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ŞEHİR STADYUMUNDA 
MlllMY' • R 1 

19.3.1938 Cumartesi, saat 15.30 da Uçolı: • 
- Muhafız. 

20.3.1938 Pazar, uat 13.30 da Gazi -Tica
ret liseleri, 

İdare mildürlüfü 1061 
Atölye 1064 5 KURUŞ a-ı iMi% ANCIMl'XC>IR. 

• • Puar, aaat 15 de Kır koıuıu, 
Türkiye bir inciliii, 

• • Puar, aaat 15.30 da Uçok - Har
biye. 

Litvanyaya, bir ültimatom verildi 
Derhal diplomatik münaSlebetlerin 

• • • 
tesısını 

• • 
ıstıyor 

. .............................. ................................ .. ... ........ . .................................. .. ........ ......... ............ .......................... .... 

Polonya son hudud. hadisesinin askeri 

harekatı bile d~ğura<ağını bildirdi . 

litvanyayı polonyaya, 
ilhak için Varşovada! 

büyük nümayişler ! 

Öğretmen 
kadromuz 

Varşova, 17 (A.A.) - Pc >lonyanın 
Litvanyaya bir ültimatum gi:i .nderdiği
ni haber veren Nova Pravda ı gazetesi
nin hususi nüshası satışa çıl •arıldığın
dan bir ıaat sonra toplaü tırılmıştır. 
Maamafih gazetenin bu nüt ~hası o za
mana kadar mühim mikdarc" ia satılmış-
tır. 

Çekoalovakya a•kerleri bir manevra e•na•ında 

Denizbank üç yeni 
gemi ısmarladı 

Bunlar " Karadeniz ,, tipindedir ve 
Bütün konfor tertibatı n ı haizdir 

Denizbank, 

bir 

lşbankası ve 
vapur şirketi 

Oı ılleb satın allnıyor 
Teşkilatını tamamlayan Denizbank 

ilk idare meclisi içtimaını geçenlerde 
Başbakanımız Celal Bayarın reisliği 
altında yapmı~tı. Bugün Deniz:bankın 
ilk mesud faaliyet eserlerini öğren

mekteyiz. 
Banka Almanyada Yavuz zırhlısını 

yapan Blom und Voss tezgihlarma üç 
yeni gemi ısmarlamış, mukaveleler de 
dün imza olunmu~tur. ·Gemilerin her 
biri 5000 ton olup süratleri 16,50 mil
dir. Karadeniz tipinde olan bu gemiler 
yolcular için her t:irlü yeni konfor 
tertibatından başka Frigorifik tesi· 
satını da havidirler. 

Etibank müşterel< 

kurmuşlardır 

- Gazi Terbiye Enstitü- Ültimatom bugün saat 01,1 birde Lit
sünde bir kaç saat - vanyaya gönderilmiştir. 

Polonya hük~ti, nota .aını, Tallin-
1 Yazan: N. B. deki Polonya elçisine ve rmiitir. Elçi 

Tecavüz 1 ere • Q 1 ma k. ve' Gemilerin bedeli kliring yolu ile mal man 1 karşılığı ödenecektir. 
Yeni şileplerimiz b' bu notayı Estonya harici: ye nezaretine 

Çartamba. 7200 nüfualu Jç1Jçük ır vermit ve Estonya harici ye nezareti de 
kauJ:>adır, ve üç ilk okulu vardır. 

Geçen yaz sonunda, Çarşambada, ço- notayı Litvanya hükümt .tine yollamrş-
ouk babaları, bize, büyük derdlcrini tır. 

.Çekoslovakyayı korumak için Denizbank, İ? bankası ve Etibank 
müşterek bir vapur ~rketi kurmuşlar· 
dır. Maksad bilhassa memleketimizin 

Deni:ıbank Umum Müdürii 
B. Ziya Ônİf 

Yarı resmi mahafil, n ıotanm münde-
fÖyle anlatıyorlardı: recatı hakkında tam ıü .kutu muhafaza 

pek muhtaç olduğu filepçiliği ve tica- .--------------
~---llVMJ o. ••Aa.-..411.e_ya.aaaJ~ ri deniz nakli~ını inkit:f,!~:!; - Ah bir orta Okulumuz olsa 1 O u- . .. - ........ -· -· _-.,r,.. w-uua "gn:np __ w_. .. __ -·---. angı~, I· 

_gelmek~ecburiyetinde olan çocukla· talya bü~ük elçilerini. kabul etmiştir. 
rınuz bu kıymetli vakitlerini dersle· Ultımatomda neler var?. 
ıine tahsis ederlerdi. Varşova, 17 (A.A..) - Polonya no-

Fakat. 7200 ve daha çok nüfuslu kaç tası hakkında aşağrdaki izahat veril· 
tane kasabamız vardır ki civarlarında mektedir: 
bir Samsun şehri bulunmadığı için ço- Bu nota, bir ültiı.natumdur. Bu ülti
cuklarını ya orta tahsilden mahrum matomla, Polonya, Litvanyadan, ener-
etmekte, yahud orta okulu olan ıehir- (Sonu 8. inci sayfada) 
lerdeki dostlarına emanet eylemekte-

b ·, r kon fe ra n s top lan mas ı ~~. ~:~e!ç~~~:~~kt;ö~:
1

~:ı~:;~:r~ 
birının pazarlık muamele.ı nıhayet 
bulmuştur. Satınalınan tileb 6000 ton: • • b • t k ı • f t 1 dur. Diğerlerinin muamelelerinin de 1ç1 n 1 r e ~ ya p 1 a r süratle neticelcnrneıi bekleniyor. 

[Litvinof'un yaptığı teklif ve bu teklifin muhtelif yerlerde nasıl 
karıılandığı hakkındaki haberler 7. inci ıayfamızdadrr.] Belçikanın Almanya 

dirler; onları geceli okullara verebi· 
Jenler başka.. 
Babaların bu arzusunu da, orta ve da 

ha yüksek tahsil ihtiyacının bütün di
ğer 9iddetli tezahürlerini de memnu
niyetle kaydetmeliyiz~ davl, gittikçe 
.kuvvetlenen irfan aşkı davasıdır. 

Çörçili'n başkanllOında bir kabine 
kuKulması ihtimali de vardır: YARIN 

sınırında bir hôdise 

Öpen de Almanya 
lehine nümayiıler 

Ancak ilk, orta ve daha yüksek tah· 
ıil ihtiyacının hakkiyle tatmin edile
mcımcsi de birden fazla sebebe istinad 
etmektedir: öğretmen kadromuz dar
dır. Bu varken okul binası, büdce z;a. 

rureti gibi sebebleri izaha ne hacet 1 
Mecburiyet sevkiyle alınan bazı mu

yakkat tedbirlerle kabil olabildiği ka
dar doldurulabilen orta okul öğrotmcn 
kadromuzun - bu tedbirler kaldırıla
cak olsa - derhal bin öğretmen istiye
ccğini biliyoruz. 

Kadronun bu ihtiyacını Ankaradaki 
Gazi Terbiye Enstitüsü karşılamağa 

çalışmaktadır. 
Ders yılının sonuna yaklaştığımızı 

düşünerek, önümüzdeki sene, orta o
kul öğretmeni kadrosunun ne kadar ye 
ni elemana kavuşacağını anlamak 
maksadiyle dün Enstitüyü ziyaret et
tik. 

..... 
Bu okul, orta okullara öğretmen ye

tiştirmek gayesiyle, ilk defa Konyada, 
1926-27 ders yılında, k5çük bir kadro 
ile açılmıştır. Okulun o zaman yalnız 
edebiyat şubesi, 16 talebesi vardı. Tah-., 
ıil müddeti iki sene idi. 1 

Okul, 1927-28 yılında Ankaraya nak~ 
ledilere k kadrosu genişletildi, bir dle 
Pedagoji Şubesi, ilave edildi. Talebe 
sayısı 45 i buldu. 1928 haziranında i/,k 
15 mezununu verdi. J 

1929-30 yılında, şimdiki binaya. ta
ıınıp "Gazi Terbiye Enstitüsü" <1dını 
da alan "Orta Öğretmen Okulu", yük
ıek dereceli bir ihtısas okulu haline 
getirildi. , 

Gazi Terbiye Enstitüsünün l"~giln· 
kü teşkilatına göre şu şubeleri v udır: 

l . - Pedagoji şubesi; bu şube o.inme
zunları illt tedrisat müfettişi. ve ilk 
mekteplere başmuallim olurl<'tr. 2. - E
debiyat şubesi, mezunları O rta mek
teplere, orta derecedeki m<:alek mek
teplerine Türkçe, Tarih-C•oğrafya ve 
Yurtbilgisi muallimi olurlaır. 3. - F en 

(Sollu 8. iaci (U.y_lıdı), 

lng,iliz kabinesinde ciddi 
b;!r ihtilöf baş gösterdi 

Ka.hinenin istif asından bile bahsediliyor 

Vin•ton Çörf il 

Fransız kabinesinin 
beyannamesi 

Blum 
Parlamentoda dün 

itimad reyi aldı 
[Bu huauıta gelen haberler ye
.dinci aar.f~dadır.) 

Londra, 17 (A.A.) - B. Eden'in 
aksettirdiği zannolunan Yorkifhayr 
Post gazetesi, azası mahdud miktarda 
bir harb kabinesi teşkili hakkında ba
zı mahfiller tarafından ileri sürülmil? 
olan tekliften bahsetmekte ve bu tek
lifin lehinde bulunmaktadır. Zira fi -
kirler muhtelif yirmi kadar azadan 
mürekkeb bir kabinenin diktatörlük
lerle müzakerede bulunabilmesi mÜtn
kün görünmemektedir . 

Londra, 17 (A.A.) )- Havaı ajan
sı muhabirinden: İyi malUmat almak
ta olan mahfillere nazaran İspanya ve 
Çekoslovakya meseleleri münasebetiy 
le kabine erkam arasında ciddi görü? 
ihtilafları çıkmıştır. Bir kabine buh
ranı zuhur etmesi muhtemeldir. 

Öğrenildiğine göre, B. Morrlson, 
B. Hore • Belisa, B. Oliver Stanley, 
B. Ormsbi • Gore, B. Malkolm Mak 
Donald gibi genç nazırlar, hüküm.et in 
Çekoslovakya istiklalinin bozulması
na müsamaha etmiyeceğini açıkça i . 
lan etmesini istemektedirler. B ilakis 
diğer nazırlar ve bilhassa Hosaınu Bay 
Samuel Hor, buna muhaliftirler. 
Aralarında B. Hor Beliaa da bulu

nan birçok nazırlar italyanlarla alman 
ların İspanyada hikim keıilmeledne 
mani olmak için katt ve fiddetli ıu
rette hareket edilmesini istemektedir
ler. 

B. Hor B elisa'nrn fiklrferlnfn Jia
bul edilmemesi takdirinde lıtifa ede
ceğini tehdid makamında eöylemit ol-

'lonıı 8.1TJ.C1 •İ.I~ . 

16 sayfa 
llovemiz 
Bizim köy 

Brüksel, 17 (A.A.) - Büyük harb -
dan evel Almanyaya aid bulunan Ö· 
pen'de yeniden bir takım hadiseler ol
muştur. 

200 delikanlı caddelerde nümayiş
ler yapmışlar ve "yaıaaın Hitler,, diye 
bağırmışlardır. 

Mahalli zabıta, hududdaki askeri 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Türk Çanakkale 

18 mart915 de Çan akkale'ye ilk hücum 

Yeni lef rlkamız bugün baıladı 
~üncü sayfada takip ediniz 

--- -- ., - . ··- - -

•••••••••••••••••• 

Dost lran mecllsl 
Saadabad paktını 

IHlf aklı tasdik eftl 

1 ran hariciye veziri 
vekili ile Dr. Aras 

arasindaki telgraflar 
Ankara, 17 (A.A.) - Sadabad pak

tının İran meclisi tarafından taadikl 
münucbctile İran hariciye veziri ve· 

(Sonu 8. inci sayfada) 
iJL11!LlilJlt'.% AWS tlllia~ 
Fıkra 

Yanhı nizamlar 
1815 Viyana kongresi, iransız ibtil•

linin hak ve hürriyet prensiplerinl 
reddederek, büyük devletlerin idare ve 
mC.dahalesi altında bir Avrupa nizalDl 
kurmağı tasavvur etti. Ba~lıca hane
danlar arasında bir de "mukaddes itti
fak" teessüs etti. Bunun vazifesi, mil· 
Jetler kırallau aleyhine isyan ettikle
ri vakit müdahale ve mukaddes han .. 
dan hukukunu müdafaa etmekti. 

Bu nizam ancak ıs sene sürdü: illı 
defa belçilcalrlar, Hollanda hakimiye
tine ıkaqı ayaklanarak, bugüne kadar 
devam eden istiklallerini kazandılar. 

Büyük devletler de, önlerinde cihaa 
fethi gibi bir imkan varken, nihayet 
1914 de bizzat birbirlerini boğazladı
lar. 

Versay kongresinin kurduğu Avru· 
pa nizamının ömrü daha uzun sürm~ 
di. Onun da on beş sene içinde evveli 
hak, sonra toprak maddeleri bozuldu. 
Afrikadan gayri kıtalar üzerinde he
gemonyasını Jcayb~en, daha kalaba
lrk, daha aç, fakat hırsını kandırabil
mek için hiç olmazsa bizimki hacmin
de bir iki yeni dünya yaratılmak lazım 
olan yeni A vrupanın, eğer milletlerin 
benimsiyeceği, ve kan dökerek müda
faa edeceği insani bir nizamı olmazsa, 
birkaç sene sonra ne olup biteceğini 
alul tasavvur etmiyor. 

Hele Milletler cemiyeti yerine, mil
letlerin hale ve hürriyetleri aleyhine, 
yeni bir "mukadd& ittifak .. dan bah
sedilmesi insanda gillmeğe bile heves 
bırakmıyor. 

Tarih tekerrür etmiyor delil, der• 
vermil« ·. ır.., 
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BiR iLAN .. 
Eviniz var, paranız var, güzel eşyalarınız var. Niçin dıvannız böyle 

çıplak; yahud niçin oradan buradan kesibniş bir takım matbu resimleri 
çerçeveletip §Uraya buraya koyuyorsunuz?... Niçin düğün hediyesi 
ararken, g\imü,, fakfon, cam eşyaya saplanıp kalıyorsunuz? .. 
Boş vaktiniz var, gezmek ve etrafınızdan ' zevk toplamak. ihtiya

cındasınız. Niçin büyük mağazalara gidip eşyalara ve sağa sola bak
makla iktifa ediyorsunuz? Niçin kahve, gazino ve lokantalarda oturup 
yemek, içmek/ eğlenmek size yetiyor? 

Bir resim sergisi bir mağazadan, bir sinemadan, bir kahve ve lo
kantadan daha mı az zevk vericidir? ... Çatalı, kaşığı zaten temin edil
~. bir !~ni ?f t için ıizin . alacağınız çatal kaııklardan daha kıymetli 
degıl mıdır kı bunların yerme bir ressamımızın tablosunu hediye g" 
tünnek hatırınıza gel mi yor? o-

Sizin c~vablannw~ ~üsaade edeceğinizi umarak ben vereyim ı 
ıl - R.~un, ~blo ~ıbı §eyleri hediye etmeğe ahşmadık. 
2 -Beyle vbır hedıye almak isteriz. Fakat nereden ve kimden} 
3 -Alacagız ama, çok para istiyorlar. 
4 - Bir resim almak· · · •v• . . ıçın gıttıgım ..... grupunun sergisinde zevkimi 

