduğu halde beş taşlı 
kısmı) satılmak üzere 12.3.938 günün
den 28.3.938 gUnilnc kadar ,artname 
mucibince kapalı zarf usuliyle arttır
maya konulmuştur. 

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

- ırzı=aı·~ .. --~vc~O'C-ıt'">iF""b...,cf.-..-~•~ıte~ft~t--c-aı---ın-•--J 

caktır. Birinci taksit hini ihalede ni· 
hayet bir hafta içinde peşin verilecek 
ve di.ğer dört takliti müsavi mikdarlar 
üzerinden ihale gününden itibaren bi
rer ıcne fasıla ile dört ıenede nakden 
ödenecektir. 

4 - İhalesi 28.3.938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat ıs de Eskişe
hir vakıflar müdürlüğü ihale komiıyo
nunca vakıflar umwn müdürlüğünün 
taadikına talikan yapılacaktır. 

5 - Talihlerin 2490 numaralı kanu
na göre hazırladıkları teklif mektub
larını dördüncü maddedki saatten bir 
saat evcline kadar Eskişehir vakıflar 
müdürlüğü ihale komisyonu reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektubu ve teminatı 

vaktında vcrmcmif olanlar arttırmaya 
kabul edilmiyecektir. 

7 - Muvakkat teminat muhammen 
bedele göre ( 4500) liradır. 

8 - Satı94 aid şartname Ankarada 
vakıflar umum mUdUrlUğil emllk mü
dürlüğünde, İıtanbulda İstanbul va
kıflar baf müdürlüğünde ve Eskişe
hirde vakıflar mildürlüğilnde paraaız 
verilir. 

9 - Arttırmaya iştirak edenler §_art
namcnin bütün muhteviyatını kabul 
etmit sayılır. (642) 1383 

J\nkara icra Daireai Gayri Men· 
kul aatıı memurluiundan: 

Mahcuz olup atılmasına .karar ve
rilen Ankaranın Kalaba köyünde me· 
zarlık mevkinde şarkan Ağa Mustafa 
oğlu İbrahim, Toygar oğlu Naşid, 
Dede Yakub oğlu Mhemed, lmam oğ· 
lu Süleyman, Garben yol timalen A
ğa Mustafa oğlu İbrahim, Cenuben 
İmam oğlu Süleyman, Dede Yakub 
oğlu Mehmed, Toygar oğlu Nqid 
tarlalariyle mahdud 404 metre murab
bamdaki tarla aşağıdaki yazılı şart

lar dairesinde açık arttmnaya çıkarıl· 
mıştır. 

EVSAFI: 
Tarla halindedir, Mecidiye Dağları

na giden ıosenin Uzerindedir, 161 lira 
60 kurut kıymet takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI ı 
1 - Satıt Petin para ile olmak Uze· 

re 20. 4. 938 ta•ihine müsadif çar,am
ba günü saat 14-16 ya kadar İcra dai
resi gayri menkul satış mcmurlufun
da yapılacaktır. 

2 - Tali:bler talCdir edilmif olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin ro 7,5 ğu kıymetinde rey akçesi veya 

mut bic bankanm teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul edi
len huine tahvill~ri getirecektir. 

3 - Sat?§ gUnü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra mezkQr gilnün on altıncı saatında 
en çok artıran talibine ihale olunur. 

4 - İfbu tarihteki artınnada teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 5. 5. 938 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 14-16 ya kadar yapılacak ikinci ar
tırmada en çok artırana ihale oluna
caktır. 