ok~ya~, ınaanı ınsana, tabiatı tabiata benzer bir tablo bulamadım. 
Şundi bunlara da birer birer kendim çare bulmaya çalışayım: 
'· - ~.n on beş senelik hayatımızda önceden bilmediğimiz bir çok 

~~~~ guzel şeyi.ere.alıştığımız gibi bu güzel şeye de alışabiliriz. Der
uag amanıza hıç hır mani yoktur. 

2-R · ·1 · d Sa l esım sergı enn en ve ressamlarımızdan. Bu işler için Güzel 

hnbcat a.rv~kademisi, Halkevlerimizin sanat şubeleri size lazım gelen 
re rlıgı yaparlar. 

~ - Para meselesinde ~ak~ın~z var. Sizin gibi alıcılar çoğalırsa res
.;:ıruz devlete arzettiklen fıatlardan, sizi memnun edecek kadar 

tenzımt yaparlar. 

4 - Resaamlarmunı içeriainde en klasiklerden, en modem olanla
nna kadar her ~o.le mensup aanatkarlar vardır. Zevkinize hangisi uyu
)'Ona onun eserını satın alabilirsiniz. 

~ r~lardan, gerek resim almak isteyen zevkli ve sanat duy
f1.k:Ufterilerden ~ç bir komisyon almadan bu ilanı yapıyorum. 

.dmı. sadece turk aanatını ve türk aanatkimu halknnmn benim
temeeı daviamı ileri aünncktir. 

Hasan - Ali Y iic:el 

Kliring vaziyetimiz 

bakiyeleri ve kredili 
mttbayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cumhuriyet merkez ban

kumdan alman hesap hulhalarına gö
re 12.3.1938 tarihindeki kllring heaap
Jarı bakiyeleri ve kredili ithallt için 
Cumhuriyet merkes bankaama veril
llllf teahhiltler yekunları: 

Cetvel: J, 
Tiirti19 Cumhuriyet Merkez 
Benkaamclaki kliring heaabları 

llarçhı INıkiyelsi 

Memleket Miktar T.L. 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerin merkea 

bankalarmda bltulan kliriDc 
heaablanndaki ~ 

u;ı,..,,,. 'l"_f ... 

Almanyada (An B hesaplan) 15.557.SOO 
Belçika 16.900 
Estonya SS.300 
Lehistan 45.900 

Halkevinde konser 

ULUS 

Kamutayda 
Bugünkü Kamutay ruznamesi şu -

dur: 
Bir defa.müzakereye tibi o~ mad

deler: 

Dil, 1 arlh, <~lğrafya 

f akülfesinlie 

Yurd coğraf\vası 

Yurdumuz 10 ziraat 
bölgesine ayrıldı 1 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı 

şubat ayr hesabı hakkında Meclis be
sablarının tetkiki encümen mam.tası, 

2 - Büyük Millet Meclili ve müt
temilitmdui etya hakkında K.eCU. 
hesablarmrn tetkiki enctimen1 mazba
tası, 

üzerinde ilmi' bir Bu taksim faydalı olacaktır 
kon uı mo Ziraat Balumllğı,. ıurclın zirai hölgelen aynlmaaı meseleeinl 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Orta okul öğretmenleri yetit
tirmek ma.ku.diyle Gazi teı.1:>iye eııa
titilaUnde açılan kursa devam eden 
öğretmen okulu mezunları hakkında 
kanun layihası :ve MaaTif, O.biliye 
ve bütçe encümenleri mazbataları, 

2 - Askeri ve :mülki tckaüd kanu
nunun 3 ilncil madde.inin suba:r ıve • 
keri memurlar hakkındaki fıkralar.s
nın değiştirilmesine dair kanun lly1-
hası ve Milli müdafaa, Maliye ve büd
de enc:Umenleri mazbataları. 

ÇAGRI 
X Arzuhal encl.ime.ni bupn 1ltftllmt 

heyet içtimamdan sonra toplanacak· 
trr. 

X İktısad Encümeni bugün umumi 
heyet toplantısından sonra içtima e
decektir. 

Harf lnkllalH 
Onuncu ylldÖllİlli 

kullı111e1k 

lirellle 

Evelki akşam Dil, Tarih, ~irafya ysd09 itdim, tDpr .. v. a-'ı-'ü bakılJllDdan 'bir eeaaa bağlamlf 
fakültesinde coğrafya Pr. Dr. Hbrbert buhınmaktadır. Turd ziraat bakımından 10 zirai bölgeye aynl
Louis tarafından ilmi bir konu~ıa ya- mııtrr. Bu bölgeler de 30 tali bölgeye aynlmıftır. Her bölgede. 

pddr... \ ameli biz aırette ıahpcek. hal. p.d ofmak üzere 12 vilayetimb ••· 
~ak::k.ocle ilk 4efa bafl~ -~- la aiia.ae olacak ~e çiftçiain. m. 

rafı1.goı'iit~~~:: mevzful~. 11lgilı..ı~k zirai ihtiyaçlanna cevab vere- Zongufdak bölgesi 
J'Cr 1 Ve ıy___.ı prO eeor er, ~mtı- k • .1. ı • ku f L 
ler hazır bul nmakta 'd'l Har. ce zıraat mer&ez erı ru ae&K· Bu bölge A. B. C. olmak ilzere iç 
ae~kin davet~iler uas~n:ı:r sayla ı: tır. Ba merkezler bütün ziraat tali bölgeye ayrılmakta ve Zonguldak 
Fakihe Öymen. 1&yl.- cencral v N ~ci Ye .. ,tar i~yle m 1&'111 •• Boi~ ~amon~ ~e Sinob olmak üzo
Eklenb, Harta pınel soumtaau gen~ ca•~r,. ~m ma~ml vaD,.ti- re dört Yillyetimis ~l~adır. 
ral Abt!urrabman, Ytiıkse'k ~ğTetim bö! ne rore çiftlikler, f ıdanhldıar, er- 5-.t•n böl6esı 
lüm direktörleri, Harita subayları v manlar teaia edeceklerdir. Bu böl&e A ve B olmak üzere iki 
profntirUn yWmek ICIDiner ulobeled Trakya bölgeaı tııl bölıgeye ayrılmıftır. Bu bölgede 
bulunmuşlardır. Samsun, Tokat ve Amasya oJ- ... ı.. 2 -Böl&e taksimatına. göre birinci böl- ...._ -
Konuşmanın mevzuu (Türkiyenio ~ Trakya ve Marmara havzası mm- zere iç vilayetimiz vardır. 

cotrafl hlilnmdan talraimi, ilber 4ic c!tt. Bu bölreniıı A.. B. C. oı. TJ"llÖaıan bölgesi 
geOJ'raphiK.be GcibieclenlJw eler nar- tali ~..,__. b 1 mnM 
kei) iai. ü:zcre üç ~~·1 u u • Bu bö1ge A. B, C. olmak üzere iç 

Yurdwnuzun hemen her tarafını ya
kından ıörmok aurctiyle biszat tetki
kat yapan sayın Pr. H. Louis, görüşle
rinin ve ilmi salahiyetinin neticelerine 
da)'U.ar'&k. Anadoluyu bir talam husu
u :ur.kte.rlcr blkımmdan ayrı, ayn 
vabdetlerc a7.uar&k tetkik lüzıamwıa i
,arwt etili. 

\ıadn'. Trakya bötgewinde İstanbul, tali bölgeye ayrılmıttır. Bu bölgede 
~ime, Çanakkale, Kırklareli, Tekir- Ordu, Giresun, Trabzon. Rize ve Art .. 
~ Balıkcıir, Buna, Bilecik Ye Ko- rin olmak üzere bet vilayetimiz Yar
ca~i olmak üzere dokuz vilayet var- dır. 
dır. 

Ewe 6iil«eai 
İkinci bölge, Ege bölgesidir. Bu 

bölge-de A. B. C. D. E. olmak iizen 
beş ti\li böJce bulunmaktac:hr. Ege 
bölgeın.Je İzmir, Manisa, Aydın, De
nizH, Muğla, Burdur ve Isparta ol
mak \k?ere 7 vilayetimu vardır. 

Mala.cya bölgesi 
A. :B. C. D. olmak üaere dört tali 

bölgeye ayrılmrştrr ve Maraş, Malat
ya, Eıazığ. Erzincan ıve MuJ olmak tı
zere ~ vilayetimiz bulunmaktadır. 

Erzurum bölgesi 
Bilh11u. 'bu nbdetlerin coirafi ba

kandan, halıı:ik! !bududlarmı tayine
derken eaki ooiraff wı&Jriıcrıe bu
iCiinkil :mo4enı oopafyamn famlarını 

KUltür bakanlı~ı, türk bari inkıli- tciarü ettirdi. OUmniei c:ojrafl ba- ..4.ktleni:a bölgesi 
brnm onuncu yıldönümliııit tebarib et· lmndao-ftbdetlcrc q.ını'kaı tırıtkiki i- Uçiföcü bölge Akdeniz bölgesi-

Bu bölge A ve B olmak üzere ilııl 
tali bölgeye aynın.ktadır. Erzu· 
nun, Kara, Ağn w Van olmak iliere 
dört vilayetimiz bulunmaktadır. 

tirmek Uzere hazırlıklar yapmaktadır. Cllb eden bi.ıçoık hmmiyederi. mıhu- dir. B•\bölgmin tali böLg~tni yoktur. 
Bu .inkıllbın bliyük ~~ memle- 1& aruinin fCkillaiDi .DClibat ar.mu- .Ba~ Adana, İçel ft Antalya ol
k~ın belli ~flı teıhı:ı~ açrlıalk mı, jeolojik biiaıqi ,.iklim lmnaiyct- mak 'Ü4W iç viliyct bulunmaktadır. 
kttab ve neırıyat ıerıgiler_ı ile can1ancb- 1eriııi toplu w ÇOık. ftdl lııir fllkilde Orta Anadolu 
rılacaktır. Bakanlık, Büyilk önderin anlattı. .Bımdmı .ara,, )'llôllJıı••••zun 
1 teırini ani 928 gün il ttidt milledne ,limel lııir talmD cojrafl ~ııceierc .ayır
açmıf olduğu bu nurlu yolun on yıl 1- mak .. ımmıe menuıma 90ll ftr'Cli. 
çindeki büyilk verimlerini timdiden 
tesbi t etmektedir. 

HalkeYinde projeksiyonla 
konferans 

Ankara Tarih, Dil, Coiraf ya fakül· 
t.eai Arkeoloji profesörii Von der O.. 

ionuna .kadar dinleyiciler tarafın
dan çok büyük bir alaka ile takib edi
len .bu koııfcram .dc&erll doçent Dr· 
K. Çttalııotkı tarafından türkçeye ÇCY· 

rilıdi. Bundan eoara ..,-ın profesör, 
mevzuun dinleyiciler arasında müna
Jgıpa Jilzmlımıa İflr'tt °'erek fiıkirlo
rini rica etti. 

tWc .aF.l yübek ziraat en u is iUed 

Dördiincü bölge orta Anadolu böı 
gcaidir. ~u bölge A. B. C. olmak üze
re üç tali bölgeye ayrılmıştır. Anka
ra bö.lces\'n~ Eaki,ehir. Kütahya, 
Afyon, Konya. Çankır~ Çorum. Sı
n-. ..K~ıir, Niğde, Kayseri ve Yoz-

f n •ih\ .._ Bellefıniliı 
3 üncü ttl dördüncü sayll .. 

Diyarbakır bölgesi 
Bu bölge A. B. C. D. olmak •ere 

dört tlli Mlgeye aynlmakta ve An
teb, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siird 
ve Hakari olmak üzere altı viliye
timia balanmabtdır. Bu talraimat, 
yurdun iklim şartlarına göre tesbit 
edildiiinden kazalardan bir kısmı vi
layetin tibi bulunduğu bölgeden ar· 
rı bölgelere "Crilmiştir. 

Ziraat kongresi 

:1e.-.ıar 4ıh r ., .. IJr. =- 1 ..ı""' 
U' UG - ..,,. -..;/ -·-· ----- - -----

ten 1.9. Mart. 1938 cumartıul 

~-~" -~-~ istiralt 
bir konferans verecektir. rındaktçok sengin ve gür nebat k~ 

Von der Oıten'in lı:onferam mevzu· dinle w ..._ 119tı1 ..... coıjnıi1 tak· 
unu (Eald Aaadolu Hafriylıt yerled) •lalllda .-... W11Ddu111n• ,.. 
tefkil etmektedir. . ''rümleai lb 1 ~· · 

Profesör konferaıısmı berkeain all· muvazı yu mı 11 ec.,.ını ~ 

:tenin :3 ve 4 '.ncü sayıları tı'tr araaa 
,,. pk kıymetli ilmi makaleleri malı
tevl a.M ~1111' etmiftir. Ba nüa
:bacla T.ilrk T.am"ı Kurumu Awblı9karu 
profea Bayan .Af.et'in "Maıkad~ı 

Tabanca" adlı ve Atatürk'ün hayatı-

----· 
Avu.turya 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
FAma 
Holanda 
lıı&ikere 
ispanya 
bveç 

1.620.000 
1200 

3°378.600 

layabileceği bir ,ekf.lde lfapacak ıre latb. ~~ackm mıntalı:Manıa, Egenın. 
konferans Türkçeye çevrilecektir. Akdenızın, Toroılann, 1ç Ana<lolunuıı 

Cumhur Başkanlığı salon orkestra- Girit kartına lüzum yoktur, bu Jmn. nebatları ücriJadcki de,iCl"li .kom•pıa· 
ıı 20.3.1938 pazar günü saat 11 de Ne- f\feransa herkes davetlidir. lan _çok eotereaan doaklf&lara 701 

na aid ~k değerl1i bir makalesiyle 
Huar" Sami KuıTdoğan'rn gene Ata
tir~iin hayatına aid vatan ve hürri· 
yet, İttihat Tcra.ld<i adlı güzel bir 
yazısı mevcud oldug,ı gibi Türk tarm 
Kanun• &yelerinin •e diler ilim a
damlarının tilrk tariliinc dair oriji
•al etü4leri ye aync:a\ bi~ok vesika-

Bilyiik maat lcongretılnin il m..
da toplanması kararlapmftır. Bir haıi
ta devam edecek olan kongr.enin ruz .. 
ruıımcai Ziraat bakanlığınca hazırlan

maıııtwhr. Kongreye Kamutay s irut 
ye ekonomi encümenleri uilariyle. 
riraatçi veteriner olup da bu Eki encil· 
mene dahil olmayan mebuslar, Ziraat 
bakanlığı erkanı, Ziraat bakanlığı 'ff 
y, Z. E. profesörleri, ziraat cmtitüei 

lniçro 
ltalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rmya 
;ıLugoalavya 

~unaniıtan 

653.100 
3.671.300 
1.114.200 
8 .775.100 

440.900 
1.745.700 

933.900 
1°488.500 

77.SOO 
963.800 
759.800 

1.651.300 
582.000 
354.900 
161.400 

Cetvel: 2 
Kredili ithali.t için Cumhuriyet 
Merkez Bankaama verilmiı olan 

teahbüdler yekinlan 

Memleket 
lteaml 

daireler 

T.L. 

Hususi 
ıahıslar 

T..L. 

YeldUı 

T..L. 

AlnıaQa 11.566.3%3 1.330.559 20.896.882 
·~ 46.191 193-375 239.566 
Belçika - 14.690 14.690 
Çckoa. 543.714 303.386 847.100 
Estonn - 111.641 111.648 
Jl'ialuadiya 170 lZ.039 12.209 
Fraaaa 5.244 219.663 224.907 
Holanda 83.822 60.S94 144.716 
tnıiltere 270.235 537.221 1107.456 
lepu17a 14.149 9.213 24.062 
ı..es 1.736.335 271..305 2.001.640 
1aviçre 33.593 225.199 258.792 
ttatya 153.132 291.577 444.709 
Macaristan 391.064 146.408 537.472 
)fcmreç 554 61.496 62.050 
J.,cbiatan 6.028 6.402 12.430 
Yuıoalavya 12.515 8.553 21.068 
Ynaaiataa 54 31.216 31.270 
Run 35.241 24.173 60.116 

Yakandaki 2 numaralı cec:IYelde 
-psı'1 kredili ithalltm Tadelerine gö
re yasiyet)eri ı 

6 aya kadar ndeli 

acuueket Remıt daireler Husud p.hıalar 

T.L. T.L. 

Almanya 1.213.624 4.522.663 
D M 390.459 1.S85.477 
• 0.... U1lll Ye7& bapa 'f'adeli 

lılemleket ~ daireler~ phıalar 

AlmaQ& 
D. il. 

T.L. 

U.J5&.699 
2.941.304 

T.L. 

cip Yakub Aşkın'ın idaresinde bir a_çtı. Fakat valWn daralmux yüziindcıı 
konser verecektir. bu değerli ilmi görÜfllleye on dört gün 

Konsere girit kartları Ankara Halk Melek Tokgöıüa koaseri IQDr& tekrar devam edilmek iiw'e ,d-
evinden alınır. hayet Yertidi. 

Konser programını aşağıya yazıyo- Kıymetli ses aanatkirı Melek Tok- __ _ 
ruz: göz ve arbdaflan ŞaWıaddin Pınar, 

Rıeru:i Sinfonia R. Wagner Nol:iar Tckyay tarafından dün akfam 
Alceste Ouverture W. von Gluck Halkevinde bir konser verilmi§tir. 
La Tempesta Sinfonie G dur Nr. 8. Halkewi salonu büyük bir kalabalık· 

Haydn, Sc~ne de Ballet B6riot, Op. la dolmuş •e aanatklrlar takdirle kar-
100 •ılammftır. 

T Obnm :rıdah istasyonu ların ve eserlerin fotoi;rafileri de var-
Ziraat Bakanlığı bu yıl Erzurum c1rr. Her nüshası türk tarihine aid en 

ve Diyarbakırda birer Tohum ıılib yeni malzeme ve etüdleri ih,tiva eden -..,.cmw tnil etmeje !lı:arar Mzatit- .Belletıea ilim aleminde f!ttikçe ebe-
riT, miyet kazanan bir mevki,almaktadır. 

doçentleri ve tefleri, Tiliyetlerde a. 
raat Ye baytar müaHseleri dkelalıöl'

leri, Yeterinerleri. mütehaunslan ~ 
rik edecektir. Bundan bafka her vll&
yette ziraat odasının intihab edeceji 
bi~r ad. \lUzat çif tçiliık ve hayvan 
yctiftirmclde IDCJhur olanlardan birer 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllYlllllllllllllllllllllllllllllllllllll••••-.... ••ıı1111HH•HllllHHlllllllHllllllllllHllllllllllll murabh• gelecektir. Huıdtklara de

ve moda 
Amerikalı muharrir Klareas De

y'in Nivyorker dergisinde yazdığı 
arif bir fıkrayı okudum. Amerikalı 
me&lekdaşrııuz bu fıkrasında "moda
nın ,sevgiler üzerinde bile ne kadar 
tesirli olduğundan,, bahsetmekte
dir. 

Dey, bundan elli sene önce bir er
keğin bir kadına gönlilati ·~ i
~in ne kadar ~etiagea, aoara 11e ka
dar kanaatkar davrandığını anlat
tıktan sonra iki iagiliz fil.irinin fiir
lerindea, Lord Tenisoa ile Telıerey
dea misaller getiriyor. 

Lord Tenison, "Değirmenci kı:ıı. 
başlıJclı şiirinde isteye isteye ıwvgi
Iisinin belinde bir kUfd olmeyı, 
böylece onun kalbinin vuruflarıaı 
dinlemeyi istemelı~İr· lJUnci hta
da p.irin ibtiruz bıru daha artıyor 
ve yavuklusunun boynuna urrlaa 
bir Joordeli olmalı istiyor. 

Telcerey ise Tenison gibi ae kıı· 
şak, ne de Jıordeli olmağa kıyrpmı
yor da sevgilisinin yakuına t~kıl
mış bir mene.tşe olımyı arzu edıyo!. 
Bu duygusunu anlatan mamumemn 
bir beyti pdu.r: 

"Bu süel ıöiia iiattinde bir IUt 
dinlenmek!" 

"Ondan ıonra artık bahtiyar 
ölebilirim.,, 

Dey Klaren, fıkrasının sonunu 
şöyle bağlıyor: 

"Bugüa moderıı bir gıa~. u~i
sinin yakasına talulmış '/)ir menekşe 
olmak isterse, mut/ah ailesi o.ııu bir 
akrl doktol'UIM pstermek ıammumı 
lıinederler. 

Bir nmaıılar da bir adına ~ııfJI 
açmanın modasr ıo türlü idi. Her mo
da, .saman umaa, geri geldiğine gö
re, bu modamn dm bir gün tekrarlan
ması imkansız değildir. Eğer öyle 
bir §ey olursa belJıi de genç i.şıklar, 
artık, kemer ve yatmd korde/f değil 
de sevgililerinin Jıııllanacajı bir ruj 
olmd istiyeceklerdir •• • T 1. 

'•lanbulda ucus riiı 1 
Gazetelerde fU havadis Ta": "Sitle 

beraher aitten 1'Çlhmf 1mddılar de 
acalahlecü..'' 

ı .. biraz lltife karqfmmk İlt .. 
:rince lataal.al aiitçiilerinia eüi hal-
lerini ..... hirki.....U. alıılma .. aQ• 
al ıeleWlira 

............. llirçok nlaf ppaele
ri bpüclır; .. 'YUİyet içinde •itün 
acuzlanwu siç olaaıacak 11111"' .. 

OtomobUe binen coğrafya! 

Amerika Hariciye Nazınmn cihan 
siyaseti baklanda aöpyeceii nutkun 
gunlerden l:eri ba:ıırlandıtuu bileli • 
ttn bir telll'af, bu nutk- aiyui bi • 
diwlerdeki cleiiıiklilden ıöre tadil 
eclilmeaine de devam olunduğunu ha
ber veriyordu. 

Gerçelrt.n, ö,le .... ···- ,..... " ~ ki .diiD1• ......,,... AW&J. " 

hllk MMwHlim •w' ---.wa .... 

---·lıi: 1ermaa.....- ..... ..... 
h=delir. ...... , ı 1 ı lwle .. 
......... ...._. _ .... 7&iiyoa-
lar. İtlıl,ıa • tU )Wn •iı fne 
mani olan A~ıtw7a,-..,. tıı.rita
amdan ıilinmiflir ...... ,... C91D-

1ıariyetçi kunetin llDll'I .nerecle ,,i · 
tiyor, fraııkocu1armki .nerede bafh • 
yor, ...................... malim a.jil
dir. 

Bütiin .baal.r hilinnw1m,. ••.
ltile, bm1at. tQ>ueye 1ainmit 1ııir 
coinfyap ıöre aiyui ı.ir .autuk ha
mrlamanm ö:rle Jm1911ir ~ ..... 
:r•caimı takdir e1IDlıliyiz. 

Creıa Garba e1'1erıirblt •• 

ldriı S•lMia süei ~
Wriaincle ·,1zı.p Ali - -,., Cl!P' 
heclea 1uduı Mukaddes lı-m:ne .... 
denQi 1ııir ••• --..... 7Ü)af
......... kadieini- ele 711kmia ı... 
belınJa clönemii..ı--. dö ....... de 
..W.. ıl lli:retinde cı1ı1 l ın+n" 
w. ile ......... --- ... 
men telraüd aandıfma ıiclip on.la 

------ ptkJıir ... -.a.eç-
--rica ..... Y ..... Ali ...... 

' --··'•Aı, ..... , 1 ...... ........ " 

" Benim neden genç bir kızla ev· 
teıaue7İp de orta yqh bir dalu ter
cih ettiiim, belki ele, hayretiai mu• 
cilt d eLhr lıal ...... Fabl: olma· 
nn. Çünkü dokuz aeneyi qan\Uker
lik hayabmda acemi aıker yelİftİr-..... ...._. 

M ı' ,..._ C..'Gar-
w-' 5 . 1 7imllli iic ,..u--
,_ _ ___ d - ........ 

.... ...... ....... 1 z ,,... 
--~,, I' 
M', .,_,.,,.._ ... ..._. 

F •.,m'J ........... . 
- e;;as;; • • 1 1 1 ----

-- --- - Fj -t• 
1 'I ı 

,,.. 
M ' ._ lıir ' t--So. -- 1 • ...... 

re lıülriimetinin hqmda bulunduğu 

sıralarda -Jet .. 8İ7aset adamı 
Loy41 Can:, Silezt-a ile Xilikp•yı Jai. 
ribirine kanıtırmııb ve bundan baha 
... m t 1 , "Avruı-a dipl ı ... t 
olmak için kuvvetli coğrafya bilme • 
i• ih~ :ıwb -- j • demiıler
cli. 

Avuıturyacla Anılua olduktan aon
ra da bu meselqi iaaele,... bir la-
tanbul ~ - ;,'amaında "A· 
vuıturya'nın bin tane tayyareai ve 
~bir ..,,,. ..... y.....,, ..... . 
T-nelıaiııııılWri • ·c ..... mn. 
ma denilemiyeceiine ve Avuaturya • 
mn.__ •• nhirm~....,•i· 
yui-sble,. , i!aia•-tnfya 
biJaiaiDe pdı liiam ohwdıjme ... 
.......... t 

vam olunmaktadır. 

Düa bava 
Şehrimizde hava dün umumiyetle a

çık ve hafif rüzgarlı geçmittİr. En dii· 
tük uu gece sıfırın altında 4, en yük· 
sek ısı da gündüz sıfırın üstünde .lı1 
derece olarak kaydedilmittir. Yurdun 
cenup-doğu kısmında hava kapal~ do
ğu Ana.dolu ve Karadeniz kıyıları bu-
lutlu ve diğer böl.gelerdc açık ~ 
tir. 

Yurdda 24 saat içinde karemetreye 
düşen su mikdarı Samsunda 7, Sinop· 
ta 3, Siirdde 2, Kocaeli.de l, 1ıtanbu.l ve 

ta Anadolunun bazı yerlerinde yağlf 
kilogramdan azdır. Karla örtülü böl· 

perde karın kalınlığı Erzurumda 24, 
Vanda 9, Karsta S santimetredir. Kar, 
mza yerlerde de lelı:e halindedir. Rüz· 
ık• Kara.deniz kıyılarında cenuptan 
.aaai7ede S, diğer bölgelerde umumi· 
yet1C\fimalden en çok 7 metre hı.da •· 

'ıtiı:. Yurdda en dil§iik ısı ııfırm al• 
t_.. ıolmalı: üzere Mani.ada 2, lepar· 
tm.4, Ululaflada 6, Erzinc:anda 9, Er· 
zurumdıa 13, Karata 20 derece olarak 
bydeclilmiftir. En yübek 111 ııfırın 

listünde plmak '.lzere F.ski,ehirde 10, 
Diyubüıırda 12, İzmirde 14, BodnııD 
n Ac1anam ıs, Antalyada 16 ve Ecür· 
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İspanya harbinin sonu mu! 

OLUS 

D 0 N Y A H A 'B E R L E R İ 
Barselonu şiddetli 

bombardıman ettiler 
Bir ıok ölü ve yarall var 

Hindistanda 

Müslümanlar Ye mecusiler 

arasmda kanii (arpıımalar 
Londra, 17 (A.A.) - Dün 

Fransa İspanya 

hududunda sıkı 

tedlllrler aldı 1 

-3-r ............................................. ~ 
TÜRKlYE BASINI ..................................................... 
En güzel diplomasi 
SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

kuvvet haktır, prenaipinin son.zaman• 
luda gene dünyada hükmünü arttır • 
dığına iıaret ederek bu vaziyet kartı· 
unda haklarını ve istiklallerini koru· 
mak isteyen devletle~ için kuvvetlen. 
mekten bafka çare kalmaclığmı anlata
rak diyor ki: 

Kendi kuvvetlerine indirilen her 
darbeyi mukabil bir darbe ile tamir 
etmeye çalıımak, Franko taraf.uı
dan takib edilen tabiyenin hususi -
Yetlerinden birini teıkil etmiştir. 
Teruel mağlubiyeti üzerine, Madri -
d'e kartı hazırladığı taarruz plan -
•lannı alt üst ederek, bu tehri hükü
tnetçilerin ellerinden istirdad etmit
ti. Bundan aonra da Franko Balearia 
bari> gemisinin batmhnaaı h&diaeai 
kar§ısmda kaldı. Bu Frankonmı, mu
hariblik haklarınm tanıttıktan son
ra tatbik edeceği abluka plinlarm.ı 

Bir İtalyan generalinin a~ır 
surette yaralandığını bildiriyorlar 

orta Bindistandaki Cublulpor
da mccusiicrle müslürnanlar' a
rasında vahim m üsademeler 

Fransanın 

endişesi " Bunun içindir ki son güıılarde 
türk hükümetinin milli müdafumıu 
bir kat daha k~vvetlendinnek için bq 
.enelik bir progr(Ull hazırlayıp bunun 
tatbikine 125 milyon lira tahsis etmesi 
kadar bizi memnun edecek bir ıeY daha 
olamaz. En güzel diplomasi budur. Bu 
hakikati galiba Avrupa' da en iyi bilen• 
lerden biri ve belki birincisi bizleriz. 
istiklal mücadelesini biz diplomasi ile 
değil, yumrukla yaptık. Bu mücadtle
nin tarihini bilenler hatırlarlar ki derin 
dütünen, ince hesab eden ve politika 
semasında parlak yıllitt.lar gibi ıule...,. 
çan nice siyaset adamnmz arada sı...,. 
da Mustafa Kemal Paşaya diplomasi. 
den, "siyaseti aliye" den ve "tedahiri 
hakimane'' den bahsetmiş1eı-dir. O za. 
manki milli Şef, bu nasihatlerin hepaie 
ne de aynı cevabı vermiştir: "Hele bir 
fU ha11m ordusunu yokedeiim." 

, .. . 
alt üst etmişti. Bu ablukayı mueasır Barselon, 17 (A.A.) - Franko tayyareleri, bu sabah ilci müt

hit bombardnnan yapmı§tır· Birincisi, sııat 7.45 de yapılmıf, ikin
cisinde de 40 kadar adam ölmüştür. Birçok ağır yaralı vardır. 

Bir bomba, metropolitenin medhaline dütmüttür. Buraya bir
çok kişi iltica etmit bulunuyordu. Bunlardan birçok ölen ve yara
lanan vardır. 

olmuştur. Polfs, nizamı çok 
güçlükle tekrar tesis edebilmit
tir. 23 mecusi, 18 müslüman 
ve 3 polis memuru yaralanmış
tır. Şehirde örfi idare ilan edil
miştir. 

tekilde tatbik edebilmek için cle~~
lerdeki hakimiyeti mutlak olmalı idı. 
Halbuki önce Espanya zırhlısının, 
aonra da Balearis kruvazörünün ba -
tırılmalarile, deniz hakimiyeti hükü
ınetçilerin. ellerine aeçmenıekle be
raber, her halde, ispanya aahillerin: 
de müessir ve binaenaleyh kanunı 

abluka tatbik etmek imkanından 
lnahrum kalmııtı. Bu vaziyette deniz 
kuvvetlerine kartı indirilen aiır dar
beyi telafi etmek ve tali yardım e
derse askeri harekatı da nihayetlen
~k için taarruza aeçmeğe karar 
yerdi. Fraııko iki cebheden taarru -
&a. geçebilirdi: Madrid ve Ara-

Bir italyan generali yaralı 
Barselon, 17 (A.A·) - Frank<Xula

rın ileri yürüyüs.üne karşı mukaveme-
>: • • 

ti arttırmak ve harbı kazanmaık ıçın 
halk yeniden gayrete getirilmek~e<lir. 
Muhtelif siyasi partilere ve sendıkala
ra mensup bir çok kadın ve erkeği ta
şıyan kamyonlar sokaklarda dolaşmak
ta ve halkı gayrete teşvik eylemekte
dir. 

Çinliler Şanside mühim 
muvaffakiyet kazandllar 

gon cebheleri. Birinci cebhe üze~
de 1936 senesinin sonbaharında gı -
ri§tİği bir taarruz, az kaldı, ispanya 
harbmı nihayetlendirecekti. Franko, 
Madr.id ıehrinin kapıları önüne ka
dar geldiği halde yanlıt bir ta.biye 
yüzünden §ehri İ§gal edemedi. Ve Mad
rid cebheai 1936 senesi aonbaharm-

Aragon mıntakasında taarruzda öu
lunan Franko kuvvetlerinin kumanda
nı italyan generali Dolmansau'nun ya
ralandığı ve ameliyat yapılarak iki ba
cağının kesileceği haber alınmıştır. 

Bir çok yerleri . . 
gerı aldılar 

, ·ı· ~-da nerede ise bugün de ha a oraua. -
dır. Franko bundan amıra cenubda 
Ye ıimalde taarruzlar yaptı ve bu 
nuntakalardaki ukeri hareketleri 
1nuvaffakiyetle neticelendirdi. Bask 
ınmtakaımdaki harekatı nihayet
lendirdikten sonra Madrid'i almak 
için bir teıebbüs daha yapmaya ha • 
2ırlanırken hükümetçilerin Teruel 
taarruzu ba§ladı. Franko'nun bu 
cebheyi boş bıraktığı anlatıldı.. F_a
kat Franko mukabil bir darbe ındır-
rnekte gecikmedi. Teruel'i ia~irda~ 
ettikten eonra Madrid cebheamdekı 
taarruzdan büsbütün vaz geçerek 
Aragon ile meıgul olınaya baıladı. 
Filhakika haritaya bakıla~k • olur
aa Aragon cebhesinin ehemıyetı der
nal aöze çarpar. Bu celıiıiede bir ta
.. -ranKo Kuvveuerını tU!!lıze k&Clilr 

indirerek Katalonya'yı Valansiya'
clan ayırır. Hükümetçi kuvvetler, 
bô) le bir tehlikeyi bertaraf etmek 
içiradtr ki bır kaç ay eve., Teruel'de 
taarruza geçmi§lerdi. Fakat önce 
nıuvaffak olmu§laraa da muka~il bir 
taarruz r.t:ticesindc Terud'ı terket -
tikleri ;.:il>ı, eski hududu da muhafa
~a edemediklerinden bu cebhede çok 
nazik bir mevkie dütmü§lerdi. 

Frankonun bu cebhede taarruza 
geçmek için ehemiyetli hazırlıklarda 
bulunduğu ve kendisine kuvvetli 
İtalya kıtalarının da yardım • ettiği 
bildirHmektedir. Geçen senenın son
larından berıi askeri harekata iıtirak 
etmeyip cebhe gerilerinde ihtiyat o -
larak muhafaza edilen ''kara ok" ve 
''mav.i ok,, namındaki İtalya kıta.lan 
bu defa baılanan taarruzda. ebemi -
)'etli rol oynamıtlardır. Otuz bin al
bıan askerinin de yakınlarda lspan
)'aya sevkedildiği bildirilmekte ise 
de Londradaki alman büyük elçisi 
bu haber.i tekzib etmiştir. 

Bununla beraber, lapanya harbmı 
llibayetlendinnek için Muaolininin 
ciddi gayret aarfetmek lüzumunu 
biasettiği aıikirdır. Bir defa harbm 
llzaması İtalya haznesi için ağır bir 
Yüktür. Açık bir hakikattir ki Fran

lto•nun harb masraflarını ltalya ödü
Yor. lnıiliz - İtalyan müzakereleri 
baflamıı olmakla beraber, çok yavaş 
)\iriimektedir. Londradaki karıı
lrıazlık komisyonunun da bir netice
)e varabileceğine artık ümid kalma
a.ıı§ıtır. Diğer taraftan Mussolini de 

il ükünıetçilerin tebliği 
Milli müdafaa nezareti tebnğ edi

yor: 
Düşman bugün de mühim tayyare ve 

topçu kuvvetleri kullanarak taarruzu
na devam etmişse de Alcerisa'yı muha
sara etmek teşebbüslerini akim bırak
tırdık. Esir edilen birçok italyan gö
nüllüleri italyan generali Dolınansari
nin karnından ağır surette yaralandı
ğını teyid etmişl erdir. 

Kaspe mıntakasında, topçumuz düş
manın bir barut deposunu ınfilak ettir
miş ve mühimmat dolu birkaç kamyo
nunu ateşe vermiştir. Aynı mıntakada 
bir hava muharebesinde iki düşman 
tayyaresini d~şürdük. 

Merkez cephesinde, Kastellan'ın ce
nubunda 980 rakımlı tepeyi zaptettik· 
Diğer cebhelerde bir şe yyoktur. 
Asi tayyareleri dün Kastellan'ı bom

bardıman ederek birçok inaanın ölıne
zerı Tarragone civarındaki bazı köy-
ler de bombardıman edilmiştir. Barse
lona üzer~nde de bir uçu~ yapan dür 
man tayyareleri şehrin merkezine bir
kaç bomba atmışlardu. 

Bir şehir daha i~gal edildi 
Burgos, 17 (A.A.) - Frankist kuv

vetler, 20.000 den fazla nüfuslu olup 
Katalonya ve Aragon eyaletleri ara
ıundaki başlıca yollara hakiaı bulunan 
Kasp şehrini ifgal etmişlerdir. 

Kasp 90hri, Katalonya hududuna ya
kın bir mevkide kaindir. Frankist kuv
vetler, Akdeniz sahillerine yaklaşmak
tadırlar. 

Barselon ile Valans arasında.ki mü
nakalat ciddi surette tehlikeye maruz 
bulunmaktadır· 

Frankocuların taarruzları 
durduruldu 

Madrid, 17 (A.A.) - Burada beyan 
olunduğuna göre cumhuriyetçilerin 
Aragon ccbhesindcki müdafaa tertiba
tı ikmal edilmiştir. Frankistlerin Mon
talban ve Alkanez cephelerindeki bü
tün taarruzları durdurulmuştur. 

l'abancı gifoüllii gelmiş 
değildir 

Salamanka, 17 (A.A.) - Frankistle
rin radyo istasyonu aşağıdaki tebliği 

vermiştir: . 
Ecnebi memleketlerde frankıstler 

aleyıhinde yapılmakta olan iftiralara 
nihayet vermek için bir seneden beri 
frankist İspanyaya bir tek ecnebi gö
nüllü girmemiş olduğunu beyan ede-
riz. 

mübali.ıalı olduğu hatırlanacak o -
lursa, Paristen gelen haberleri ihti -
yalla kabul etmek lazım gelecektir. 

t:'ranko gibi, baıka bir taraftan indi
li1en darbeye karıı mukabele etmek 
İ&tiyor: Avusturyanın Almanyaya il
tihakile sarsılan prestijini ispanya -
d., kaznılan zaferle teli.f.i etmek ka
l'•rındadır. Bu itibarladır ki baıla
ll~ taarruzda balya krtalarma ehe
ttli:r=Ui vazife verilmiıtir. 

Bununla beraber, askeri harekat 
devam etse de Frankonun kazan
dığı son zafer kal'§ısmda hükü
metçilerin nihai zaferden ümid· 
}erini kesıneleri lazımdır. Franko 
Akdenize çıktıktan ve hükümetçilerle 

Japonlar 1000 esir ve 
yüzlerce ölü verdiler 

Hankeo, 17 (A.A.) - Çin telgraf a
jansı 16 tarihiyle bildiriyor: Çinliler 
Şansi'nin şimal batısındaki Puçeuyu 
geri almışlardır. Düşmanın Tungpu 
demiryolu boyunca hareket noktalarını 
genişletmek teşebbüsü feci surette a
kim kalmıştır. 

Lingfenden Fuşenge doğru ıimal 
doğusu istikametinde ilerliyen japon 
kıtaatının büyük bir kısmı bir çin ba -
taryası tarafından yolda durdurulmut
tur. Bunu üç gUn süren bir muharebe 
takip etmiı ve japonlar 1000 esir ver -
mişlerdir. Japonların kayıptan her gün 
yüzlerce adedi bulmaktadır. 

§ansi'nin batısında Sannehrin doğu 
kıyısındaki Paotehi çinliler tarafından 
smclıi t;ufuniln Ş11ntu, Lf u!n VCTsİKeu 
japonlar tarafından tahliye edilmiştir. 
Şansi'nin cenubundaki japon kuvvet
leri, dünkü kanlı muharebede, mühim 
zayiat vermişlerdir. Şantungun cenu -
bunda", çin müdafaasının sağ: cenahı, 
Yençeu'nun 100 kilometre doğusun -
daki Mengginini zaptetmiştir. 

Mart başından beri Kiauirli havza -
sında yapılan baskınlar çinlilere Lint
ze, Kuanagyo, Şaokuang, Çangçan, Yi
tu ve Gauanşanın istirdadını mümkün 
kılmıştır. 

Japonlar Nantunga m•ker 
çr kardılar • 

Şanghay, 17 (A.A.) - Japon deniz 
ve kara askerleri Nantung adı verilen 

Tungçeu'ya çıkarak oradaki çin asker

lerine hücum etmişlerdir. Bu hareki -
tın hedefi, Yangçe'nin timat sahilini 

orada bulunan Çin kıtaatından temiz -
lemektir. 

Japonların tevkif ettiği Sovyeı 
vapuru tayfaları 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Vladivostaktan bildirildiği. 

11e göre, kömür almak üzere Hakodat 

limanına girdiği zaman tevkif edilen 

Moskovada 

kaşllamak 

kutub 
1 1 

ı~ın 

haznlıklar 

heyetini 

yapllan 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Papanin, Çirçof, Krenkel 
ve Federof'un yurda dönmeleri Mos-

kovada, Leningrad, Kiyef ve diğer 
şehirlerde büyük bir şevk ve heyecan 
uyandırmıştır. 

Kuznetzkstrol vapurunun yolcu ve 
tayfalarına karşı japon polisi yeni taz: -
yik ve tahrik hareketlerinde bwun-• muştur. 

9 marttan beri, japon jandarmalan 
geminin içinde lrulunan kimseleri grup 
halinde jandarma dairesine sevkederek 
isticvab etmekte ve açıktan açığa ca
susluk mahiyetini haiz malUmat topla
ınağa çalışmaktadır. Bu arada işkence 

de yapıldığı bildiriliyor. Bazı kimseler 
vapura dönmemi§tir. Bunlar hapse atıl
mıtlardır. Vapur kaptanı canilerle yan
yana mahpus bulunmaktadr. 

Sovyet büyilk elçiliği enerjik bir 
protestoda bulunmuş ise de vaziyet dü
zelmemiştir. Bu tahrlkatm hedefi hiç 

~ğıJl,-"~em~Haa'tM'Mı.urR:V 
kuf tutarak bunları Sovyetler birliğin ~ 
de tevkif edilen japon casuslariyle de • 
ğiştirmektir. 

Yugoslavya 
ve Almanya 
B. Stoyadinoviçin ayan 

meclisinde izahatı 

Belgrad, 17 (A.A.) - Ayan mecli -
sinde, mebusanda kabul edilen büdce
nin müzakereleri esnasında Stoyadi· 
noviç ayandan Alcelinoviç'in AvU& 
turya meselesine dair bir çok sualleri
ne cevab vermiştir. 

Almanyanın bu hareketinden hükil
mctin evelden haberdar edilmiı olup 
olmadığı ve bilhassa ba§vekilin Berli . 
ne yaptığı ziyaret esnasında Hitlerin 
bu hususta kendisine bir §ey söyleyip 
söylemediği sualine karşı, baıvekil 
alman ricalile yaptığı konuıınalarda, 
Avusturya - alman münuebatmın in. 
ki§Clfı 11 temmuz 1936 anlaşmasının 
Avusturya tarafından haliaane tatbiki
ne mütevakkıf bulunduğu intibamı 
basıl eylemiş olduğunu söylemiştir. 

Yugoslavyanın da tıpkı İtalya gibi 
kendi hududları hakkında aynı temi -
natı alıp almadığı sualine de Stoyadi -
noviç §U cevabı vermiJtir : 

"- Avusturyanın ilhakından evel 
Hitler, alman arzu ve menfaatinin kuv
vetli ve kudretli bir Yugoslavya oldu
ğunu ehemiyetle kaydeylemişti. İl-

haktan sonra da Alman yanın mümes -

silleri Yugoslavyanın Almanya ile o -
lan hududlannın katiyen ihlil edile
mezliğini temin eylemişlerdir. 

Arıagon taarruzunun Franko lehi
l'le muvaff akiyetle inltİ!laf etmekte 
0lduğu muhakkaktır. Bu cebhede 
bir zafer lspnayadaki askeri hareka
t, derhal nihayetlendirir mi? Burası 
hükümetçilerin mağlubiyet karşı
'•nda takib edecekleri hareket hat -
ltna bağlıdır. Birkaç günden beri Pa
tiaten gelen telgraflar, hükümetçile-

yardımcılarını ikiye ayırdıktan sonra 
ispanya yarım adasının o kadar bü -
yük bir parçasını hakimiyeti altına 

geçirmiı ve hüküınetçilere kartı o 
derece büyük bir faikiyet kazanını~ 
olacaktır ki harekat bundan sonra 

Almanyanın, müttefik Çekoslovak· 
kabul edilmiştir. Moskova, Papanin yanın hududlarına dokunmıyacağına 
grupunu sabırsızlıkla bekliyor. dair olan teminat hakkındaki suale 

kar§ı da ba§vekil demi§tir ki : 

Dün bir~ok miting ve içtimalarda 
hararetli tebrik ve selim takrirleri 

Bütün moskovahlar sovyet kaıhra
manlarma mülaki olmağa hazırlanı-

yorlar. Trenin gara muvasalatında, 

Almanyanın, Çekoslovakya hükü
meti nezdinde rnilsaid ve teskin edici 

F rankocu kuvvetlere italyan tor
pidolarının gönderilniiı olduğu
ğunu •Öyliyen ingiliz clıı bakan-

lığı claimi mü•teıarı Batler 

Paris, 17 (A.A.) - Havas: Salahi
yettar mabat.ilde beyan olunduğuna 

göre, Fransanın İspanyada karıfWU
uk siyasetinden vaz geçmesi banis 
mevzuu değildır. Pirene nududları es
kiıoi gibi kapalı kalacaktır. Maamati.h 
Fransa hükumeti İspanyada italyan -
alman müdahalesile tehlikeye giren 
Pirene hududlarmın emniyetinı ve 
Akdenizdoki münakale yoUarının ser
beatliğı için lüzumlu gordug-.i bütiın 
tedbirlere teve4Ssill etmıptir. 

Franıanın endi§eıi 

Havas ajansı muhabirindenı 

.İyi bir membadan öğrenildiğine gö
re ingiliz kabinesi, dünkü içtımaında, - ------- ··----·---· .......... ._.._. 
Sir Pilipse tevdi edilen ve ••Fransa 
hükümetinin general Franko kıtaatı· 
nın geçenleröe ecnebi kuvvetleri ve 
mal.ıcmc.i ile kazanmıf olduğu mu
zafferiyetin Franaanın milli müdafa
asını tehlikeye ıokma.kta olduğunu be
yan eden notasını tetkik ctmi,tir. Fran 
sa hükümeti, İngiltere hükümetinden 
İspanyadaki ecnebi kuvvetlerin geri 
alınmalarına medar olmak üzere ispan
yol muharibleri arasında bir mütareke 
yapılması için bir teklifte bulunmak 
hususunda önayak olmasını taleb et
mektedir. 

İyi ınalQmat almakta olan bir mem
badan öğrcnildiğiie göre, ingiliz na-

zırlarının ekıeri9i bir mütareke akdi 
için ıarfcdilecek olan gayretlerin bo-

ta gideceği mütaleaaında bulunmakta
dır. Bu nazırlar ,ecnebi mubariblerin 

karıf111azlık komitesi marifetiyle geri 
alınması lbrm gelmekte olduğu müta-
leasındadırlar. Bu zevat, İspanyanın 

imar işleri için ingiliz parasına muh
taç olacağını ve o zaman İngilt.erenin 
İspanyadakıi ecnebi tahalddimün~ orta
dan kaldırmak için bir tazyik icra ede

bileceğini ilave etmektedirler. 

Franıı= kabineıi ile sıkı temas 

Londra, 17 (A.A.) - Dün avam ka
marasında baıvekil, ,u beyanatta bu-
1\\flmuştur: 

- Paristcki İngiliz elçisi, dün ak
ş.am fransız hükümetindcn Fransanın, 
İspanyada Jimdiki halde mevcut olan 

askeri vaziyet karıı11nda ne derecede 
huzursuzluk içinde olduğu hakkında 

maliimat almı~ır. İngiltere hükümcti, 
son hadiselerin ehemiyetini takdir et
mekte ve Fransa hükümeti ile sıkı bir 
tcmaaı muhafaza eylemektedir. 

Hariciye nezareti daimi müsteşarı 

B. Batler, liberal mebuslardan B. Vil

frid Robere cevab vererek italyan tor
pido muhriblerinin frankist kuvvetlere 

gönderilmiJ olduğunu kabul etmiştir. 
Mumaileyh, bilhassa JÖy1e demiştir: 

- İtalyan torpido muhriblerinin 