5 - Birind ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi milteakib veril· 
mcdiği takdirde üzerine ihile edile
nin talebi üzeriı:ıe ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
lim vezne eylemesi için yedi gün ka
dar mehil verilecektir. İşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 

takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
den evvel en yüksek teklifde bulunan 
talibine teklif veçhilc almağa razı o
lup olmadığı ıorulduktan sonra tek
lif veçhile almağa razi ise ihale far
kı birinci talibden tahsil edilmek üze
re bu talibe ihale edilecektir. Teklif 
veçhile almağa razi olmazsa gayri 
menkul yeniden on bef günlük ikinci 
artırmaya çıkarılacak en çok artıran 
talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artınnada gayri men
kul talibine ihıalc edildikte tapu har
cı müşteriye, ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve dellAliye res
mi satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
al§kadarların gayri menkul üzerinde· 
ki haklarına ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı mü&
biteleriyle 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya ittirak edecekler 
1. 4. 938 tarihinde 938/5 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnameyi okuyabilir-
ler. 1501 

. · · P. T. T. . 
Sohl•k .. 1<; Jcomyvno 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
1) İ6tıimale pyri &alih benz markalı 

bir kamyonet 16. 3. 938 tarihinden iti
baren pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 50 liradxr. 
3 - Muvakkat teminatı 4 liradır . 
4 - Talip olanların 30.3.938 çarşam

ba günü aaat 15 de müdürlükte miite
şekkil komisyona müracaatları. 

(1500) (724) 

Mahkemelerden 
An.kara Aaliye birinci aulh hukuk 

mahkemesinden: 
İıriaret mahallesinde 27 No. lı ha· 

nede kayıdlx Hediye oğlu 1310 doğum· 
lu Hamza: 

Ankaranm İmaret mahallesinin Ilı
ca sokağında 5 numaralı evde Hediye 
tarafından açılan davada: Oğlu Ham
zanın 1331 senesinde umumi har.be iş
tirak etmek üzere ıilah altına alınan 
yukarıda adresi ycuılı Hamzanın har
bın hitamın.dan sonra cmsaller.i terhi
san avdet ettikleri halde kendisi avdet 
etmemif ve fimdiye kadar da hayat ve 
mematından bir haber alınamamış ol
duğundan Hediye vekili Ankara avu
katlarından Sait Tartan tarafından 

gaibliğine karar verilmesi taleb edil
mesi üzerine mahkemece altışar ay fa. 
sıla ile Hamzanın hayat ve mematın
dan haberi olanların mahkemeyi ha
berdar etmelerine karar verilmiŞıtir. 

Muma ileyh Hamzanın hayat ve ıµ.c
matından haberdar olanların Anakra 
asliye birinci hukuk mahkemesine ha
berdar etmelerinin lüzumu ilan olu-
nu~ 1496 

Ankara birinci aulh hukuk h&kim
liğinden: 

&ki posta memurlarından olup ha
len Çıkrı.kçılar yokuşunda avukat 
Mustafa Kemal nezdinde Hikmct'e: 

Posta telgraf idaresi vekili avukat 
Saim Hüsnü tarafından aleyhinize açı
lan 31 lira 79 kuruf alacak davasının 
yapılan duruşması sırasında adresini
zin meçhuliyetine binaen u ün 141 
inci maddesi mucibince ve yirmi gün 
müddetle gazete ile tıcbliğat yapılma

ıına karar verilmiş ve duruşma da 11.4. 
938 pazartui saat 9.S a bırakılmış ol
duğundan o gün mahkemede hazır bu· 
lunmadığın.ız veya bir vekil gönder
mediğiniz takdil'de mahk>emenize gı· 
yabtn bakılacağı \d>liğ makamına ka· = olmak tiMH i1ln olunf.ıı. 1498 

. 

M. M. bakanlağ' 
, ' 

Bidon altnac:alC 
M. M. Vekaleti Saıtm Alma ... 

mıi&yonundan : 
1 - 180 adet 250 ve 100 adet l.JO *

relik bidon kapalı zarfla cbi11mCJ• 
konulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edifen B,ıat 

6500 liradır. 
3 - Eksiltme 28 mart 938 pazactcei 

günU saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 487.S liradır. Şart• 
name parasız olarak Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gfrecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ı 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale sa• 
atından behemehal 1 saat evel M.M.V. 
satın alma Ko. na vermeleri. (672) 1400 

Yün çorap ipliği aiı .. ~acak 
M. M. Vekaleti ~.::.mı Alma Ko

misyonundan : 
ı - Bir kilosuna ,cı.hmin edilen fi

yatı iki yüz elli kuruş olan on altı bin 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarf wm• 
liyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz k.uruf bedel 
mukabilinde satılmaktadır. Talibi~ 
her gün komiiyona müracaat cdcbilic· 
!er. 