Frankist donanmasına gön1t;;ilmiş ol
duğüna dair herhangi bir ha ere malik 
değiliz. Maaınafih bazı torpido muh
riblerinin geçen sene .onuna doğru 
frankistlere gönderilmif olduğunu öğ
rendim. 

Ondan sonra diplomasi işi kolayclir; 
çorap söküğü gibi Kendiliğinden gelir. 
O zamana kadar Ankarayı tammaya 
tenezzül etmiyenler, Ankal"f\da bir ta -
krm serseri çeteler bulunduğunu söy -
liyerek selam bile vermeye razı olnu -
yanlar, yumruk tam zamanında ve tanı 
yerinde indikten sonra nasıl birden tii· 
re değifllÜılerdi. Führer, Şuınig'i de
virdi; bu o kadar büyük biı- ıey değil• 
dir. Türk ordusunun arkasından iıare • 
kete geçen türk diplomasisi Loyct C<Jl'li 
cu düıürdü. Onu düşürmek için bin 
diplomatın kuvvetini bir araya gıetir • 
mek ve yıllarca çalıpnak kafi değilken 
bir haftalık bir askeri hareket her ıey,i 
temine muvaffak oldu. Bu bakımaa. 
bütün türkler nutku ve nutkun buna 
dair olan yerlerini dikkatle okuyup 
ezberlemelidirlcr. 

Evet 125 milyon lira 125 milyar 
diplomattan daha kuvvetlidir ve düa • 
yanın ıu günlerdeki man:zarauna N
kmca türk hükümetinin ittihaz ebnİf 
olduğu bu "diplomasi" tedbirinden de.. 
layı tamamen memnun olabiliriz. 

Memleketimiz çok tükür, biraz R• 
ıınno aa çeırse ou Y1IZ ytrmf bef ınf~o-
nu ve hatta daha fazlasını verebilir bir 
'f&Zİyettedir. Hatta bunu vermek için 
biraz sıkılacağını farzetsek bile gene e
ve seve vereceğiz. Çünkü gözlerimizin 
önünde duran hakikat bize §Unlan SÖy• 

lüyor: Hak, adalet, muahede, bütün 
bunlar hiçtir. Kollektif enmiyet, bir 
diplomasi vehmidir. Milletler Cemiye
ti, her tarafı parça parça olmuş bir o

yuncakbr. Gün geldiği zaman dayana
cağmnz yegane sağlam kuvvet, milli 
müdafaa kuvvetimizdir." 

A VUSTURY A'Y A ACLIY ANLAR 

Abidin Daver, anılusun önüne geçil
mez bir tabii zaruret olarak taarir edi
yor, bunun ancak Avıupa politikacıla
nmn aayretleri neticesinde gayri tabii 
bir ıekilde ıimdiye kadar gecila:nit ol • 
duğunu anlatarak diyor ki: 

"Yarattıkları koca kafalı, küçük be
denli acube, sadakat ile geçinen bir dİ· 
lenci olduğu halde, onu bu halde bmık· 
blr. Halbuki Hitler'in ortadan kaldır • 

dığı alman - Avusturya hududu görü • 
lecek bir teYdi. Evler vardı ki binalan 
Avuıturyada, bahçeleri Almanyada idi. 
Aileler vardı ki oğullan alman, kızlan 
avusturyah idi. Caddeler varuı ki Ü• • 

tünden geçen otomobiUerin aağ teker
lekleri Avusturyada, sol tekerlekleri a}. 
man topraklarnda dönüyordu. Bazı 

yerlerde hududı karlann eridiği mev• 
aimde bile yağmurlu havalarda lstan • 
bul sokaklarında üstünden atlayıp geç· 
tiğimiz sular genişliğinde bir clerecik· 
ten ibaretti. 

Alman devlet ıefi ve baıvekili bir a
vuıturyah olduktan sonra, artık dman 
Almanya ile alman Avusturyanm bir
letıneıi.ne göz yaıı dökmenin maniaı 
nr mı? Büyiik harbın sonunda mqhur 
14 maddelik beyannamesiyle bütün miJ. 
let!eri aldatan 20 inci aaır Meıihi ViJ. 
son, eğer .özünün eri olsaydı, daha o 
zaman, kan kardeıi olan Almanya :ile 
Avustu~anın birlcımelerine mani ol
mazdı." 

İtalyan hava bakanhğı büdcesi 

t-İn Frankoya teslim olmak Üzere 
~Üzakereye giri§mek istediklerini 
"lldinnektedir. Eğer bu haberler 
doğru ise, lgpanya harln nihayetlen
~İt demektir. Fakat ispanya barin 
~•lıı:ah, bu mesele etrafında Yerilen 
q'~lerin ne derece mütenak11 ve 

devam etse de mücadele askeri ha
rekattan :ziyade çete harbı mahiye
tini alacaktır. Her halde 1936 yazm
dan beri devam eden tekilde ve o
nun entemaayonal münaaebetler ba
kımmdan delalet ettiği manada bir 
ispanya baıi>mm 90DU göriiıunÜ§e 
benziyor. 

bir askeri kıta ve iki orkestra peron- bir tesir yapan teminat vermif olduğu 
da hazır bulunacaktır. Gar yakınında nu haber aldım. Çekoslovakya cumhu
bir kürsü hazırlanmıştır. Dört kah· riyetine karıı olan taahhüdlerimiz kü

ramanın geçecoği bütün yol, dirijan- çük antant çerçivesi iç.inde mütekabil 
ların ve kutub kahramanlarının re- taabbüdlerimiz cümlesindendir ve hü· 

simlerini taJıyan levhalarla donatıl-ı kümctimiz bu taahhüdlere riayet ede-
A Ş. ESMER JIUftır. cektir. 

Diğer taraftan başvekil, ıimdiki ah
val ve şerait dahilinde sömürgeler me· 
selesi hakkında Alpıanya ile müzake
rata giriftl'lenin mümkün olamıyac.ağı
nı beyan etDÜfti" 

Roma, 17 (A.A.) - Meclis, hava 
bakanlığı biidcesini tasvib etmiştir. 
General Valle italyan tayyarelerinin 
vasıflarmı methetmiş ve bunun Ha
beıistanda ve İspanyada sabit oldu
ğunu bildirmiftİr. 

Otarşi politikası çerçevesinde mü
hiın terakkiler elde edilmiştir. Şimdi 
malzemenin yalnız yüzde beşi dışar
dan alınmaktadır. 
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ULUS T 18. 3 - 1938 - IToprak bayramı bu pazar 

günü törenle kutlanacak 
1 RADYO 

Ankara: 

- ı -r' 
Halkevi 

bir 
köylüler kolu güzel 

proğram hazırladı 

OğJe ı~eşriyatı: 
12.30 Muhtelif pl 

ne:ıriyatı - 12.50 Plak: Türk musikiai 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici 
berler. 

"Avr.upa'da hiç bir askur yoktur ki 
- bu ifademin altıt.ı.: çiziyorum, -
mü~aE_aada türklerle mukayese edi
lebılsın. Almanları müdafaada ga
yet iyi oldukları ka'Jıul olunabilir. 
Fakat siperde onlaır dahi türklerle 
kıyas edilemez. Mi sal olarak Gcli
bo/u'yu zikretmek isterim: Orada 
bizim gemi atc§l erimizlc büyük za
yiata uğrayan kıt'alar türk olmasa -
Jar~~· ~e.r~erind~{ kalamaz ve derhal 
degı§tırılırlcrdı., Halbuki türkler 
bütün muharel~: müddetince yerle

Bahar başlarken, yeni ınevsimin iyi 
ve bereketli bir yıl olması temenni
siyle yapılmakta olan toprak bayramı 
bu sene de, Halkevinin köycüler şu
besinin hazırladığı geniş ve güzel bir 
programla kutlanacaktır. Ana servet 
kaynakları, verimli toprağında yatan 
bir memleket için taşıdığı büyük hu
susiyet dolayısiyle, toprak bayramı
nın her sene bir evelkinden daha gü
zel olması hususuna büyük bir titiz
lik gösteren Halkevimiz, bu sepe bay
ramı Gölbaşı nahiyesine bağlr Taşpr
nar köyünde kutlayacaktır. Bayrama, 
çok sık ve kalabalık olan bütün civar 
köylüler davetlidirler. Bayram bu pa
zar günüdür. 

cüler, bu mevzulara aid beraberlerin
de fotoğraflar, tablolar ve bir de rad
yo götüreceklerdir. 20-21 mart gece
leri Halkevinde konferanslar vardır. 
Ayrıca radyoda köy mevzuları üze . 
rinde konuşmalar yapılacaktır. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Muhtel 

plak neşriyatı - 18.50 İngilizce ders: A 
me İpek - 19.15 Tiırk musikisi ve ha 
şarkıları (Hikmet Riza ve arkada:ıları) 
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20. 
Tiırk musikisi ve halk şarkıları (Mel 
Tokgbz ve arkadaşları) - 20.45 Karııı 
plak neşriyatı - 21.00 Konferans: Paraz 
tolog Nevzat - 21.15 Plikla dans musik 
ai - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yarın 
program. 

Toprak bayramının en büyük husu
siyeti, bütün memlekette, Türkiyede 
modern köyün kuruluşunu kanunlaş
tıran köy kanununun kabul edildiği 
18 marta rastlamasıdır. 

İstanbul : 

Üğle Neşriyatı: 

rinde kaldılar..,, 

1 General Tavshcnd 

Pazar günkü program şudur 
1 - Açılış söylevi. 
2 - Köylü ile konuşmalar. 
3 - Ağaç dikme töreni. 
4 - Cirit oyunu. 
S - Pehtlvan güreşi. 
6 - Mah.alli ve milli oyunlar. 
7 - Koşular (atlı ve yayalar) 

12.30 Plakla tür 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Plak! 
turk musikisi - 13.30 Muhtelif plak ne11" 
yatı. 

Akşam Neşriyatı: 
1 

İnsanların dö~ Ü§Ü gibi milletlerin 
.. Va§ları da, l:endi karakterlerine 
uygun o~arak,/9eşid çeşid olur. Sava§ 
vardır kı; uz Ü.tan tabanca ile yapı
!a~ ~üelloya henzer. Kazanmak için 
ıyı nJ§ancılık:,, pek el ve biraz da sag·. 

Şehirden gidecek olan seçkin bir 
kalabalığın, köylülerle temas haline 
gelmesi imkanını veren bu bayrama, 
Taşpınara uzak olan köylerin de işti
raki temin edilmiştir. Törene iştirak 
edecek olanlar, o gün saat 8.30 da 
Halkevinin önünden ve grup halinde 
hareket edeceklerdir. Toprak bayra
mında, bir anane haline getirilen fay
dalı bir iş olarak da köye törenle 1500 
ağaç dikilecektir. Halkevi köycüleri, 
o gün, evelce tesbit etmiş oldukları 
bütün büyük köy işlerinin üzerinde 
köylülerle konuşmalar yapacaklar, 
kendilerini aydınlatacaklardır. Köy-

8 - Gürbüz ve temiz çocuk müsa
bakaları. 

17.00 nkılab ta 
rihi dersi: Üniversiteden naklen Rece 
Peker - 18.30 Beyoğlu Halkevi gösteri 
kolu. tar~fınd~n bır temsil - 19.15 Çoc 
terbıyesı: Alı Karni Akyüz - 19.55 Bo 
h~be~lcri - ~0.00 Memleket şarkıları N 
bıl oglu lsmaıl Hakkı - '20.30 Hava rapor 
- 20.33 Ömer Riza tarafından arabca söy 
lev - 20.45 İnci ve arkadaşları tarafında 
turk musikisi ve halk ııarkıları (saat ayarı 
- 21.15 Mustafa ve arkadaşları tarafında 
türk musikisi ve halk ısarkıları - 21.50 Or 
kestra: 1 - Şu bert: Senfoni lnaşbve 2 
Ça.ykovski: Marş uved. 3 - Langer: 'Groa
muttcrhen. 5 - Drigo: Leko - 22.45 Ajana 
haberleri - 23.00 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları - 23.20 • 23.30 Son haber
ler ve ertesi g-ünün programı. 

ı . . . I 
am sınır ıııt.-eı ·. Çanakkale bu ç~id 

aava§lardal':l •değildir. 
9 .- Okul çocukları arasında okuma 

yazma müsabakası. 

Savaş va·rilır ki; kılmçlarmı birbi
ı-ine d~~~~ rJ <:rek yapılan döğüşe ben
zer. DogL .r çüler yüz yüze göz gö _ 

10 - Milli şarkı, halk türkü ve o
yunları müsabakası. 

11 - İyi hayvan müsabakası. 

zedi~. SH ~.·in daha pek oİnıası ge • 
rektır. 1' t: ... at bunda da bir manev
i'& payı · vıardır. Döğüşçü ileri gider 
geri gel İ.•: ve bu hareketlerile kendi~ 
ni kon' tr. Çanakkale bu çeşid aavaı

12 - Ziraat enstitüsünün götüre
ceği serginin gösterilmesi. 

13 - Mükafatların dağıtılması. 

14 - Orta oyunu (temsil komite- Avrupa : 
since). 

lardan I da değildir. \ ıs - Ayrılış söylevi. 

•. Sava§ vardır ki; dar bir çukur 
ıçınde, ve hançerle döğüıe benzer. 
Döğü i'!1cnler için aaha yoktur, ileri 
geri 1 yoktur. Ya ölüm veya kazan
ınalr.:' vardır. Burada değil ainirleri -

Hatayda tazyik ve fesat 
V.t'.ı:.""" ve OPERETLER: 14 Ştutgart 

- . 15.S Lüksemburg - 19.10 Berlin - 19.35 
Bukreş - 20 Droytviç, Frankfurt - 21 
Milino. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONiK KONSERLER: 16.45 London -
Recyonal - 17 Beromiinster - 19.40 Miınih 
- 20 Laypzig, Varşova - 20.30 Sottens -
21 Prağ, Roma - 21.30 Paris P. T. T., Şt
razburg - 22 London - Recyonal - 22.lS 
Stokholm - 23.IS Tuluz. 

nin /kuvvetini kaybeden, fakat bir an Yelmiclik bı·r tu .. rk 'apka 
İçİr{ gözünü kırpan mahvolur. İtte ıJ f 
ÇraıakkaJe bu çeşid bir sava§tır. Bu-

!1"~ da yurd için, şeref için, istiklal Oç defa ve yalnız kendi iniıiyatiliyle Çanakkaleyi kurtarmış olan giydig\J İ İ'İD dayakla öldürüldü 
J {.in ölmekten hiç çekinmediğini bü- Büyük Ba§buğ Atatürk ) 

ODA MUS1KlS1: 21.15 Ştutgart. 

tün bir tarih boyunca göstermiş olan l . . . Antakya, 17 (Hususi) - Nebih Az-

/

lürk erinin cesareti ve enerjisi ile, kudum. ngılızler.ı, . fra~sı7:ları, biz -ı kında bu zat o vakitki insaflı bir mi, yanında katibi Fuad müderris ol
can alacak noktayı iyi gören, hedefi- zat almanJ~rı ve bı7:ımkılerı okudum. dÜfman - general Tavshend - ka - duğu haJde Hataya geldi. Kendisini 
ne ula§Dlak için verdiği karardan ko- ~u okuma ıle 0 eskı yaşanm1' günle- dar hak görür olamamıştır. Suriyenin hususi elçisi gibi tanıtan bu 

hareket arapları vahmetmek olacak
tır.) gibilerı de vardır. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt -
1s.20. Laypzig - 16 Milano, Münib - 17 
Berlın :- 17.10 Keza - 17.30 Viyana - 18 
Droytvıç - 18.10 Hamburg- 19.10 Münib 
- 22.20 Breslav - 22.<40 Kopenhag. 

NEf'.ESLi SAZLAR: (Marş v. s.): 6.30 
alman ıstasyonlan - ~.30 Breslav, Ştutgart 
- 12 Hamburg, Laypzıg - 18.20 Laypzig -
19.25 Beromünster. 

' la.y kolay dönnıiyen Anglo • •ak•-n rm hatıralarından v. e notlarından bu itte bu kitab bir taraftan Çanak -
'" ""' d 1 zat evelki gün de bildirdiğim gibi der-inadı yaratmı§tır. eser ml!ly ana ge eh. kalenin o cehennemi andıran sahne- h 

al propagandalara başlamıştır. Orada 

Vatani partısi mensuplarmdan bazı
ları, evelce yaptıkları gıbı köylerden 
araplarr grup grup getirerek Azmi ile 
tema.s ettirmektedirler. Bunlar arasın
da türk düşmanı birçok kimseler de 
vardır. 

Çanakkale harbının bu çetidden Bütün okuduklarun ve gördüklerim lerini m.angalarm, Mehmedlerin a-
. k burada söylediği sözler arasında (eğer ıolmaaı bir zaruretti. Çünkü yer; or- bana §unu isbat etmiştir ki; Çanak- ~uma gırere anlatmaya uğrqrrken 

aularm çarpı§masına müsaid olmı- kalede aavaıan türle ordusunun ba- ote yandan da en emin ve reami kay- türkler buraya yerleşirse ilk yapacağı 
~a.c:ak kadar dar, dava ölüm hiçe aa- tında daha baılangıçtan itibaren o - naklara dayanarak tamamen bizim .. o o o o o o 

0 2 0 2 2 9 5 9 9 
- $apka giyen türkleri 

!Y.Jlacak kadar büyüktü. Müdafiler rayı ÜS' dP_fa ve yalnız kendi inisiya- ola.n. tamaanen türk.e &id b'l!uaan NJfl öldürüyork.r 
isin Boiazın dü§Dlesi ve Rus çarlığı- tifile kurtarmı§ olan türk b&§buğu bu :ate~ bu cararıarmı aa nyazı ft;YDVJV 1111 Antaxycı, u "" ....... __ _, --.,--

1• · d k b-c b' (Atatürk) bulunmuş olsaydı bugün katryetle ıabata çalıtacaktır. En fena Bucak türklerine karşı tazyikler şid-ıım e ıne geçmesı eme , u un ır • ··-1 lt d d'' iki' b.. "k Pl 'd • h• .. k h 
'hi ıkılması bütün bir devletin tarih bir Çanakkale aavqı yerine, Y-- • U: ~ m a unyanm uyu evneye aır ır tur su ayı- detle devam etmektedir. Şapka giyen 

~~:af demekti'. Saldıranlar için ol- karaya ayak basmasile beraber akim ~evle~nın orduaun~ ve d:'ı:nmas':a nın hatırladıklan ismindeki ya- türklere dayak atılmaktadır. Bunlara
duğu yerde durmak 170 milyonluk kalan bir ''Çanakkale teıebbüsü" n- a~fı ~~an k ve 0~~ 3:Y~t u zımızın son kısmıni bugün rasında Hirsan adlı 70 lik bir ihtiyar 
bir müttefik kuvvetinin göçüp git- den bahsederdi. Tıpkı yarım kalan :; n;yı ıra I~ r ·11 e~~ . ıck ar d~- şapka giydiği için ufak bir çakı baha
nıesine göz yummak demekti. ikisi deniz teıebbüsleri gibi. Bu böyle ol- ~n .. ~ a~vat, ~u~ ~! _eh ıçın .. ~ ~ okuyucularımız 6 ıncı sayfada ne edilerek Llzkiyeye gönderilmiş ve 
Cle büyük harb;n mukadderatını ta- madiy&e günahı bu muazzam zaferi nı. :.~d.a aa u re ının en yu se bulacaklardır. dövülmek suretiyle öldürülmüştür. 
yin edecekti. Ne ötekisi ve ne de be - haksız olarak kendilerine mal etme- mıs 1 ır. F esad lıazırlılıları •• 
ik. · f d k. 1 k d F k t g·e yeltenenlere a'ıttı'r (Sonu var) ~ A k r ıaı c a ar ı yapamaz ı. a a · ntakya, 17 (Hususi) - Buca na-

bu kuyu içindeki mücadele türkün Çanakkalenin en zayıf noktası biyesine müdür olarak tayin edilen A-
karakterine daha uygun geldiği için neresidir? Bu o kadar basit ve iki .... llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. dana firarilerinden Sabit köy muhtar-
yılmak, geri dönmek karşıdakine manaaı olmıyan bir taktik aualidir : : ]arını toplayarak kağıdlara tatbik mü-
düştü. ki; bu suale cevap veremiyen her- : - hürlerini zorla bastırmıştır. Bu kağıd-

Bütün iç ve dı} görünü~ile bu ka- hangi bir harbiye talebesi sıfır alır : E !arın üzerini lüzumuna göre istediği 
Clar bizim m.-Iımız olan, öz ve hile ve sınıfta kalır. Şatamıı o komutana : : şekilde doldurarak bir fesad işinde 
kabul etmez damgamızı taııyan bu ki; (Liman Fon Sandera) bunu bile- : : kullanacağı muhakkaktır. 
ıavaıa aid bazı yanlı§ şehadetlere rek veya bilmiyerek görmemiıtir, bu E 
rast geldikçe kızmamak kabil mi? en can alacak noktada dört İngiliz : 

Yazan: Alexis T olıtoi 
Gençliğimin en ateıli çağını, siperle- tuğayının (livasının) kar§ıaında bir :E 
ı-inin korkunç ııivleri içinde geçir- tek türk taburu bırakmt§lır da hi.li. : 
diğinı ve türk askeri:-: in ne demek ol- Çanakkale zaferinin kendi eseri ol- E 
auğunu bana öğreten bu aavata aid ~asından dem vurur. Bizzat kendisi- : •l':."'!""~•lllB 
bazı uydurmalrı gördükçe kızmak - ne de dünya tarihinde büyük ıeref : 
tan kendimi alamadım. Kızdıkça o • ve ad kazandıran türk ordusu hak- ı ~ 

-~MI= 
ıc.__..;dilm~..L.Al.1..Jlll..!..~~:!!ll = 40 saatlik hafta No: 31 --- Paris, 17 (A.A.) - B. Löbrön, mesai 

- nazm tarafından kendisine takdim edi--: len kırk saatlik haftanın tatbikine mü-
: teallik bulunan üç kararname imzala -
§1 mıştır. 
-

ORG .~~NSERLERİ ve KOROLAR: 
18.20 K.onıgsberg - 19.10 Laypzig - 20.15 
Beromiinster. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav, Ham

burı - 8.30 Münih - 10.45 Hamburg - 1'2 
Kolonya - 13.15 Kolonya, Münib - 14.10 
Frankfurt, Laypzig - H.15 Berlin, Kolon
ya - 15.35 Berlin - 16 alman istasyonlan 
- 16.10 Königsberg-17.10 Münih-18.30 
Frankfurt - 10.10 Breslav. Kolon.va -
ışı., Stutınıt~ -:- 20 K'bniJı:_ h"'r'l' _ ?1 ~·'1 
nıgsberg - ;,ı:., Ştut art, .r·ran.ıtıurt. 

HALK MUSİK1S1: 11.30 Ştutgart -
19.10 Königsberg. 

DANS MÜZİÔİ: 18 Berlin - 22 Floran· 
sa - 23 Brüksel, Roma - 23.S Budapeşte -
23.25 London • Recyonal - 22.30 Ştutgart 
- 24 Lüksemburg, Milano - 0.15 Droytvi~ 

Teşekkür 
Diyarbakır Mebusu General K!· 

zım Sevüktekin'in eşi Bayan Növbet 
Sevüktekin'e, İstanbulda Ce,rrahpaşa 
hastahanesinde profesör Nisen tara· 
fından yapılan cerrahi ameliye mu• 
vaffakıyetle neticelenmiştir. General 
ve ailesi, Bayan Növber Kazım Se
vüktekin'e srhat temennisinde bulu
nan dostlarına şükranlarının ibtağı 
için gazetemizi tavsit etmişlerdir. 

Belediye meclisi ve birçok hayır 
cemiyetleri azasından olan Bayan Se· 
vüktekin şehrimizin çok sevilen şah