3 - İlk teminatı üç bin liradxr. 
4 - İhalesi 31 mart 938 perıcmbe 

günü sa.at .on birdedir. 
5 - Eksiltmeye gir«eklcrin 2490 

S.lyıh kanunun 2 ve 3 üncü madde] .. 
rinde yazılı vesikaları ilk tcminatlari
lc birlikte teklü mektublarını ihale 
saatından en az bir saat evel milli mü
dafaa vekaleti satın alma komisyonu• 
na vermeleri lbımdır. (635) 1382 

Otomobil lastikleri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma. Ko

misyonundan .ı 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

12000 lira olan ve dunlop, gudyar, fay• 
reston, mişlen, kontinantal markala· 
rın anôlmak ozcıe muntenı -eoaaaa"'lç 
ve dlf otomobil lastiği kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi .28 mart 938 pa
zarteıoi günü saat 11 de M. M. V. ıa· 
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 900 liradır. Şartna· 
mesi parasız olarak M. M. V. satın al· 
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gire«kler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 vıe 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını idari prt· 
namenin 4 üncü maddesinin F fıkra

sında yazılı şekilde hazırlayarak ihale 
saatndan en az bir saat evci M. M. V, 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(671) 1399 

Berber koltu§u ve masa 
ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 
1-Hepıinc keffcdilcn fiyat (1035)' 

lira olan 10 adet berber koltuğu ile 10 
adet masa açık eksiltme suretiyle alı· 
nacaktır. 

2 - Şartname ve resimleri paraaı.z 

verilir. 
3 - Eksiltmesi 4 nisan 938 pazartcei 

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

4 - Muvakkat teminatı 77 lira 63 

kuruştur. 

S - Talib olanların mezkQr komiı· 
yona müracaatları ilan olunur. (654) 

1386 

Terlik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 

(175) kuruş olan (5725) çift terlik ka· 
palı zarf usulU ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak veri· 
lir. Talib olanlar her gün komisyona 
müracaat edebilirler. 

3 - llk teminatı 751 lira 41 kuruı
tur. 

4 - İhalesi 28 mart 938 pazartesi 
günil saat on birdedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncU maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarmı iha· 
le saatından en az bir saat cvel milli 
mUdafaa vekaleti satın alma komisyo· 
nuna vermeleri lazımdır. (650). 1385 
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Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
asan fare zehiri 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya ıürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 

1274 

Umumi heyet toplantısı 
Türkiye Mllll ithalat ve ihracat Anonim 

llrkellnden: 
Şirketin 1937 aeneslno aid alellde senelik heyeti uınumiyesi 

Ticaret kanununun 361 inci maddesine tevfikan 25 Mart 938 ta
rihine raıtlayan cuma ~il ıaat 15 de Ankarada Kınacı Hanın
da 22 numaradaki thket merkezinde toplanacaktır. Hissedarların 
içtimadan bir hafta evvel duhuliye varakası almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - ldare mecliıi ve murakib raporlarının okunma11. 
2 - Bilin~ ve klr ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki ile ida

re meclisi azalarının ve murakibin ibrası. 
3 - 938 ııcm:si için murakib intihabı. 1352 

Umumt heyet toplantısı 
Ankara bah(eli evler yapı kooperatifi idare meclisinden 

Statümüzün 63 ncü maddesine göre umumi heyetimiz 31 - mart 
- 1938 pe11embe günü saat 18 de Halkevi salonunda toplanacağın

dan, bütün ortakların t°'rifini saygılarnnızla rica ederiz. 