siyetlerindendir. Biz de dostlarının 
temennisine samimiyetle iştirak ede-
riz. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

çok biliyor, Anhen, onun kesik cüm
lelerle acele acele anlattığı hikayeleri 
%aman zaman münasib bir kelime ile 
:karşılayarak dikkatle dinliyordu. 

-- :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Her hangi bir çapkın silahşor, ko
ca mahmuzlarını şakırdatarak Anhe
ni dansa davet edince Petronun neşe
si kaçar, bir iskemleye yığılır, ve sa
rışın başını, ucunda bir altın yürek 
sallanan kordela bağlı boynunu ka
valyesine doğru iğerek neşe içinde 
danseden Anhen'in uçuşan etekliğini 
yan gözle seyrederdi. 

Böyle zamanlarda Petro kalbinin 
daraldığını hissederdi. Anhen ona o 
kadar arzuya şayan, cazibeli fakat eri
şilmez görünürdü ki! Alelraaşka, 

yaşlarının kurbanı olarak divar bo
yunca dizilip oturan ihtiyarca kadın

larla dansederdi. Saat ona doğru genç
ler gider, Anhen de ortadan kaybo-
lurdu. Ehemiyetli davetliler supe için 
sofraya otururlardı. Onlara sucuk, do
muz başı dolması, ve toprakta bulu-

nan ve Brandenburg'dan Rusyaya ye
ni getirilip patates adı verilen o şa
tılacak elmalardan ikram edilirdi. 

Petro bol bol yer, her birini bir yu
dumda bardak bardak bira içer, bayır 
turpu kemirir, aşkının sihrinden kur
tulmağa salışarak çubuğunu çeker 
dururdu. Sabah olurken Aleksaşka 
onun arabaya binmesine yardım eder
di. Sonra, karanlık tarlalarda ese~ buz 
gibi rlizgarlarda gene saraya dôncr
lerdi. 

Petro arabanın kenarlarına sarıla
rak: 

- Benim de hiç olmazsa Zimmer
man gibi bir değirmenim, bir tabak
hanem olsaydı, derdi. 

- Hakikaten pek özlenecek bir şey 
ya ... İyi tutun, önünmUzde bir hendek 
var... • 

- Öyle ise evlen ... 
- Sus, dişlerini dökerim 1 

- Hele dur, gene yolu şaşırdık. 
- Yarın annem gene hana darıla-

cak ... hamama gir, günah çıkartmağa 
git, zira bu yabancılarla temas ederek 
kendini kirlettin, diyecek. Yarın gene 
Moskovaya gitmek lazım gelecek -
ne sıkıntı 1 ... T~ren elbiseleri giyile
cek - tam yarım glin 1 - Sonra kli
sede dua ... daha sonra, Sognka'nmkin
den daha alçak tahtlarda, o burnu ko
kan kardeşle beraber oturulacak .. He
le o uyuklayan boyarların suratları .. 
Onları öyle zevkle tekmelerdim ki 1 ... 
hele biraz dur, sabret. Çar ha! .. Sen 
sersemin birisin Aleksaşka !.. Biliyo
rum ki beni boğacaklar .... 

- Bırak şunları, sen sarhoş olmuş
sun ... 

- Sognka ... bir yılan... Miloslavs
ki'ler... haris çekirgeler... Kılıçları
nı, karğılarını hiç unutamıyacağım ... 
Beni karğıların üstüne atmak istiyor
lardı, halk araya girerdi... 

- Bunu hatırlıyor musun? 
- Zannedersem 1 Vaska Goliçin 

ordularını steplerde yok etti. Şimdi 
işe tekrar başlamak emrini aldı ... So-

----------------------------------
Muharebeden sonra Şlusıelburg istihkamları civarında 

ruıların kampı 

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

gnka ve Miloslavski'lerin zihinleri - Mein Herz, streliçleri eskisi gi
hep onun dönüşü ile meşgul ... yüz bin bi kolayca ayaklandıramazlar. O de
kişileri var... onlara beni gösterecek- virler artık geçti. Bunu kime istersen 
ler ... ölüm çanları çalacak... sor, streliçlerin mahallesine devam 

- Presburg'da tutunuruz. eden Alyoşka Brovkin'e sor. Kız kar-
. - . Beni ze~~rlemeğe... boğmağa deşinden pek o kadar memnun değil-
şımdıden teşebbus ettiler. (Petro ye- ler .. 
rinden fırladı, etrafına bakınmağa - Neme lazımf Hepinizi bırakıp 
başladı. Karanlık. Bir ışık bile yok. Hollandaya kaçacağım. Orada saatçi 
Aleksaşka onu kemerinden tutup ye- ustası olmak daha iyi ... 
rine oturttu.) Melılnlar 1 Melılnlar 1 - O vakıt anna İvanovna'yı bir da-
Vaska'yı kazrklamalı, hepsini kazığa ha göremezsin. 
vurmalı, çarkta kemiklerini kırmalı... Petro iki büklüm oldu, öksürdü ve 

- Dur! Bende geldik. tuhaf tuhaf güldü. AleksCifka da hızlı 
Aleksaşka terbiyeleri salladı. At hızlı güldü, atı kamçıladı. 

dört nal ile dik kıyıya çıktı. Kavak ı - Yakında anacağın seni evlendire
dallan gene ıslık çaldı. Preobrajens- cektir ... Evli b{r adama daha çok saygı 
ki'nin ışıkları göründü. aöııterilir. Hele biraz aabret ... Çok ıür-

mez ... Yalnız felaket şunda ki o pro
teııtandır, yabancıdır... Böyle olma
saydı daha iyisini nerede bulurdun ... 
Öyle değil mi? 

Petro, soğuktan dudakları titreye
rek Aleksaşkaya sokuldu, karanlıkta 
onun gözlerini görmeğe çalışarak işi
tilir işitilmez bir sesle sordu: 

- Neden onunla evlenemeyeyim? 
- Öyle ise neden ay ile evlenemiye-

ceksin? Anna ! vanovna çariçe 1 işte ö
Hi.m çanları o zaman çalardı. 

-4-
Anhen'in gönül kapıcı etekleri yal

nız istiğrak ve zevk günü olan pazar 
g:inü dönerdi. Pazartesi günü alman· 
lar başlarına örme takkelerini, sırtla
rına örme caketlerini geçirir ve arılar 
gibi çalışırlardı. Ti . .uın ve basit sa
natkarın çektiği zahmetlerden derin 
bir hürmetle bahsederlerdi. Manalı bir 
tavırla şehadet parmaklarını kaldıra
rak: "Namusu ile ekmeğini kazanıyor," 
derlerdi. 
Aleksaşka Petro~ 11 seher vaktı kal

dırır, Karsten Bran,.';n, mütehassıslar
la muavinlerinin iş başında bulunduk
larını haber verirdi. 

Preobrajenki'nin büyük salonların
dan biri tersane haline getirilmişti. 
Karaten Brand, burada, Amsterdamda 
hazırlanmış planlara göre gemi model
leri inşa ederdi. Alman mütehassıs
larla en becerikli stolnik ve potieşni
ler arat1ından seçilmif talebeleri tahta 
rendeler, gemi parçalarını tornadan 
seker. bunları bir araya getirip kü~ü-

cük kadırğa ve gemi örnekleri yapar, 
katranlar, donatır, yelkenlerini di
ker, süslerini biçerlerdi. Aynı za· 
manda ruslar aritmetik ve geometri de: 
öğrenirlerdi. 

Uyku içindeki sarayı gürültüler, pa
zar yerlerindeki gibi bağırışmalar, 

~arkılar, ve ekseriya Petronun çın çın 
öten kahkahaları doldururdu. Kocaka· 
rılar korkudan titreşip köşe ve bucak
larda istavroz çıkarırlardı. Sükun• 
muhtaç olan çariçe Natalya Kirilovn•• 
sarayın uzak bir daire.sine t~ınmıştı· 
Orada günlük kokulan ve kandil ışık
ları içinde hulyalara dalar, ve Peıru
şa'sı için dua eedrdi. 

Çariçe, mutemedi olan kadınların ge
tirclikleri haberler sayesinde Kremlin
de bütün olup bitenleri bilirdi: "Sogn
ka cuma günleri balık yemeğe başladı· 
Günahtan korkmuyor. Ona Astragan• 
dan bir depoyu dolduracak kadar kO' 

ca koca mersin balıklan getirdiler. A
nacığımız, sana bunlardan azıcık olsll~ 
göndermedi... Sognka öyle hasisleştı 
ki bu gidişle adamlarını açlıktan &l· 
d!.irecek.". 

Sofiyanın, Vasili Vasiliyeviçin yoklıl' 
ğundan müteessir olarak, Silvestt' 
Medveef adında alim bir papasla dil' 
şüp kalktığı cöyleniyordu. 

Bu adam onun yanında müneccifı' 
ve aşık rolü oynuyordu. 1pek elbist' 
ler giyiyor, parmaklarına yüzükler, el: 
maslar takıyordu. Karga kanadı gib' 

(Sonu var) 
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Gürültüden gelen rahatsızlıklar 
Bu zamanda tehirlerin idaresinden 

tneaul olanların en büyijk dütüncele· 
rinden biri gürültüye karfı mücade
le etınek olduğunu biliyorsunuz. Ba· 
zıları - belki tehir halkmm pek kü· 
çük bir kıamı - bu nıücadeleye hak 
veriyorlar, bazıları - tehirde yapı • 
lacak bafka hiç bir iı kalmamıı aibi 
diye - mücadeleyi gülünç buluyo~ 
lar. Bu ayrılık niçin, 

ıöründüiünden, gürültü olan yerde 
konuturken aealerini bnz daha yük· 
aeltirler ve gürültüyü yapanlara hiç 
bir teY demezler. 

Son Avusturya hôdiseleri 
karşısında Fransa için 

Bir tehir çocuklarmın tabii say· 
dıiı, fakat bi~m kulaldarınuzm ku
ruluıu bakımından hiç de tabii ol· 
mıyan ,ehir aürültülerine karp İn· 
aanları üç aınıf a ayll"Dlak mümkün -
dür. 

Bir takımı cürültüden biç re.hat· 
aız olmadıktan batka kendileri -
bilfarz, 90förler gibi - eanatlarmı 
yapmak için ihtiyaçları olmadan gÜ· 
rültü çıkanrlar. Evindeki radyosun· 
dan, onu henüz almamı§ komıula -
mu istifade ettirmek maksadile -
kendi rivayetlerine ıöre - iyilik 
yapmak iç.in radyonun &eaini son per· 
deaine kadar açanlar bu b~inci takı· 
nıa ıirerler. Bunların arasm~ ken
dileri evlerinde bulunma.dıklan va -
kitlerde konu koqu mahrum kalma. 
am diye radyoyu açık bırakanlar bile 
yardır ••. Sokak satıcıları ıibi. fOför
ler cibi sürültü etmeie mocbur ~ 
lanlan böyleler:inin araamd. aaymı· 
yorum. Zaten aanatlarmd&n doJ.ayı 
prültü etmeğe mecbur olanlar ara· 
amda, batta gürültülerden gerçek· 
ten rahatsız olanlar da bulunur. · 

Bu birinci takıma karıılık, bir ta
kmu da gürültüden gerçekten muz • 
1ıarip olurlar. fikirler.ile çahıanların 
hemen hepsi bu ikinci aırufta bulut -
tllkl.n ~ibi, bu amıfta ainir hutaları 
ela yardır. Bazısı gürültüden duydu· 
iu ıatırab te&irile canına. kıymaia 
kadar varır. Kimişi de gürültü yapa· 
nm hayatmı kendisininkinden daha 
az değerli bularak cinayet iılemeğe 
kalkıtır. 

lkiai de normal adamlar aayıla
mıyacak kadar bu iki ta.kınım ara -
amda - her teyde olduğu gibi -
güriiküyü duyan fakat rahatsızlık 
duymadıiı için bitaraf kalan çoiun
hlk vardır. Bunların sinirleri normal 

Şehir idarelerinin gürültüye kartı 
açtıkları mücadeleyi lüzumsuz bu· 
lanlar, bıyık altından gülenler bu 
normal dediğimiz insanlar ar.unda
dır. 

Onlarm yani insanlar arasmda 
çoğunlufun gürültüden aynca bir 
rahataızhk duymaması siiriikünün 
ıerçekten zararsız olduiunu iabat 
etmez. Gürültünün zararlan sempa· 
tik ainirleri va11tuile olw'Cla onun 
için gürültüden rahataız olmazlar. 

Halbuki aürültünün zararlarını 
herkesin üzerinde aörmek ınüınkün· 
dür. 

Fikirlerile çahpnlarm gürültüyü 
iatememeleri ifl.rini azaltmaamdan, 
bazmnda çahpnaia büabütün enael 
olmasmdandır. El itleri dediklerimiz 
de az çok fikir itletmeye muhtaç ol· 
duklan iç.in ııürültü fabrikalarda.ki 
amelenin itini bile azaltır. Makine -
\erinin ıüriiltülerini keameye muvaf
fak olan fabrikalarda amele d-.ha 
çok it çıkanr. Daktilo makinelerinin 
ı\iriiltüaii ba:aı tedbirlerle keıilince 
çıkacak it yüzde yinni artar. F a.bri
kalarcla yapılan tedkiklere ıöre ıü
riiltüye gerçekten ahpnak ta müm -
kün değildir. Çünkü gürültü içinde 
çalıtan amele rahatsızhk duymaaa 
da iti azalır. 

Gürültünün it mahsulünü azalt
ması beyin ve mirler üz.rine teairi
ne hamledilebilir. Fakat beyinleri 
çıkarılmıt hayvanlar üzerinde yapı· 
lan tecrübeler gürültünün ııene fena 
teair ettiğini gö.tennittir. 

Gürültü damarlardaki tansiyonu 
arttırır, nab:ıın darbelerini çoialtır, 
hayvanm nefeaini daraltır. . 

Şehirlerde halkm d~rlarmda~ 
tanaiyonun, zaman geçtikçe, arttıgı 
,ehirliler.in çok et yediklerine, açık 
havada ya§&Dladddarına atfederler. 
fimdi anlatılıyor ki tanaiyon hasta· 
hğmm gittikçe çoğalmasında, traın· 
V•Y ve otomobil tealerinin, bütün ~ 
bir prültülerinin teairini d• unut· 
mama.k li.:aandır. 

G. 'A. 

Avuıturyadaki feci hldiaeler. 
Almanyanın tuavvur ve çok-

tan berl ihzar etmekte bulunduğu 
kuvvet darb~ini artık ıeclktirme· 
mek kararının alınmaıına hiç tliP-. 
heaiz yardım etmif olan bizdeki da
hiıt vaziyetiyle aynı umana tesa
dilf etmif olduğundan, devam eden 
hükümet buhranının inkifafı bakı· 
mından kati mahiyetleri olmak iktı· 
za eden neticeler venni,ıir. Halk 
cephesi simyacıları, old.ukça ~~lla
nılmış imbiklerinde seç.ım polıtıka· 
sının en nadir ilaçlarını ölçüp tar • 
tarken 93-rılun fırtınalı hududlarm • 
dan gelen mukaddes ittifak rü.z~.arı 
nice tehlikeli hafif rUzgArları önune 
katıp sildi, s:ipUrdii. Bu seçim d~v -
resinde biribirini takib eden kabıne
lerin istinad etmiş oldukları mUca· 
dele formUlU, saatten saate büyüyen 
dış tehlikeye karşı koymak maksa
dile partiler arasında i§birliğine ~e
rini bırakmış olduğundan, bu~ 
daha geniş bir bükü.met te~ekkülu 
bekliyobiliriz. 

Fakat bugün iktıdar rnevkHnde 
bulunan politik teşekkül genifleyip 
mahiyetini değiştirse bile • ki .b~ 
takdirde, selamet §artlarından bırı
nin tahakkuk etmiş olduğunu göre
rek memleketin sevinmeai için bir 
sebeb mevcud olmuş olacaktır - tek 
başına bu da kifayet etmiye<:e~tlr. 
Partilerin milli anlapna gayeaıyle 
mukaddes ittifaka müheyya bulun
maları zaruri olmakla beraber fran· 
sızlar arasındaki barış, tam bir deği
şiklikle • hatta daha açık söyliy~· 
lim • bizi bulunduğumuz yere go
türmüş olan politikanın tamamiyle 
tersine dönmesi ile müterafık ola -
rak vuku bulma.ısa hiç bir işe yara· 
mıyacaktır. 

Tecrim etmiyelim, muhakeme et· 
miyelim? İçinde bulunduğumuz an 
muhakkak ki bot aızlanıtlara müs&id 
değildir; ve tarihin hükmünü vere· 
ceği saat de henüz gelmemiştir. Yal· 
nız hadiselere bakalım. Hadise şu· 
dur ki, d'tin, hür bir millet katledil
miş, bu facia vuku bulabilmiş, hiç 
kimse buna karşı koyacak halde bu· 

· .k • bu hiddc~ ~Jt..4-ıııı~~~~~-,:~~;.=f'=:;:;;;::~ .J~91Jıt.-: ... ~MIPJ'.i.w.~&~o~r··~l~-~g~ibi•diieliv!iamli!.;ına~da~ha~il~o.!:l~ac~ak-ku~d~re:;t~ 
rur.ıtıye gaç oruma emıye ı kcstrası tarafından Müzik öğretmen o- te değildir. 1<1coloJ·iler, kollektif 

yurdun ağaçlandırılmasını ve meyva. kulu konser salonunda 18.3.1938 cuma 
la • "t"ba i 1 slı:ı,_ını temin et emniyet ve metafiziği, Milletler Ce· rın cıns ı ı r Y e 1 cıu • günü saat 20.30 ve 19·3.938 cumartesi 
mek için çalı§malarını ilerletmekte. günü aaat 15,30 da 17 inci koneer veri- miycti mistiği, milletlerin hilrriye-
dir. lecektir. tin~n konıyucuau ve bekçıisi sayılan 

Cemiy~t meyvalariyle töhret alan Program şudur: entemaıyonal proleteryadan iatia· 
Bursa, Malatya ve aaire gibi memle· Şef: Ernst Praetorius neler, ve aaire, fiil sahasında, bllfVe· 
ketlerimizden iyi cinı teftali, kaysi, l .• Hans Evald Heller: kil Şufniı'in biltUn dilnya vicdanına 
elma gibi meyvalann atı kalemlerini Pastorale ve Scherzo, aynı tem ü- hitab ederek, kuvvete boyun eğmek 
getirtmit Ankaranın meraklı çiftçi· zerinde. ve habulığa tahammill etmek za. 
lerine dağrtmağa baıiamııtır. 2 .• Richard Strauss (11.6.1864) ı ruretinde bulunduğunu ifadede kul· 

Cemiyetin paraıız olarak dağıttıfı Korno konçertosu mi bemol ma- landığı içler ac:ıaı ıözlere milncer 
bu :a.ılara ı-ok raO-bet ıösterilmckte· ··· 11 olmu•i ... r. Kendini beğenmif nazari· -y ;ıı; D JOr, Op. T'w-

dir. Allegro • Andante • Rondo, Allegro yeciler, ilinilıaye palavracılar iate· -
Bayvanlarm alınıp sokulması 

için liman ve kapılar 
Hayvan aağlık zabıtaaı kanununa 

göre hayvanların ve maddelerinin 
Türkiyeye sokulması ve Türkiyeden 
çıkarılması için açık bulundurulacak 
veya kapatılacak kapı ve limanları 

doğrudan doğruya Ziraat vekaleti tes· 
bit edecektir. Yalnız, bu iskelelerde 
ıümrük daireleri bulunacaktır. 

--· -~ 

Solist: Dr. Erns.t Paul diklerini söyliyecckler, fakat naza -
3. - Eugen Zador (5·11•1894) ı riyelerinin ve palavralarmın • mu· 

Dana Senfonisi vaffakiyeti Avrupa için bir ayıb, ve 
a) Allegro moderato, ham hayalciler, politikacılar ve ge· 
b) Andante cantabile • Alleg- vezeler için bir hicab olan ve ayıb ve 

retto. hicab olarak da kalacak olan - bu 
c) Allegro, haksızlık ve zulüm teıebbüsünUn 
ç) Tndantino • Rondo, Molto amansız cereyanını her ne şekilde o-

vivo lursa olsun değiptirdiğini iddia ede-
Gelecek konser 25.3.1938 cuma günü miyeceklerdir ... Realiat bir politika 

saat 20.30 ve 26.3.938 cumarteai günü ihtimal ki Avusturyayı kurtarabilir
saat 15.30 dadır. di - ve hidise bunu isbat e<iiyor - o-

YEŞI L DEFTER 
Hayslopun nefesi yerine gelmiı· 

ti. Elbisesinin koluna takılı kalmış 
yedi santimetre uzunluğunda bir 
ppka iğnesini çıkardı. Bereket ver· 
ıin, kadın darbeyi iyi isabet ettire
memişti. 

- İsterseniz onu kaçırmak için ıi
zlnle anlapbiliriz. Size mukavemet 
etmez, hem. •• 

- Eğer erkek olsaydınız, bana bu 
kadar küstahça bir teklifte bulunma· 
)'a ceaaret edemezdiniz. 

Hayslop arkasını dönerek yuru-
Zllek istedi. Fakat kadın yetişip kolun
dan çekti : 

- Erkek olsaydım, siz de daha az 
korkak olmazdınız. Yanımda biri da
ha var. Hem de erkektir. Kendisiyle 
görüşebilirsiniz. 

Hayslop, o zaman, tehdidkar bir 
tavırla kendisine doğru ilerliyen bok· 
a<sr Fred'in gölgesini seçti. 

Bu kadar alçakça bir tekliften son
ra. Hayalopun içinde kaynıyan inti· 
kam arzusu, nihayet bir hedef bul
lnuıtu. Serbest kalan eliyle Fred'in 
Çeneaine bir yumruk salladı. Tam ye
rini bulmasına rağmen yumruk iri ya· 
l't boksörü sarsmadı bile. Fred neye 
'llğradığmı şaşırmıştı. Bu gibi vaziyet 
lcrde it yumruğa gelmeden evvel bir 
lca.ç küfür savrulmak idettendi. Hal· 
'btıkı Hayslop, ant bir şekilde onu baa· 
lırınııtı. Fred, hemen keııdini toP.lldı 

Yazan: Marsıörit Randii 
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ve yumruğunu indirmeye hazırlandı. 
Hayslop, ilk hiddet anı ~ince 

kendisini nereye sürüklemek istedik
lerini anladı. Bu adamlar çok daha 
kuvvetli bir adam vasıtaaiyle kendi· 
sini döğdürmek, bir iki hafta it göre· 
miyecek hale getirmek istiyorlardı. 
Cimmi onsuz ne yapardı? Bu düşünce 
ile bir an bile tereddüd etmeden, bira 
şişelerinden birini aldı ve hasmının 
kalın kafasına indirdi. Şi~ parçaları 
ve köpük Fredin üstüne serpildi: Yü· 
zil bira ve kanla örtülil olduğu halde 
kaldırımın üstüne yıkıldı. 

Bu sefer kadın Hayalopa hilcum et· 
ti. Şiddetli bir darbe indirdi ve sivri 
bir şey Hayslopun kolunu çizdi. İki 
saniye sonra Hayslop, etrafa kalaba· 
lık toplanmasına vakit bırakmadan 

oradan sıvı§Clrak kendini apartımana 

attı. 

Cimmi Hayslopun perişan halini 
görünce z 

- Ne oldu gene? diye tel!ıla ye· 
rinden doğruldu. 

- Sokakta bir münakaşamız oldu, 
ve güzel bir kadmm verdiği bir ha
tırayı getiriyorum ı 

Yemek esnasında macerayı tefer
ruatiyle Cimmiye anlattı. 

- Şimdi maksadlarını çok iyi an· 
lıyorum. Kadının tahrikleri beni fe.
na halde kızdıracak, Frede ilk önce 
ben hücum edecektim. Bunun üze
rine o da beni pestile çevirecekti. 
Çok şükür ki tongaya basmadım ve 
silahsız değildim. 

- Kıssadan hisse: kolunuzun altı
na bir şişe koymadan sokağa çıkma· 
ym. 

- Bu güzel biranın bir ti§ealni 
ziyan etmek de yazık oldu. Ne dütil· 
nüyorsunuz, dostum. 
- Kara maske kadar zeki bir a. 
dam için bu planı fazla çocukça bu
luyorum. 

- Şu halde başka bir maksadları 
mı vardı? 

- Farziyeniz doğru olabilir. Fa
kat Bettiye karşı hissinizin kuvveti· 
ni tetkik etmek istemi§ de olabilirler 
Şimdi ona zaafınızın derecesini iyi 
biliyorlar. 

Hayslop ı 
- Anlıyorum, dedi ı 
Ve derin bir düşünceye daldı. Bir

den yerinden sısrayarak telcfo111 aa
nldı. 

• 
yenı 

politika 
Fransızca 

LÖTAN 
gazetesinden 

nun öldürillmeıine aea: çıkarmamıt 
olan politikacıların hatasını hiç bir 
fey affettiremiyccektir. 

Şu halde Franaa'nın dıt politl· 
kaaını kalkındırmaaı lbun, ve 

mutlak aurctte llıımdır. Bu, mliba
latsız komtularca tehdid olunan kü
çük memleketler için, Avrupa dama 
tahtasındaki bütün kısımları dikka
te alacak makul bir diplomasinin he· 
nüz kurtarmağa gayret edeceği mil
letler için lazımdır. Bu, adaletin, 
sulhun ve haysiyetin hizmetinde 
kalmak istiyen, ilk önce kendi ken
dini koruyup kurtarması icab eden 
bizzat Fransa için lbımdır. 

•.. Parise, milletlerin hür.riyetini 
zeka ile, realiteleri kavrama kabili
yeti ile, müessir müzakerelerJe kur
taracak devlet adamları lazımdır .•• 

Bundan başka, Fransanın enter • 
nasyonal politikası ne olursa olsun, 
onun neticeleri, memleketimizin 
filen mevcud kuvvetine sıkı sıkıya 

tabidir. Şayed gar.bta, hem idealist, 
hem müreffeh ve iyice müsellah bü
yUk bir demokra.i Avrupa sesini iti
raz götürmez surette duyunnağa 
muktedir olduğu bilinmiş olsaydı 
Avusturya'yı boğmakta tercddüd 
gösterilirdi. Birkaç sene evvel he· 
nüz zaferin heyecanı içinde, hemen 
hemen sonsuz kaynaklar elinde, ·ve 

idMiW•Ul1&96H14tff&~Bl: 
vazenesine müteveccih ittifaklarla 

mevcudiyetini ihsa.aa hazır dostluk· 
lar gebekcai ile muhat bir Fransa he· 
nlb mevcud idi. Zayıf ve frenıiz bir 
emperyalizmin tecavil% imklnlariy -
le kaygılı milletler ona teveccüh e
diyorlardı. Bu bakımdan vaziyetin 
pek değjpif olduğunu naaıl ıizle· 
meli, nuıl kendi kendimiMen giz • 
lemeli? İki yıldan beri, büdce mu
yanneeia:liği ve bunun neticeıi o· 
lan para itleri maceraları dolayıaiy
le mali kudretimiz heyeun verici 
bir tekilde azalmıftır. İki ıeneden 
beri, yüklerini ölçülemiyecek suret· 
te çoıaltmakla beraber istilısali fe· 
laketli bir şekilde azaltmış olan geli
şi güzel bir teşrii çalışma yüzünden 
ekonomik kudretimiz bilinen ıeri -
lemelere maruz kalmıttır. İki ıene • 
den beri, teşvik edilen denilmese bi
le müsamaha olunan kanunsuzluk, 
nazariye aahasından fiil aahasına 
geçen sınıf mücadelesi, her tarafta 
tavsiye olunan kin manevi mukave· 
metimize zarar vermiştir. Milli kud· 

- Beni endiJeye dii§Urdünüz, 
Cimmi. Belki de Bettiyi kaçırmaya 
gitmişlerdir. Emniyette olup olma
dığını öğ11Cnmeliyim. Bu hidiıe be· 
ni sinirlendirdi. 

Telefonla konuıtuktan ıonra 
Hayslop Cimmiye döndü : 

- Uşakla görüştüm. Betti evde 
değilmiş. Saat be§ buçuğa doğru bir 
telgraf aldıktan sonra dişarıya çık

mıı. Bu haber hoşuma .gitmedi. 
- Nereye gitmiş ? 
- Bir şey bilmiyorlar. Hizmetçi 

Bettinin Şelmersle görüştüğünü 
görmüş. Şelmers bir taksi getirm.i§, 
sonra da onu takibetmiş. 

- Şu halde korkacak bir şey yok. 
Yemeğinizi rahatca bitirin. 

- Saat sekizde tekrar telefon ede· 
ceğim. O zamana kadar dönmüı o

lur. 
- Fakat belki de o zamana kadar 

Saaekse gitmek için yola çıkmış olu· 

ruz. Viv gideli iki saati geçti. Her 
halde telefon etmesi yakındır. 

- Eğer Betti kayboldiyse ••• 
Cimminin hayretle bakmaaı il· 

serine Hay.slop sustu. Sonra aakin 
bir tavırla devam etti : 

- Merak etme, Bettinin küfvüm 
olmadığını bili.yorum. Ver şu bira· 

dan kalanı. Şu allahın belası Fred, 
birlduı filDP..Ulll& liyilm aaııki. 

reti ehemiyfltll au~tte sayıflatan bü· 
tün bunlar, evvolki gün Bay Kamil 
~an'ın iatifaıiyle Maliye ve Milli 
Müdafaa aahalarında ifliaı ilin, ve 
diln de, biıiın için ıons\U bir siyasi 
muvaffakiyetsizlik olan An,ıus'un 
tahakkuku ile i&bat olunan bir poll -
tikanın neticesi olmuftur. 

İşte, bir daha avdet etmemek üze
re, bu politikaya nihayet vermek ll
aundır. 

!ıwanlıra nereden ıeldiklerini 
ıormıyalıın: Fraaeayı çöamek için 
iktııa eden her ıey yapılmıf olm11ı· 
na ratmen o Franeayı yeni battan 
kurmak için zaman henlb tamamiy
le ıeçmi9 defild.ir. Yeni hilkümetin 
teteltkill tarzı ne oluna ot.un, hem 
kendilerini, ve hem de ne yaıık ki. 
uzun uman memleketi bealemit o· 
lan yanlrı fikirlere bir daha dönW· 
memeıini o hükilmett.en ı.tiyellm. 
Mukaddea birlik mi? Pek lll: fakat 
tamir için, kalkındırmak için, lconı· 
yup idame etmek için blrli.k • , • Bil· 
tün franıızların uılaflDUt ancak 
ıulhun muhaf uaaından ıyrılmu o
lan momleket ıellmeti hedef tutul
mak şartiyle temenniye layık ve ta· 
savvuru kabildir. 

Hayat pahahhöı 
ile mücadele 

Ekonomi Bakanh~ı. hayat pahalı
lığı üzerinde tetkiklerini kıaa bir za. 
manda baJ&rmak Uzere yeniden iki 
ecnebi mütehassıs getirtmeğe karar 
vermiştir. 

Şiddetli zelzele 
?atan.bul, 17 (A.A.) - R..athane· 

den teblil ediliyor: Bu aabah eut 
liçU .S.S da_.ika 27 aniye ceçe kuvvet· 
lice bir zelzele kaydedilmiıtir. Şehri· 
miıde.n daha hafif hi•edilen bu .zel· 
selenin merkez ÜllÜ !stan.buldan 160 
kilometre mcaaf ede tahmin edilmek· 
tedir. 

••• 
c-..._ • ...,., ", \n.n.7 - 15llOl.lla Drff 

saat dörtte burada 5 aaniye devamlı 
§iddetli .zelzele oldu. Huar yoktur. 

Haliç §lrketl toplandı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Haliç 

şirketi bugün yaptığı fevkallde top· 
lantıda idare heyetine şirketin mukad. 
deratını tayin edecek tedbirleri al· 
mak, belediye ile ıirket arasında he • 
nüz halledilmiyen meeeleleri bir neti
ceye bağlamak, icabında anlatma yap· 
mak için aaWıiyet vermifti.r. İdare 
meclisi lüzum gördüfü takdirde feeh 
ve tufiyeye de ..ı&hiyettar olacaktır. 

Bir eroinci hapishaneden çık
tığı gün hırszlık yaptl 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Eroin 
kaçakçılıfmdan mah.kfun olan bursah 
Mehmed bugün cezasını bitirmiş ve 
Üsküdar hapishanesinden çıkını§. Tah 
ltyeıinden yarmı aut ıonra da Kadı
köyilnde lbralıimln evinde hınızlık 
yaparken cilnnU mefbud haUnde ya • 
kalanmııtır. 

Viv telefon ediyor 
Saat ıelriı:e bet kala. tam Hayelop 

Nıoylor'un numarumı arayacağı es. 
nada. telefonun zili çaldı. Cimmi ka· 
rıaının seaini tanıdı. 

- Saneuyonel fCyler ketfettim, 
Cimmi, müjdemi isterim. 

- Ballarat'm çeteye meneup oldu· 
ğunu haber verece.bini%, değil mi? 

- Ah, Ci.mmi, bunu nereden ket
fettiniz. Beni bunu öğrenmek için 

ti buralara kadar geldim. Ha.lbuki 
siz oturduğunuz yerde aynı §eyi öğ· 
renmipiniz. 

- Gene sizin aayenizde. Çünkü 
takib etmit olduğunuz OR 1427 nu· 
maralı otomobil Ballarat'a aidmit-

- Biliyorum, Otomobili göördüm 
ve sahibini de tanıdım. 

- Ne demek iatiyoreunua, anla· 
madıın ? 

- Evveli Ballaratm lduğunu 
bilmiyordum. Köylüler a8ylediler. 

- Demek ocıu daha evvelce gör· 
mütdünilı: ? 

- Tabit 1 bir hafta evvel motoaik· 
Jetle takibettiğim •e Granadaya gir

mit olan adam. 
- O gün taldbettiğ:iıı Vcllenl de

ğilmiydi 1 
- Demek Ballarat'm Vellenale 

lliM adim ~ bUIWmı.cluD. 
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Standard elbiseler 
Dünyanm gittikçe acaiblepekte 

olduğunu tekrarlarııam ancak meş• 
bur möıyö dö La Paliı gibi her
keain ağzmda dolaıan bir hakikatten 
bahsetmi§ olurum; fakat dünyanın 
gittikçe acaibleıtiğine de §Üphe yok
tur ..• 

Şu zengin, fU müreffeh, şu dün
yanın bangeri olan Fransa, döviz 
lcontrolu ~ııeleain.den dolayı hükii
met deviren Fransa,. Amerika ile 
kendi arasında mevcud ticaret an
lapnaaı icabmdan olarak idhal olu
nan yirmi ton kadm elbiaeaini bir 
meaele haline getiı-erek "ey fransı:a
lar, franıız malı kullanın,, diye aii
tun aütun yazı ile halkı franaız m&• 

landan batkaamı kullanmam.ala lef'" 
vik etmektedir. 

Hesa.bdan pek anlamadığını aöy • 
liyerek söze bqlıyan muharrir, mil
li endüstrilerden bir.i olan hazır elbi
aeciliği ni9in tehlikede gördüfünü 
fÖyle onlatıyor: 11Her elbise 150 
gram ağırlığında olaa 20 tonda 133 
bin elbise bulunduğu neticeaine va -
rft'ı:a. 133.000 kadın elbiae5i koca 
Fransa için nedir ki? Ancak bu, mil
li emeli 133.000 elbiaenin dikilme
aine lban olan İ§ zamanından mah
nmı etmek, bunları dikecek olan 
fra.nıı• iKi kızlannı bu nimette ip.is 
bırakmak demektir. Denildiğine gö
re bu elbiaelerden her birini biçip 
dikmek için dört aaat uğrapak la
zondır. Şu halde diki~çjlikle geçi
nenlerimiz bu yüzden tam 532.000 
saat bot oturacaklar ve bu kadar sa· 
atte kazanabilecekleri frankları da 
kazanamıyacaklardır. Buna mecbu
ri iıaizlik ismini verebiliriz. Ancak 
itaizlik ne §ekilde olursa olsun tica
ret bilançomuzun muvazenesini bo -
zan unaurlardan biridir. Ticaret bi· 
lançoınuzun uıuvazenesi bozulduğu 
derecede de fakirle~tiğimize hük
medebiliriz. Ne yapmalı? Bizce, ya· 
pılacak t•Y fransız kadınının, daha 
da pahalı olM, yalnız franaız malı 
ciYmeaiciir; fra.naı• ~narı lehinde 
prop..,.anda yapmaındu-. Bu takdir • 
de fran11z parası Fra.naanm içipde 
kalacak, Amerikaya gitmiyecek, ni -
hayet gene Fransayı zenginleflİ,..._ 

cektir.,, 
f ranae, yerli ve yabancı ...Uan 

hakkında böyle diiıünecek olW"aa 
1. ı .11·.a:-: •• u,,; •• 1- -·-·bilinde 
bu memleketten Amerikaya giden 
fn.nsız malları ile kendi yerli mallan 
hakkında da amerikahların batlı:a 
türlü dü~ünmeleri neden iktiza et
sin? 

Biz, bütün bu meselelerde en iyi 
formülleri bulmut olan milletlerden 
.biriyiz. Batk• milletlerle mukavele
ler yaparak muhtaç olduklarımızı 

onlardan alırız; ve bu auretle mem
leketimize ginniı olan mallar aley • 
hinde artık IÖz aöylemeyiz. Fakat 
biliriz ki türk malı almak her tür
kün borcudur: Memleketimizde 
imal oluna n ınallan bol bol kullanı· 
rız. 

lki telakki arumda pek ehemi
yetli olmasa bile fark bulmaz mıa.
nız. - N. Baydar 

Fakir kadınlann çocuklarmı 
barındırma odası 

İatanbul, 17 (Tıclefonla) - lte gi
den kimıeaiz fakir kadınların tahsilde 
bulunan çocukları için lstanbulda on 
tane barındırma odası açılacaktır. 

zaman Beysvater oteline Velens na
mı altında iniyor,. 

- Bravo Viv, çok güzel çalıırru1-
ıın. Bqka verilecek haberin yok mu? 

- La Granj'a şöyle bir göz ataca
ğım. Bu köşk, Vatermer köyünden 
iki mil uzakta tenha bir yerde mün
zevi bir bina. Vellens yahud Balla-
rat yirmi dakika evvel otomobille (). 
nümden geçti. O kadar hızlı gidiyor 
du ki az kalsın benim otomobilim 
hendeğe yuvarlanacaktı. Otomobili 
bir şoför idare ediyordu. !çcrde de 
Vellensle çeteye mensup kadın var
dı. Yeşil ppkalı sarışın kadın. Ara-
larında münakaşa ediyorlardı gali
ba. Telefonu kapatacağım. Söyiiye
cek bir şeyin var mı ? 

- Hayır bu aktam oraya gelmeye 
karar verdim. 

- Pek ala. Kuğu otelinde Misis 
Raçet adiyle beni bulursunuz. Eğer 

otelden ayrılırsam size bir tezkere 
bırakırıın • 

- Mükemmel, biraz sonra görU
türüz. 

Cimmi derhal bu malWııatı Hay .. 
lopa verdi. Ve : 

- Hadi, hemen oraya koşalım, de
di. 

- Bir dakika. Bettiye telefon e
deyim. 

-Soau var-



• 
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Bahkesirde bir cumhuriyet eseri daha 

Doğumevi ve ebe mektebi 

Binanın inıaasına başlanıyor 
Balıkesir (Hususi) - Doğum ve çocuk ba

lrnnevi ile köy ebe mektebinin temel atma tö
reni büyük bir kalabalık huzurunda yapılmıt· 
tır. Bütün muhitte büyük bir ihtiyacı kartıla
yacak olan doğumevi binasmm intasına der
hal batlanacaktır. Törende nutuklar söylen
dikten sonra kazılan temele bH- ıite içinde va
li, korgeneral, belediye reisi tarafından imza-

lanan bir kağıd kondu. Bundan 
ba,ka gümü§ paralarımızdan bi
ri de §İfe içine kondu. Kağıdda 
fU satırlar bulunuyordu: 

"Türkiye cumhuriyeti yabancı göz 
!erin yan bakışlarından bile kıskandı
ğı müstakbel yiğit ve gürbüz neslini 
tesadüflere bırakamaz. 

Bu kaygı ve duygu ile on beş yıl· 
dır durmadan, dinlenmeden düşünen 
ve çalışan sihat ve içtimai muavenet 
vek.ileti, türk anasının doğumunu ı.. 

ve o ananın yavrusunu düşündü. 
İşte bu düşünce mahsulü olan Ba

lıkesir doğumevi ve çocuk bakımevi 
He köy ebe mektebini şefkatli kuca
ğında taşıyacak olan bu binanın teme
li; bugün (14 mart 1938) pazartesi sa
at 14 de Balrkesir valisi B. Ethem Ay
kut ile, ikinci kor komutanı korgene
ral Sabit Noyon ve vilayet umumi 

,,--..... --..... -
1 

Balrkesir memle -
ket hastahanesi ve 
Balıkesir köy ebe-

ı 
si okulu talebeleri 
tatbikat kryafetile 
öğretmenleri ara
sında. 

BLUS 

11 yasında bir genç 

kız kayboldu 
İzmir, (Hususi) - Eşref paşada 

oturan Bahriye adında ve on bir ya
şında bir genç kız bir kaç gündenberi 
ortadan kaybolmuştur. Bahriye her· 
günkü gibi mektebe gitmek üzere ev
den çıkmış ve bir daha dönmemiştir. 
Kızın ailesi merak içinde polise mü
racaat etmiştir. Bütün araıtırmalara 

rağmen kız bulunamamıttır. Bahriye
nin güzel bir kız oluşu, evden ba
zı eşyasını ve nüfuz tezkeresini de ya 
nına alışı kızın kaçmış olmas ihtimal
lerini kuvvetlendirmektedir. 

meclisi üyeleri tarafından yüzlerce r----------------------------------------------
hallcın huzurunda atılmıştır, 

Düğün evinde 

,iyi meze getirmediği 

için çekmiş vurmuş ! 
Aydın, (Hususı) - Çinede bir dü

lünde hiç yüzünden bir adam yaralan 

ınıştır. 

Sarıoğlan mahallesinde Ali çavu
§Un düğününde rakı masaları başında 
eğlenen davetlilerden Ömer, misafirle 

re hizmet eden Osınana istediği me

zenin hemen yetiştirilmemesinden 

lıım>l§ ve tabancasını çıekerek Osına
nı karnından tehlikeli aurette yara
lamıştır. Osman memleket hastane
aine getİrilmİ§ ve ameliyat yapıfarak 
kurşun çıkarılmıştır, Ömer y~alan
nuştır • 

Afyon tecrübeleri 
Afyon, (Husust) - 1:,'Jyuşturucu 

maddeler inhisarı tarafınfan şehri
mizde muhtelif tohumların deneın,c. 
uri yapılmak üzere Afyon ektirilmiş
tir. Ekilen tohumlar 180 çeşiddir. İç
lerinde İran, Afganistan ve Çinden 
getirilmi§ tohumlar da vardır. Bun
lardan bazılarının büyük ve armud 
teklinde ke11eleri olacaktır. Çok yağ 
htihsal edilebilecek cinsler de ınev

cud bulunmaktadır. 

Doluda kır koıulart 
Bolu, (Huıusi) - Bölge kır koşu

ları neticelenmiştir. Bu koşulara Bo
lu, Düzce, Gerede, Modurnu, Akçako
ca, Göynük ilçelerinin atletleri iştirak 
etmiştir. Karaçayır mevkiinde yapı

lan koşularda atletler şu neticeleri al
mışlardır : 

3 bin metr.lik koşuyu 6 kazadan 11 
atlet iştirak etmiştir. Bunlardan 11 
dakika 56 saniye 9 salisede Mehmet 
Varol (Bolu) birinci, 11 dakika 59 sa
niye 4 salisede İbrahim Kutlu (Bolu) 
ikinci, 12 dakika 8 saniye Sabri Yerli
kaya (Mudurnu) üçüncü dereceyi al
mışlardır. 

6 bin metrelik müsabakaya 10 atlet 
iştir1k etmiş bunlardan 23.42.9 de 
Muıtafa Ceylan (Bolu) birinci, 23.1.3 
de Muzaffer Uğuroğlu (Düzce) ikin
ci, 24.%.~ dıe Mustafa Türkoğlu (l'IJu
durnu) üçüncü dereceyi almışlardır. 
Havanın yağışlr ve rüzgarlr olmasına 
rağmen İlbay ilçebey ve kamunbay· 
!arla umumi meclis üyeleri ve bütün 
teşekküller ve halk kütleleri bütün 
sahayı doldurmuş ve koşu heyecan ve 
alaka ile takib olunmuştur. 

Bursada posta binası 
Bursa, 1ll (Hususi) - Şehrimizde 

bir posta binasr yaptırılması kararlaş
mrş ve bu hususta alakadar makamlara 
emir verilmiştir. 

Şehrimiz telefonunun kuvvetlendi
rilmesi için bir kuranpörtor konması 

kararlaşmıştır. 

Aydının bu seneki vilayet 
büdçesi 914,402 lira 

Ayrıca 100000 lira da istikraz edilecektir 

Aydın umumi mecli•i üyeleri 
Aydın, (Hu&usı) - Vilayet umu

Aydında lik ma~lart Yozgadda kayak sporlan 
mi meclisi müzakerelerini bitirerek 
dağıldı. 

Daimi encümen üyeliklerine yine 
Ethem Menderes (Aydın), Ahmet E
min Arkaym (Çine), lıımail Hakkı 
Akdeniz (Nazilli), Dr. Şakir Şener 
(Söke) seçildiler. 

Aydın, (Hususi) - Aydın bölgesi 
futbol voleybol maçlarına başlattı. 
Bunu Karapınar, Çine, Söke, Nazilli, 
Aydın takımlarının geçid resmi takib 
etti. !tk maç Menderes Sporla, Kara
pınar arasında yapıld~. ı.ı:enderes spor 
maçı on ikiye karşı yırmı beşle kazan
dı. Futbolda Söke ve Mendereı birer 
oayı ile berabere kaldı~a~. Men~ereı, 
Çineyi sıfıra karşı yedı ıle yendı. Ay
dın spor kulübü, tik maçlarına ~aşlan
m~sr dolayısiyle bir balo verdı. Balo 
temiz bir hava içinde sabaha kadar 
devam etti. 

.. ._ ... ....,.. -----.... , _ .. ...,.":" 

Yeni Afyon garı 
Afyon, (Hususi) - İstasyonda. y~

pılacak olan yeni garın temellerının 
kazılmasına başlanmıştır. 

wi': 

- -

·-· 

Sevgilisinin kocasını öldüren 
zanlının idamı istendi 

Zeliha, kocamı ben öldürmedim diyor 
İzmir, (Hususi) - Bundan 9 ay 

evvel Menemende müdhiş bir cinayet 
işlenmiş, Necib adında bir adam köy 
yolunda ölü olarak bulunmuştu. O 
ak"t b cinayetin suçlusu olarak Ha

:an ı Çe~n adında bir delika~lı ile Ne· 

cibin 14 senelik karısı Zeliha yaka
lanmıştı. Zeliha tanıdığı ve evlenmek 
. d" - . H•san Çetini kocasını 
ıste ıgı • ' 
öldürmeğe teşvik etmek, Ha~ da 
bu cinayeti işlemekle zanlı ıdıler. 