Görüşülecek isler 
ı - İdare meclisi ve mürakib raporlarının okunması. 
2 - Billnço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve idaremeclisi ile 

mürakiblerin ibrası . 
3 - Statümüzün 38 inci maddesinin 52 inci fıkrasına göre, müd

detleri biten altı asil ve münhal bulunan dört yedek azalığa 
yenilerinin seçilmesi. · 

4 - Müddetleri biten üç mürakib yerine yenilerinin se<;ilmcsl. 
1467 

~----------------------' 
~--REÇETELERİNİZİ---~ 

(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa illlçları bulunur. Resmi huıuıl mÜea· 
scsata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruttur. 
Ulus, Halk sineması 11rasında. Telefon 2018 1-613 

•. . 
Neosterin ·· 

Hayatta en büyük kazanç has· • 
talığa yakalanmamaktır. Ağız ve bo§az yolile giren bütün bu· 
!aşıcı hastalıklar NEOS TERİN 
kullanmakla önlenebilir. · 
Her e~~nedcn reç~tesiz alınır. 
'"'==•======~ 

1-483 

Juvantin 
saç boyalan 

Daima sabit, daima tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi 15.boratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo. 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlar• tabii renkle· 
rini bahşeder. J uvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 

ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASIDIR. 596 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her &'Ün haa

talanru kabul ve te.davi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaru No. 1 

3-6949 

merakhlarına 

Terzilere 
Kostümlük paltoluklardan çıkan 

kumaş parçalarının kilosunu 20 kuru,a almaktayım. Atpaıarı Müneccim 
yoku,u Kocaeli sokak No. 1 Mazhar. 
Telefon 3369 1372 

1166 

l1 L US - U. uncu )'lL - No.: 5971 
İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Ne§riyatı idare eden 
Yan İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Bsııımevit Ankara 

Yangın, hayat, otomobil, ca-m 

~mut~r.:::::::::::::ı 
Bir memur alınacak 

Büyük Millet Meclisi Katibi U
mwnilifinden ı 

Büyük MiJlet Mecliai kanunlar ka
leminde (25) lira ma3'11 bir memur a
lınacaktır. 

3158 sayılı kanuna göre buraya alı
nacak memurun yüksok bir mektepten 
mezun olması hukuki, mail, iktısadl 
mevzular üzerinden yapılacak tahrirt 
imtihanda muvaffak olması f'lrttır. 
İmtihan 22. 3. 1938 salı günü ıaat 10 

da icra edileceğinden iatcklilerin 21. 
IIl.1938 aktarııına kadar istida ile mü
racaat etmeleri ve evrakı müsbiteleri
ni bu istidaya raptetmeleri liırmdır. 

(725) 1502 

İ Nl<lllAZt 
HAZIM SiZLi Gl 
MiDE 

!KŞfLİK VE VANP1A1.AA:INI 

MAZON 
MEYYA TUZU 

• I o a tıt. IQ 
MiDi V[ tlARSAKL ... RI AllŞllRMAZ. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRi KOLAY 
VE• MÜL.4.VİM OİQ 

YERİNi HİÇ BİR MÜMASİl 
MUSTAHZAR TUTAMAZ. 

MAZOl'f rsı .. •• HDROS 
MAllUCAS1t4A OİMl(AT 

MUTLAlılA lVlNİZDE 81Q 

$1$( IUlUHDURUHUZ 

1165 

Hilmi Malikin kitoblorı 
1 - lnkilllb Yolunda 
2 - Yaradıcı Küçük İnsan. 
3 - Çocuk Ruhu ve Terbiyesi. 
4 - Demokrasi Mefhumu ve Müc-

rimlerimiz. 
S - Türkiyede Suçlu Çocuk. 
6 - Türkiyede sinema ve Tesirler!. 
7 - Annelerin kızlarına öğütleri. 
8 - Revolutionary Turkey (İnkı-

Uibçı Türkiye) İngilizce - dost
larınıza tavsiye ediniz. 

9 - Esrarla d<ılu bir hayat - ARI. 
(İngilizceden tercüme). 