Zanlıların muhakemeai bitıniş ye ı:ırild 

deiumumi iddianamesini söyliyerek, 
Hasanın ceza kanununun 450 inci mad 
desinin 4 üncü fıkrasına göre, Suçlu 
Zelihanın da 64 üncü maddesi dela
letiyle 454 üncü maddeye göre ceza
landırılmasını istemiştir. Hasan hak
kında istenilen ceza idamdır. Zanlıla
rın ikisi de inkarda bulunmuşlardır. 

İzmir, (Hususi) - Menemen cinaye· 
ti maznunları hakkında mahkeme ka -
rarmı verdi. Hasan Çetinin otuz sene 
hapeine, Zclihanın beraetino kara~ ve -
rildi. 

l 

-
~ 
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' 
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Yozgat, (Husus!) Yozgadda 
binicilik, atıcılık ve cirid sporların

dan sonra kayak sporları da başlamış
tır. En güzel kayak yerlerine sahih ol 
duğu anlaşılan Yozgad merkezinde 
kayak sporları için de faaliyete gid· 
şilmiş ve lstanbuldan getirilen on ta
kım kayağın gelmesi üzerine geçen 
pazar günü başta spor bölgesi başka

nı viili Feyzi Gürel olduğu halde i'4ı 
kayak sporlarının açılma töreni yapi
!arak çalışmalara başlanmıştır. Resim 
de ilk çalışmalara aid bir intiba gö· 
rülmektedir. 

Karısına keserle hücum elmiş 
Adana, (Hususi) - Rauf admda bir 

adam, karısı Güllü ile kavga ederken o
line geçirdiği keserle kadının üzerine 
hücum etmiş ve keseri kadının kafası
na indirmiştir. Güllü kanlar içinde ve 
baygın bir halde katmııur,. MUt~vjz 
k~ ıakalanmıştır. 

Umumi meclis 938 vilayet büdcesi
ni 764.602 lira adi ve 149.800 lira da 
fevkalade olmak üzere 914.402 lira o
larak kabul etmiştir. 

Bundan 104.267 lira idare kısmına, 
76-460 lira nafıaya, 225.226 lira maari
fe, 26338 lira ziraat ve baytara, 70.904 
lira sihat ve içtimai muavenete, 261 
bin 704 lira da müşterek ve muhtelif 
masraflara ayrılmış, 149,800 lira yol, 
mckteb, zirat işlerine tahsis olunmuş
tur. 

Vilayetin gıeçen yıl büdcesi 813 li
ra idi, fakat vekfilet 29.000 lira tenzil 
ederek 784.000 lira olarak tasdik et
mişti. Tenzil olunan miktar muazam 
büdce olarak yine eklendiğinden ~u, 
yıl büdcesi geçen yıldan 100.000 !ıra 
fazladır. Bu da arazi tahııirindcn elde 
edilen fazla golirle temin edilmi§tir .• 

Meclis Çine • Aydın yolunun inşa
sına sarfolmak üzere 100.000 lira da 
istikraza karar vermiştir. Halkev
Jeri inşaatına sarfolunmalc üzere 
23000 lira ayrılmıştır, - Osman Be
cerik. 

İzmir Juarma gelecekler 
için tenzilat 

lzmlr, 17 (A.A.) - Fuar münase
betiyle lzmire geleceklere geçen sene 
yapılan tenzi!ltın bu sene de aynaı 

kabul edildiği, yalnız 15 günlük ve 
bir aylık haik ticaret bileti alanların 
İzmirde asgari iki gün kalmak mecbu
riyeti konduğu atakadar makamlar -

- )mıit ... lılk1lldJ:ııılp 

-~----
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ZABİTİNİN 
H a..tı.~la.d.tk.la.r\. 

No: 6 Anlatan: Emekli Kurmay 
Albay Raşid Galib Dowr 

Ruslar Osman paşanın bindiği hayvanı 
bile Petresburga götürmüslerdi 

Plevne'nin içinden Kayalıdere de
nilen ufak bir su akar ve tehrin i
çinde bir t&kun değinnenleri dön
dürür. Ruslar muhasara esnasında 
bu suyun önüne bir bend ya.pmıtlar, 
suyu tqınp tuğyan halinde birden
bire tefıre aalıvenrler ve bu suretle 
değirmenleri tahribe çalı§ıyorlar
mq. Burayı da gezdim. 

Bundan sonra gene rus ve rom.en 
askerlerinin, Üzerlerine akurane 
saldırıp da hiç alamadıklan, (Gri
viça) tabyalarını görmeğe gittim. 
Bunlardan birisine Kanlı tabya de
niliyordu. Ruslar ve romenler bu 
tabyaların önlerine müteaddid ye
raltı lağımları kazarak onları ber
hava etmeğe çall§Dlltlar ve hatta bu 
lağımları tabyaya ti. otuz metre me
aafeye kadar da yaklaıtınnıtlar i
ken bizimkiler mukabil !ağam ile 
mukabele etmiıler. Hasılı bunlan 
dütman hiç za.btedememiştir. Bu 
tabyalar daha dört kÖ§eli toprak 
tabyalar<hr; Şekilleri bellidir. Bun
ların önünde bir de (Aleksandr) is
minde bir nıı tabyası vardır. 

Bu Griviça tabyalarında ben bir 
ôkıi yeri kazdırarak bir kafa tası 
çıkarttım. Ve bunu Plevnedeki kan 
lı t..biyenin ziyareti hatırası olm&k 
Üzere getirdim. Yalnız bu kafa ta
sının tüıılc mü, rus mu, romen ka· 
fa tasımı olduğu belli değildir [*] 

Bunlardan sonra Vid nehri kena
rındaki ovaya hakim olan ( Opa
neç) istihki.mlarmı görmeğe git
tim ki bunlar bir Tabiye ile bir ta· 
knn avcı aiperleııinden mürekkeb
tirler. 
Bunlar bir tepenin kenarında in

ta edilmitlerdir ve buradan Vid o
Yaaına hakim bir vaziyettedirler. Si
perlerin yerleri hala bellidir. Malum 
olduju üzere çrkııta Osman Pata, 
ca~ n •• 1 • Bu ı.. .... -

ac1.1 Htt;;-- ... ~ ... 
dikten aonra Plevneden Sofyaya gi
den yol civarında bir çoban kulübe -
aine çekil.ıniş ve ordusuna teslim em
rini venneaini iatemek için rus parla
menterleri kendisini maiyetile bu
rada bulmU§lardı. 

Ruslar, Osman Pqanm bu çıkı~ 
esnasında bindiği hayvanı dahi alıp 
Petreoburg.a götürmiiJler ve hayvan 
öldükten sonra da mwnyalayarak 
müzeye koymutlardır. 

Osman Pe.ta ordusunun harb et -

l*J Griviça tabiycleri hakkında ben.' ~ir 
ruıça kitabta ıunu okumuıtum: Grıvıça 
tabiyclcrine taarruzdan evcl bunların 
keıfine bir crki.nı harb miralayı memur 
edilmiı, o da bu keşfinde burada yalnız 
tek bir tabiye buJundui;unu amirine bil
dirmiı. Bunun üzerine buraya hücum 
edilmi'; hücumda önlerine iki tabiye 
çıkm11tır. Bu yanlış kc~iften dolayı bu 
miralayın rütbesi ncfcrliie indirilerek 
oraya ikinci defa hücum edecek alayda 
nefer olarak kullanılm.ıı;tır_ 

Çocuk esirgeme 
kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından 1-3-1938 tarihin
den 16-3·1938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında 2823 çocuğa yardım edilmiş
tir. 

Bunlardan 215 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmıf ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş bakımevinde de 415 ço

cuğun di,leri bakılmış ve tedavi edil
miştir. 

1448 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 132 çocu
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekun o· 
!arak 1285 kilo bedava süt tevzi edil
miştir. 

Yardım için genel merkeze başvu
ran 9 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. 

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

Bir fakir aileye bir çocuk kundak 
takımı verilmiştir. 

Kurumun Keçiörendeki Anakuca
ğını görünüz. Dikkat ve şefkatle ba
kılan yurd yavrularının sağlıkları ve 
nqeleri sizi IIC'Vindirecektir. 

İzmir fuarında daimi sergi 
Ziraat Bakanlığı, 1938 beynelmilel 

İzmir fuarında yapılacak ve bütün 
zirai mahsullerimizi daimi olarak teş
hir edecek daimt bir sergi açına.ğa ka-
~INo 

tiği Vid yalısına nazır olan tepeler• 
de Üzerlerine "burada 10 ilk k&nwı 
1877 de tiddetli muharebeler ol
muıtur,, diye yazılar yazılı obeliskler 
dikilm~tir. Bunlarla bu muhareb.· 
leri tesbit etmek istemitlerdir. 

Plevruı ~ehrinin içinde 
gördüklerim 

Plevne teslim olduktan sonra teh• 
rin muhaaarasında bizzat hazır bu
lunan imparator ikinci Aleksanchr, 
fehrin en güzel bir bıılgar evine ,.e... 
leşmit ve Osman P84'lyı burada ka.. 
bul eylemittir. Ben bu evi ve bu o -
da.yı ela gezdim ve gördüm. Oııman 
Pate. yaralı olduğunu söyledikleri 
zaman (ona iki kuvvetli kazak gön
deriniz koltukle.rına girsinler de g.
tirsinler) demi§. Osman Paıa ise kol
tuklarına böyle iki kaz.ak alarak de
ğil, belki doktoru Hasip Beyle ağa
sının kollarına girip imparatorun hu
zuruna çıkmı§tır. 

. lmparatorun Osman Patayı ka
bul etınit olduğu odada o vakit gir 
mit olduğu üniforma.ar duruyor ki 
bunu oraya hatıra olarak bırakmıt
tır. Burada bir t&kım türk zabit el
biseleri de vardır. 

Ev bir bahçe ortasındadır. Etra
fınd&ki parmaklıkları hep bizim es
ki tunç toplarmıız, süvari, topçu 
kılıçlan ve tüfeklerimizle yapılmıt
tır. 

Harp meydanını gezip bitirdiktea 
sonra kendi doğduğum evi arama.ğa 
gittim. Ev kimilen yılalıruıtı; hattl 
yeri bile belli değildi. Yalnız evin önün
de bahçede bir kuyu vardı; kuTunl8l 
yeri belli idi. 

Son bir hatıra 
E.vimi.zin ftva..,..,_..:ia bi değirmen 

öniliıde" öyiiarCI&. o· değıniıen nala 

iıliyordu. içine girdllıı. Önüme ihti
yar bir değirmenci çıktı. {Sen Ple_._ 
muharebesini hatırlıyor musun 7) 
diye sordum. Değirmenci ı 

(Evet batırlarmı. Ben Osman p..,. 
fanın doğramacm idim,) dedi. B... 
nun üzerine ben heyecanla bu ihtiyar 
değirmenciyi kucakla.drm. Üstüm 

batım bütün bembeyaz un oldu. De
ğirmenci benim bu tevkime fA!tl 
(Beni niçin kucakladınız?) dedi. 

Ben de (birinci&i sen Osman Pata>"' 
hizmet ettiğin için, ikincisi de ben 
ıu değinnenin yanında doğmuı ve 
küçükken bu değirmenin önünde OT· 
namıt ve bure.cla rus gülleleri senin 
gibi benim de hatuna düıtüğiinü ha· 
tırladığım için seni kucakladım.) dO' 
dim. 

(BİTTİ) 

Ankara sofları 
Halis tiftikten mamul Ankara sol

larının geyilme zamanı yaklaşıyor. 

Yazlık elbiseden başka oda döşeme· 
liklerine perdelik ve saireye elverişli 
bu kumaş Çocuk sarayı caddesindeki 
Yerli Ma11arı ve Karaoğlanda Yeni 
Bursa pazarı mağazalarında satılmak
tadır. Fiatları yüz, yüze1li, yüz yetmiş 
beş kuruştur. Beyaz ve muhtelif renk 
lileri vardır. Mücerret Ankaramızr 

hatırlatmak ve aynı zamanda vatan 
daşlarımıza bir fedakarlık yapmış ol
mak üzere Türkiye Tiftik Cemiyeti
nin yeni baştan ihya ederek maliye -
tinden yüzde otuz noksan fiatla sa
tılığa çıkardığı bu zarif ve mevsim
lik kumaşı sayın vatandaşlarımıza ve 
bilhassa sıcak vilayetlerimiz halkına 
tavsiye ederiz. 

Bölge kupası ma(ları 
Futbol ajanlığından: Bu hafta ya· 

pılacak ''Bölge kupası,, maçları şun· 
!ardır: 19 mart 938 cumartesi saat 
13.30 Ticaret Lisesi - Gazi Lisesi: Şe· 
bir stadında. Hakem: Hamid. 

20 mart 1938 pazar saat 13 Ankara· 
gücü - Gençlerbirliği: Ankaragücii 
sahasında. Hakem: Mehmed Ali. 

Pamuk üretme çiftlikleri 
Ziraat Vekaleti, bu yıl Iğdır •• 

Malatyada da birer pamuk üreun• 
çiftliği tesis etmek suretiyle, üretın• 
çiftliklerini beşe çıkarmağa karar ve! 
miştir. Gene bu yıl Trakyada bir li• 
retme çiftliği kurulması için lüzu.ııt' 

hı. ;ırui istim!&k olunacaktır, 
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~ekoslovakyayı 

korumak için 
Moskova, 17 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: 
B. Litvinof, yabanct gazetecilere 

beyanatta bulunmuş ve demiştir ki: 
"- Sovyetler birliği, tecavüz ha

reketlerine bir nihayet vermeyi istih
daf eden bir enternasyonal konferan
sının toplanmasını görmek istemekte
dir. Bu husus için evvela, Amerika 
Birleşik devleti de dahil olmak üze
re büyük devletlere davet yapılacak, 
fakat Almanyaya, İtalyaya ve Japon
yaya davetnameler gönderilmiyecek
tir. 

Sovyetler Birliği, milletler cemi
yetine, diğer sulh seven milletler ile 
organize işbirliği yapmak için girmiş 
ve sovyet hükümeti, kollektif emni
~et organizasyonunu ve kartılıklı yar 
dnn mıntakavi paktları akdini tavsi
yeden hali kalmamıştır. 

Sovyet hükümeti, Fransa ve Çekos
lovakya ile, tecavüz vaki olmadığı 
takdirde hiç bir devleti tehdid etmi
yen bu sistem paktlar imza eylemek 
suretiyle, filen de bu yola girmi11tir. 

Sovyet hükümeti enternasyonal 
menfi harektelerin ve bir tek mesele
de dahi olsa tecavüzü cezasız bırak
mamak keyfiyetinin mukadder suret
te bu gibi meselelerin fazlalaşmasını 
mucib olacağını daima tebarüz ettir
miştir. Enternasyonal hayat unsurla
rı, bu ihbarların doğruluğunu göster
miştir. Avusturyanm, Avusturya mil
letinin politik, ekonomik, kültürel is
tiklalinden mahrum eden askeri bir 
istilaya maruz kalması, bunun yeni 
bir teyididir. 

Bu defa. cebir hareketi, Avrupa
nın tam merkezinde vukua gelmiş ve 
bu suretle iYalnız, bugün mütecavize 
hemhudud olan bir memleket için de
ğil fakat bütün Avrupa devletleri i-
5in muhakkak bir tehlike doğurmuş
tur. Herhalde şimdilik, küçük millet
lerin mülki tamamiyetlerine ve her
halde politik, kültürel ve ekonomik 
istiklallerine karşr bir tehdid vuku 
bulmuştur. Bu küçük milletlerin in
kıyatlan ise, büyük devletlere karşı 
bir tazyik ve bir hücum için esas teş
kil eyliyecektir. Çekoslovakya. en 
başta tehdid edilmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka tecavüzün sirayet 
kuvveti sebebiyle, yeni yeni enter
nasyonal anlaşmazlık doğması tehli
kesi ınevcuddur. Nctekim bu hal, Po
lonya • Litvanya hududundaki endi
ee ıverici vazJl'.ettc kendi ini simdiden it•···----- -· 

Bugünk'ü enternasyonal 
wmiyet 

iBugilnkU enternasyonal vaziyet, 
l:iütün sulh seven devletler ve bilhas
sa büyük devletler için, Avrupa mil
letlerinin müstakbel mukadderatına 

karşı olan mesuliyetleri meselesini or
ıaya koymaktadır. 

Kollekıi/ hareketler 
Sovyet hükümeti, Milletler Cemiye

ti paktı, Kellog- Briyan paktı ve Fran
sa Çekoslovakya ile olan karşılıklı yar
dıın paktları teahhütleri sebebile, tcca
vüziln müstakbel inkişafırun önüne geç
mek ve yeni bir dünya boğuşması hak
kındaki fazlalaşmış tehlikeli vaziyetle
ri bertaraf etmek maksadiyle ve kendi· 
sinin iştirakile kararlaştırılacak kollek
tif hareketlere, evvelce olduğu gibi 
ıimdi de iştirake hazır bulunmaktadır. 

Toplanmasın» ı istediği devletler kon 
feransına Sovyet hükümetinin ne gibi 
pratik tekliflerde bulunacağı hakkın -
daki suale ise B. Litvinof gu c;evabı ver
miştir: 

Teklifler ne olabilir? 
- Şimdiden sarih teklifler ileri sür -

mek faydalı değildir. Evvela, büyük 
devletlerin müşterek bir harekete hazır 
olup olmadıklarının bilinmesi lazımdır. 
Eğer bir müşterek hareket kabil olmaz-

sa, bundan sonra artık umumi bir pa -
nik başlıyacaktır. 

Eğer bu konferans muvaffakiyetsiz
liğe uğrar ve Çekoslovakya bir hücu • 
ma maruz kalırsa, Sovyetler birliğinin 
vaziyeti, Fransanın vaziyetinin aynıdır. 

Sovyetler birlğii Çekoslovakyarun ya • 
runda harekete geçecektir. 

Nihayet, B. Litvinof, Avusturyanın 

•tmanya ile birleşmeis hakkında Al -
manya tarafından Sovyetler birliği:ıe 

yapılan tebliğe karşı Sovyetler birliği -
nin ne gibi bir vaziyet alacağı hakkın • 
daki suale de şu cevabı vermiştir : 

- Sovyetler birliği, hareketini di -
ğer devletlerin hareketine uyduracak
tır. 

Teklif Milletler Cemiyeti nwh-
1 illerinde nasıl karşılandı? 
Cenevre, 17 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: B. Litvinofun teklifi u
ınumiyet itibariyle bilhassa Milletler 
Cemiyeti mahfillerincc fena karıılan • 

UI:tJS 

PL'AN İTAATİNİ TESİS EDELİM 

''Taymis0 gazetesinde bir İngiliz muharriri An
karaya dair yazısında diyor ki: "Muhteşem bir te· 
bir kurmak için dü§en nadir bir fırsat tamamiyle 
realize edilmemiştir." 

Demek ki hataların telafi edilmek ihtimalini o 
da kabul ediyor: Telafi, plan disiplinlerine riayet
ten ibarettir. Ayni muharrir diyor: ''Planm icra ve 
tatbikatında kusurlar yaprlmı§trr. Mesela apart
manlar ve evler çatı hath dikkate alınmaksızın ya
pılmı§hr." işte yukarıda gördüğünüz yan yana iki 
kaçak katlı bina, bize bunu gösteriyor. Onun yanın
daki eski bina ise şehrin kaleye civar tepelerinde 

tapusuz, izinsiz kaçırılan yüzlerce binadan biridir. 
Planın işçi mahallesi kısmının hiç olmazsa arsaları 
satın ahnıp, emek ve para ıarfeden bu adamlara 
birer yer gösterilse ve bunlar mühendislerin neza
reti altında çıkarılırsa, ucuz, fakat güzel, munta
zam yuvacıklar meydana getirmek ve Ankaramızı 
da bu feci. çirkinliklerden temizlemek mümkün. 
olur. 

t 1 a s denizin del 

V aşingtonda, Japonya Çinle 
mücadelesini bitirdikten son

ra, cenubta ileri harekete geçerek 
kendine yeni iskan bölgeleri temin 
etmeğe kalkışacağı kanaati hüküm 
sürmektedir. 

Dar bir sahaya sığınmış olan ve 
bir kare kilometre münbit toprağı 
na 1000 ki~i isabet eden bir memle
ket için, nüfusunun her yıl 5 milyon 
çoğalması, büyük bir davadır. 

Bu itibarla, cenubtaki hemen he
men bomboş bir vaziyette olan yer
lere Japonyarun akın etmesine hiç 
şaşmamalıdır. Netekim daha şimdi
den bu sahalara iki milyon japon 
yerleştirilmiştir. 

Atlas denizine serpilmiş ve nü
fusları çok seyrek olan birçok ada • 
lar var ki, bu adalar milyonlarca in
sanı besleyecek, barındıracak vazi
yettedirler. 

Ancak, japonların bu adalara so
kulup yayılmaları, bilhassa birleşik 
Amerikanın en can alacak noktasına 
temas etmektedir. Çünkü bu adalar
da birleşik Amerikanın hareket üs
leri bulunmaktadır. 

Amerika vıe 
Japonyanr.n 
menf aatlf !rİ 

KORALI 
dergisinden 

arzu ettiği gibi, kendilerini iyi ida
re ettikleri takdirde kavuşac~ar-

edilmişlerdir. Faka' t, Birleşik Ame
rikanın Atlas denb :indeki en ehemi
yetli deniz istihkt iınları, sekiz tane 
Havay adasıdır. 

Bu gruptan eıı . büyük adalar Ha
vay ile Oahu'du r. Oahu adasında, 
140.000 nüfus~ yle Atlas denizinin 
ortasında yeg~ ne büyük şehir olan 

Honolulu bula ınmakta.dır. Oahu ada-

mefuÔlan Filipi~-a'*'d""'a~la"~r=grupun· 
dan 13 milyon insan yaşamaktadır. 
Karekilometre başına 5 kişi düşmek
tedir. Diğer taraftan, bu adaların 
büyük bir kısmındaki tabii zengin -
liklere henüz el sürülmemiş olduğu 
gibi, çoğu da bomboştur. 

~~----~·--~- ~ ~ 
.___ _ __.ı-.:,, • ~ 

den mürckkel o 30.000 ki~iliık bir gar
nizonla Arrw :r.ikanın Atlas denizin
deki istihka- ın zencirinin en kuvvetli 
halkasını tr ;şkil etmektedir. 

Birleşik Amerika hükümeti, 1935 
sonunda f ilipinlilerin istiklfilini ta
nımıştı. Ancak, bu adalar halln poli
tik bakımdan tam istiklallerine, on 
yıl sonra, o da, Birleşik Amerikanın 

mamıştır. Milletler cemiyeti mahafili, f 
sulhun idamesini istihdaf eden bütün 

teşebüsleri Bempati ile karşılamakta • 

dır. 

Şurası şayanı dikkattir ki, Sovyetler 