10 - Startı.ped aa CriminaJ - İngiliz
ce (Yakında çrkacak) 

Ankarada Haşet ve Tarık Edip; la
tanbulda Ha,et ve İkbal kitabçıların-
dan arayınız. 1415 

YENİ 

• . : .... '., 1 • '. • .._ 1 ' • 

Size inci 
kokulu bir 

gibi 
... 

agız 

dişler 

temin 
ve güzel 

eder 3-639!> 

~ ~ ·':' ' .L ., . (' . 

Sanal mektebi mezunlanndan 
uslabaıı yetiıtirilecek 

Sümer Bank Umwni Müdürlüfünden : 
Nazilli basma fabrikamızın hususi kurslarında mensucat ve elekt

rik W1tabaşuıı yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlarla (30) sanat mek
tebi mezunu alınacaktır. 

İsteklilerin en son 31 mart 938 tarihine kadar taleb edilen vesa
ikle beraber mektubla fabrika müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Şartlar : 
1. - Ankara - İstanbul - İzmir - Bursa sanat mekteblerinden biri

sinden mezun bulunmak. 
2. _ Mekteh şalıadetnamesi, (evvelce çalıştıkları yerlerden alacak

ları bonservis su.tetleriyle hüsnühal mazbatası~ sıhhat raporu ve iki 
fotoğraf gönderilecektir.) 

3. - Seçimde muvaffak olanlara; işe başladıkları tarihten kurs ve 
ataj müddetinin hitamına kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir se
neden aşağı olmamak şartiyle gösterecekleri liyakat ve ehliyete gö
re, fabrika dahil! talimatı dairesinde tedricen yevmiyeleri arttırıla
caktır. 

4. - Kabul edilenlere fabrikaca ayda bir lira mukabilinde yatacak 
yer ve maliyet fiatr üzeı 1 fabrika kantininden yemek temin e-
dilmiştir. 

S. - Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir. 
6. - Fabrikanın hususi kurslarında yetiştirilecek talibler iki sene 

müddetle idareye hizmet edeceklerine dair taahhüd senedi verecek-
lerdir. (714) 1493 

• • 
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Ze tin ve zeytin yağı alınacak 
Mannara O .. übahri K. Satuuı.lma Komisyonundan ı 

Tahmini fiatı llk teminatı 
Cinsi Kilo Kuruş Lira Ku. Eksiltme günü ve saat\. 

Zeytin 50.000 
Zeytin yağı 50.000 

27 
50 

1012 50 
1875 00 

18.Mart.938 
,, ,, ,, 

ıs 

16 

Komutanlık deniz erleri ihtiyacı için yukarda cinsleri ve mikdarı yazılı 

1 
iki kalem yiyecek maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İzmitte Tersano 
kapısındaki komisyon binasında yaptlacaktır. Bu işe aid 'artnameler be- ı 
delsiz olarak komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin ayrı ayrı hizalarrn• . 
da yazılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektub
~ı muayyen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar komisyon ba§r' 
kanlığına vermeleri. (1098 / 568) 1174 
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---== -6. cı keti de 1 l / Nisan/ 938 dedir ...• -Bu keJidede: := -200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla : := -== 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 == 
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SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

Dannielle Darrieux - Charleı Wanel 

gibi büyük sanatkarlar tarafından 

temsil edilen ve ~k entresan bir 
mevzua malik olan franıızca 

ı11zlü 

.ılllllL. 
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BU GON BU GECE 
A§k - heyecan - macera - müdhiş harb 

sahneleriyle dolu büyük film 

ASİ GENERAUN SON EMRİ 
Türkçe sözlü 

Bat Rollerde : 

sut İSTİMAL DAV ASI 
Muvaffakiyetle devam ediyor 

Seanılar: 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

- ---= = --- -- -~ ..... ;r 

Garry Cooper - Madeleine Caroll -Seanılar: 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 1 
ıs HALK MATiNESi 12.15 de .. 

En Çılgın Gecesi 

igortalar yapı ır. 
Halil Naci Mıhc>0ğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2~ 

"Onl".on" Ankara accntalığı 1334 