birliğinin bu salahiyettar ricali, millet
le rcemiyeti çerçevesi haricinde yapı • 
labilecek bir hareketi ilk defa olara dik 
kate almaktadır. 

Lon'dra teki fi nasıl kar§ıl.adı? 
Londra, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Londranın resmi mah
filleri Avusturyanın Almanyaya ilha
kı ve Çekoslovakyaya karşı yapılan 
tehditlerin doğurmuş olduğu vaziye -
tin tıcdkiki maksadile enternasyonal 
bir konferans akdedilmesi için B. Lit
vinof tarafından yapılmış olan teklifi 
müsaid bir surette karşrlamamı~ır. 

Bu mahfiller:ı sovyetlerin teklifine 

uyarak aktedilecek böyle bir konfe
ransın muhafazakar ingiliz halkının 
merkezi Avrupaya karşı yeni tıcah

hüdlere girişmeğe tedricen temayül 
etmekte olduğu bir sırada bu efkarı 
Prag'a karşı fazla itimadsızlık göster
meğe sevkctmesinden korkmaktadır. 

Diğer taraftan aynı mahfiller, ingi
lizlerle sovyetler arasında askeri me
selelerin müzakere edilmesi hususu
nun bahis mevzuu olmadığını ehemi
yetle kaydetmektedirler • 

İngiltere hükümeti, Çekoslovakya
ya karşı alacağı vaziyeti Fransa ile 
sovyetlerin Prag'a karşı girişmiş ol
dukları teahhüdleri tedkik ettikten 
sonra kararlaştınnağa azmetmiştir. 

Bu mahafil, netice olarak, İngiltc
renin vaziyetinin enternasyonal bir 
konferans ile değişemiyeceğini ilave 
etmektedir. 

Çekoslovakyadaki alman 
çiftçiler birliğinin istekleri 

Erili, 11. !A.A.). - Alman ~ft.&ilcc; 

lecek olan istiklal. ve hürriyetin, A-
merikanın Japonyaya karşı .kullan
dığı bu stratejik mevkile hiç bir su
retle alakası yoktur 1 

Bu adalarda, yerlilerden ~a 
15'0.000 japon göçmeni yaf81D3.kta· 
dır. Buradaki japonlar, kendi ana 
vatanlarına karşı koyacak olan tcsi
aat ve cihazlanmanın amcrikalılu 
tarafından hazırlanışını yıllardan
beri seyretmektedirler. 

F ilipinlileri ele geçirmek, yal
nız stratejik bakımdan değil, 

aynı zamanda, nüfus politikası ve 
ekonomik bakımdan da çok büyük 
bir ehemiyeti haizdir. 

Japon mandası altındaki Mari
yan ve Karolin adaları ortasında bu
lunan 50,000 japonun yaşadığı Guan 
adası da tehlikeli bir vaziyettedir. 
Çünkü, japonların mandası altında 

bulunan adalar, gerek denizden, ge
rek havadan çok ehemiyetli bir mü-
dafaa hattı teşkil etmektedirler. İ 

Bundan dolayı, ufacık bir ada olan 
Guan amerikaltlar tarafından harb 

1 
gemilerine ve deniz tayyarelerine , 
mahsus bir hareket üssü haline ıo • 
kulmuştur. 

Japonların hükümranlıkları a). . 
tında bulunan Marşa! adalarında< .1 

pek uzakta olmayan Vake adası i ıa 
Atlas denizinde keza bir ameri.kı ın 
maniası halinde tahkim edilmiŞI .it. 
V ake adası Amerika için, yalnız.} ;ıa
keri mahiyette bir ehemiyeti İ ı aiz 
bulunmaktadır. Bundan başka,ır,ar
ka doğru daha ilerde bulunai J Jiid
vay adaları da aynı maksadla ta' lıkim 

birliği, bir beyanname neşret ~iştir. , 
Bu beyannamede mukaddeıı 1tı Al
manya milletinin mukadderatı na bağlı 

olan südet milletinin hayati t menfaat
lerini müdafaa için birliği n bütün 
kuvvetini aarfedeceği beyaı ı olunmak 

tadır I 
Beyanname şöyle devam ediyor: 
Şimdiki şartlar içindt : südet al

ınanların isteklerini mü.d afaa etmek 
ihtiyaç ve vazifesini 1 ıisaediyoruz. 

Birlik, bu makaadla yal ce:ında parla· 
mentoya üç kanun layi .hası verecek
tir ı 

ı - Alman milletin• a Çekoslovak· 
yada tanınmış olan ik~ milletin huku
kuna müsavi hukukun# taadik ve teyidi, 

2 - Kültürel, ikti ıadi, idari ve iç -
tknai milli muhtari~ t, 

S - Köy, W1ılıldfJ ,ı-..ı hta .... 

Bu ada<t .i, dağ ve tepelerde palmi
yelerin a:t kasına gizlenmiş devvar 
aehpalarfi ıizerinde tahrik edilen u
zun me~ !illi ağır toplar, tayyare da
fi toplar' ı, deniz ıtıldakları, tekmil 
adalar~ ~rupunu taraasud altına alan 
rasad 1 culeleri vardır. Herhangi bir 
japonf baskınına karşı koymak için 
bu ad anın her tarafı özene bezene 
topla rla tahkim edilmiş, olduğuna 
hiç k imse şüphe etmemektedir. Oahu 
adaı ı, deniz istihkamı, donarmıa ve 
tan ıare üssü olarak, Amerika kıta
ıını .l giden deniz yoluna hakimdir. 

Bu ileri karakolların mesnedleri
n\, Amerika donanmasının büyük 
bi r kısmının yatmakta olduğu Kali-
1 :>rniya sahilleri te§ıkil etmektedir. 

J aponların deniz ve hava kuv
vetleri şayet Havay adalarını 

aşıp geçmeğe muvaffak olacak olur
salar, ihraç hareketi için en elveriş
li nokta, San Fransisko körfezidir. 
Bundan dolayı, stratejik bakımdan 
bu körfezin çok büyük ehemiyeti 
vardır. Bu körfezin ortasında vazi
yetin çok elverişli olması dolayısiy
le askeri maksadlara gayet uygun 
geleni ve arazisi baştan aşağı dağlık 
olan Yerba Buena adası bulunmakta
dır. Burası bilhassa hava üs:;ü olmak 
itibariyle fevkalade mükemmeldir. 

Amerikalılar bu adanın garb sa
hillerini en ehemiyetli bir tayya
re limanı haline sokmuşlardır. Al
tın Kapu boğazına haklın olan bu 
deniz istihkamına amerikahlar "ha
va cebelüttarıkı,, adını vermişlerdir. 
San Fransisko ile Japonya arasında
ki hava hattı 14.000 kilometredir. 
Bu mesafe tayyare ile ancak beş gün
de katedilebilir. 

Havay, Midvay, Guan, Vake ve 
Filipinlerde en modern hava liman
lariyle cihazlanmış olan ara istas
yonları, askeri tayyarecilik için bi
rer hareket üslerinden başka bir fey 
değildirler. 

Atlas denizinde, stratejik hareket 
üsleriyle cihazlanarak inşa edilmiJ 
olan bu hava köprüsü, cihan politi
kasında yüksek tevettürlü çok ehe
miyetli bir saha meydana getirmit· 
tir. Gerek Japonya, gerek Birletik 
Amerika, bir istihkam ağiyle örill
müt olan bu su çölünün, günün bi
rinde cihan tarıilıinin en büyük hidi
ıeleı-inden birine sahne olacağ1na 

flP.be odi~ia. 
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Blur n hüktimet beyannamesini 
d Jon parlOmentoda akudu 

Milli müdafaa için 
b,4yük krediler isteniyor 

Fransa sUratle sil4hlanacak' 

r .abineye 196 reye 
ı kar~ı 369 reyle 

itimad bildirildi 
Öğleden sonra da saat 15.30 da Baş

vekil B. Leon Blum tarafından mcbu
san meclisinde ve milli m!idafaa nazı
rı B. Daladiye tarafından da ayan mec
lisinde okunan hükümet beyanname
sinin metni şudur: 

"Bugü huzurunuza çıkan hükümetin 
hangi şartlar altında teşekkül etmi~ 
olduğunu hatırlatmaya ihtiyaç bile 
yoktur. Geçen hafta sonunda dramatik 
ve tarihi bir günde, Avrupa vaziyeti
nin vehameti, kamoy önünde birden
bire patlak verdi. O zaman kabine buh
ranı da açılmış bulunuyordu. Memle
ketin menfaati, bu buhranın, milletin 
bütün cumhuriyetçi kuvvetlerini mil
letin itimadını haiz ekseriyet etrafın
da toplayan kuvvetli bir hükümet vü
cuda getirilmesini emrediyordu. Bu 
gayret ı>arfcdildi, fakat muvaffak ol
madı. Ekseriyeti teşkil eden partiler
den birinin yaptığı teşebbüs, diğerle
rinin derhal verdikleri samimi muva
fakata ve doğrudan doğruya yapı

lan israrlara, ricalara rağmen, bu hu
sus için yapılan müracaat, bir istisna
sı ile, muhalefet grupları tarafından 
reddedildi. 

Bugünkü lıiikümet 

Bunun üzerinedir ki, müddetinin 
daha yarısının doldunnıyan bu içtima 
devresinin dördüncü hükümeti olarak 
bugünkü hükümct teşekkül etti. Bu 
hükümet, ilk kabinedeki aynı unsur
lardan mürekkeptir. İlk kabine gibi, 
bu kabine de memleket ekseriyetinin 
itimadını bildirdiği ve hala da bildir
mekte olduğu halk toplantısı teşckkü-
........... _ .,. __ f;•••-7•--••~•au.•aı- C,,:"°';a-..li.,.., 

bugünkü hükümet, bu ekseriyet etra
fında fransız birliğinin lüzumlu bir 
toplantısıını vücuda getirmek için hiç
bir fırsatı kaçırmamaya azmetmiş bu
lunmaktadır. Hükümet, maalesef mu
vaffakiyetaizliğe uğrayan teşebbüsü 

yenilemeye daima hazırdır. 

Hükümet daima, bu teşebbüsün ya
pılmasına saik olan zihniyetten ilham 
alacaktır. 

Bugünkü hükürnetin ilk harekıcıtle
ri, daha §imdiden aizlerc, hangi vazi -
fclerin kendiaince en mübrem telakki 
olunduğunu ve bu vazifeleri ne gibi 
bir umumi menfaat kalitesi ile yapmak 
niyetinde bulunduğunu göstermekte
dir. 

Buna çok kı:sa bazı beyanat ilave e -
decektir. Zira, zaman formüller zama
nı değildir. Mütcakib müzakereler, her 
cins meseleler üzerinde, sizlere hak
kmız olan mütemmlın izahatı ita etme
mizi mümkün kılabilecektir. 

Korkunç inkişaflar doğurabi
lecek bir hadi&e 

Bundan Avrupayı •aracın 11e heye
cana düıüren ve korkunç inki§aflar 
doğurabilecek olan mühim bir hôdi -
acnin erteai pnü iktidar meukiine 
gelmiı bulunuyoru%. Her ıeyden euel 
harici 11a%iyetin tehlikelerini önle-
mek mecburiyetindeyiz. Franaa, 
müttefikan ue büyük bir ihtirasla, 
•ulh iatemektedir. Avrupa aulhu ba
hu me11%uu olduğu ~an, almaya 
ve yahud kabul etmeye hcu;ır bulun
madığı bir te,ebbü• yoktur. Fran.a 
aynı %amanda, tam istiklalini, haya-
ti menfaatlerini, hudutlarının ue mü 
nakalenin envıiyetini muhafaza et -
mek altına imzasını koyduğu taah
hüdlere, aon ırünlerde yeniden temi
nat verdiğimiz gibi, tam •urette ria -
yet eylemek i.temdtedir. 

Askeri kuvvetleri 
/a.ılala§tırmak 

Bu iki azmin birbiri ile imtizaç et -
mez mahiyette olduğunu kati yen ka -
bul etmiyoruz. Bunları uzlaştırmak 

için, insan gayretlerinin hamisine 
kadar gideceğiz. Şeraıtın icbarı ile, 
askeri kuvvetimizi daha Z"iyade fazla
laştıracağız. Mütemmim ail!lılanma 

programları, teahhurguz tatbika baş

lanacaktır. İstihsal vasıtalarını fazla -
!aştırmak, bunları rasyonelleştirmek 
ve bunların faydalı bir surette istima
lini en yliksok hadde çıkarmak için 
hiç bir teYdıen çelcinilmiyccektir. 
Fqnwım .,aı nn•tda lııendiei ~ 

Fransız. BQfbakanı B. Blum 

bir itimad sebebi ve dünya için bir 
sulh garantisi te1Rkki eylediği ittifak
larını, dostluklarını ve aompatilerinl 
idame etmeye ve yahud takviye eyle• 
meye çalışacağız. Dünyadaki bütün 
sulhperver kuvvetlerin kollektif em
niyet için yaklaşması, Fransanın ara• 
dığı hedefi teşkil etmekte berdevam
dır. 

Mali meseleler 
Mali meselelerin dahi bugün diplo

matik v~ askeri meselelerle aynı zavi· 
yeden nazarı dikkate alınmaları icab 
etmektedir. Fransanın kuvveti bakı· 
mından, para, kredi ve altın ihtiyatı, 
birbirine feda edilemiyecek üç e&aslr 
unsurdur. Bir çoğumuzun iş birliği 
yaptığımız büdce tevzini gayretlerine 
devam edeceğiz. 

Frnasız ekonomisinin srhati, yal
nu: daimi masarif ve varidat arasında 
değil, fakat aynı zamanda istihsal ile 
yevmiyeler ile fiatlar, görülür veya 
görülmez idhalat ile ihracat arasında 
da lüzumu derecede sabit bir muvaze· 

ne istemektedir. Her 8ahada bu mu
vı>rl"nrnin teminine c:alısacal!u~. Bu 
hakikaten milli gayretlerin tam ıu • 

rette semere vermesi ile bunlarm 
memleketin tnkı surette bağlı bulun• 
duğu adalet, terakki ve sosyal tesa
nüt eseri ile birlikte yürümelidir. 

Meclis huzurunda, modern iş niza
mı kanunlarının müzakeresine devam 
edeceğiz. İhtiyar i~ilerin tekaüd me
selesi bahsinde haddizatinde muvaze
neli bir projeyi meclise tevdi edece• 
ğiz. 

Halkçı cephe 
Fransız birliği, harekete geçiril

mesi lazım gelen bir kuvvettir. Halk· 
çı cephe ise, dağıtılmaması icab eden 
bir kuvvettir: Zira, halk kütlelerinin 
heyecanı, hürriyet aşkr, adalet azmi-
ni, milletin belki de en kıymetli ha· 
zinesidir. Bizim burada bulunmamı
zın derin sebebi budur. 

Memleketin ekseriyetini, yani de
mokrasiye egemenliğin mümessili 11-

fatiyle, herkese hitab ediyoruz ve her 
kesin yalnız aynı disiplini ve berkeı 
için müsavi kanuna karşı aynı itaatı 
değil, fakat aynı fedakarlık zihniye· 
tini de taleb ediyoruz. Milletin bu 
davetimize icabet edeceğinden emi -
niz. Millet ile birlikte, millet için ve 
birçok asırdanberi bu milletin idea· 
lini teşkil eden umdeler için çalıfıl

dığı zaman, millet taleb edileni verir. 
Beyanatrmızın her yerde aynı akisler 
uyandıracağını ümid etmekteyiz. Ta· 
rih, gösteriyor ki, güçlükle ve tehli
keler büyüdükçe Fransanın da kuv· 
vetini büyütmüştür. Fransa kuvvetli, 
cesur, kendisinden emin, tarihine ve 
mukadderatına uygun bir millet man• 
zarasını bir kere daha gösterecektir. 

Hiikiimete itim.ad 

Müzakereler neticesinde hükümete 

l 96 reye kartı 369 reyle parlamento 
itimadını bildirmiştir. 

Silahlama için 1-·redi 

Hükümet, ,silahların süratle ve kati
yen arttırılması lüzumu üzerinde ısrar 

etmektedir. Şotanın meclise verdiği 

projenin süratle kabulü hemen meclis
ten istenmektedir. Bu proje mucibince 
mcvcud milli müdafaa kredisinin 3 mil-

yar 800 milyon bahriyeye ve 600 mil -
yonu da kara ordusuna verilecektir. 

Bu krediler 1938 senesinin 11 mil
yara baliğ olan milli müdafaa büdceai· 
ne Ubc ••oaktır. 
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Litvanyayı polonyaı'a 
ilhak için Varşova$1 
büyük nümayişler ! 

•••• 
Dost lran me<Hsl lngiliz kabinesinde cid 

bir ihtilaf bat göstereli 
(Bqı 1. lııci aylada) 

Jik bir ıurette iJd memleket arasında 
diplomatik münasebetlerin derhal te
ıiaini i9tmaeıktedk. Abi takdirde Po
lonya, 11 mart budud hldiseaihden, as
keri barekltta dJhil olmak üzere, en 
enerjik neticeler i8tihnıç edecektir. 

leyhindeki nqriyatma niha~ ftl'il -
meai temennisinde bulunmuıtu~ ·. 

(Bap L J.a -.lala) 
.. B.Aıme ileMdıwij8 ~~ T...-..... Arm• • rl 'H 

lllllıeıll lsllf111ndall bile ~yor 
trlp-ftıır _. o' ;ı ı 

n' Dır..T..a-..~ 

-&wiciJeV ... -
•• ...... li .,. 7 

.. 

,. lılswl •• ,. •• illi' Ilı ...... 
.-.., sll 1 •• clı laca w ~ 

Çörçilin başkanlıOında bir kabine 
kurulması ihtimali de vardır Guetıe, iUtimatıamuıı mWıleti hak

kında ıal1iıımt ftl'IDCktıe, fakat Polon-
7ana Litnnyaya •lıdald prtları 
kıoflllllt oldujuma bildirmektedir: 

Büyük Britanya sefirinin ~ ırtova 
hükiimetine İngilterenin Lebista n ta -
rafından bir gQna vehameti olmıya n bir 
hidiseye lüzumundan fazla eh~ jyet 
verilmekte olduğu mütaleasında ba lun 
clufunu ve Polonyanm fimctiJi]r A~ a
pada mevcut gerginli fi arttıracak ha r -
hangi bir harekette bulunınıyacağı ü -
mid etmekte oldufwıu bildireceli beı -
yon olunmaktadır. \ 

... • ...... ,.,..,........... ('B iti . l ~ d w • 

_,, la p 6ü,,_ lıir · af acı sq aua) l mel ol ugunu beyan etmcktedırie-. 

ı - Deııhel aonm1 cliplcJnNıtMr müna
ı• ıtJm teeil etmek, 

,,.. iS ' .derwl& clı•ı.a••• cluğu rivayet edilmektedir. Hiildinteı we parlametılo 
-··-ı 1 d ' lai.ayatr.mı tcyi.d c- Bu takdirde B. Malllolm llak Do: 

2 - iki memleket anllDda derhal 
d 

Bir leJı wasetainin ymdıldan\ Gaa T abi78 Eıutitiiaiinda 
bir "-••"""• 

tlcr H dod. rnilletiıe ,..,.,.,._. ,..;. aald da. iatifasnu wrecektir. Londra, 17 (A.A.) - Havas a · 
rac..ai olartdi .~ 6• Böyle bir vaziyetin h6Jdlmeti ye- muhabirinden: Diln Avam 

..,, ıM 

J. JıU1U eblliyetler rejimi baktın· 
da aı..,.ı.r akdetmek, 

4 • .U ticaret w süıımWder anlat
mw Maetmek, 

5 -Litwmya bııUDll ... ilinde Vil
na yehriDill Litnnymm merkezi oldu
tunu kaydeden ımddeJeri kaldırmak, 

6 , 11 mart hldiaeaiyle ölen polon-

Vartova, 17 (A.A.) - Pat ajansı bil
diriyor: Kurjer Paranni guetcai, Po , 
lonya - Litvanya bidiaeai hakkında ka
bahatin gilya Polonyada olduğuna da • 
ir Litvanyanm nep-ettiği tebliği" e~ 
a1siz bir yalancılık"' auretindıe taftif 
etmektedir. 

Jliı :::.:ıc;; ::::;-k· Avusturyada 
Utmıa,.,. 6irrnif 

KaUDUt 17 (A.A.) - Resmen bil
iirildiiine e<;rc, 15 ki9ilik bir Polon
ya milfrueal Litnııya arazisine &ir· 
mipe de Litvanya lıudud muhafu:la
rllllll müdahalesi üzerine .geri çekil • 
aittir. 

Polonya hükümeıi tedbir aldı 

yahudilere 
karşı tedbir 

Bir çok tanınmıı 

yahudiler mevkuf 

Vartova. 17 (A.A.) - Pat ajansı 
teblit ediyor: Rcanen bildirildiğine 
ıaıe Litvanyanm. hududda çıkardığı 
laldiae dolayıaiylc hiilriimet .icabcdeıı 
bildin tedbirleri almıftır. Ayanuı ee
lecek celaeainde biriciye .nazırı. iki 
memleket münaaebatı hakkında umu
mi inbatta bulnnacak+ır. 

Viy.ana, 17 (A.A.) - Roytıer ajan-
11 muhabirinden: Avuatıuyamıı biltiiD 
hududları dün öğledenberi bpenmıt

Liımnya ile ..4muıur,a ara- tır. 
aında benserlik mi? Yahudilerin w analan baları ya-

Puia, 17 (A.A.) - Polonyanm hudi olan kimselerin hududu geçmc
Llmnyaya kartı Hltleı"in Avustur- ıi mcnedilmittir. Fakat ecnebiler, u
J& hakkmda kuUandığı uallerl tat- mumiyetle hududu gesebilirler. 
lrik edeceiine dair Bcrlincleıı gelen lrka ve izdivaca müteallik olan al
llaberler, burada bir nebze heyecan man kanunlarının Avueturyada der-
,.Ylit ctmittir. bal tatbikine airifileceii eöylenmek-

vıJ _ _._ 36 l1Uc&ir tedir. l&llJIUM1• eaa Ad oJmıyan blltilıı lwıun ıdmn'a-
.llolkon. 17 (A.A.) - Polaaaya rma faall7etletıni terketmelerl 

Utvuaya hududund•lrl -':1~ hak- :verilmif tlr. 
Jmıdald bir auale cevaben, Lıtvmof de- Avusturya çiftçileri sendikaunm 
laiftir ki ı tefi, tevkif edil.mittir. Bu tefkllltuı 

SoYyct bWcUmetinin a1c1ığı maln: memubini ilç yllz bin kitic1tr. 
amta &6re, Polonya bUldnneti, Polon- 1934 eeneıinde Dolfus .katlec!Dclill 
,. ne diplomatik mü=xebetler -- zaman federal bükilmete karJı yapı
lçill Lknn,a hükümetine S6 aaadik lan taarruzu iClare etmiı bulunan bin
bk mOblıet veren bir Ulıtimatom hazır- bqı Selinger, ~ylıkla tekrar or-
lanqtır. duya idhal edilmiftir. 

Bu belki hakiki bir Oltlmatom 4e-
lildlr. Pakat her halde Ultimatom lo- 7'........, ,,.,...,.,. naeoltıu.f 
kulu nrdır. Buı Polonya tehirlerin: Viyana. 17 (A.A.) _ DUn aktam 
de, Polonya ile Utvanya arumclaki birçok tmıımmt yllnach~ '"'klf .edil 
hududun kaldırılmllını tale~ eden miftir. V"mdaor Dtildhdl ~ok c!da
buı teuhUdcr 7&1>dmqtır kı, bu da lar malikhHincle bba1 etım~ olan 
tehlikeli bir hm yaratmaktadır• L'\li eli 'Roçild '9 mevbflar araunde-

Polonyaıun Litwınya Ue bir - dır. 
Froyd'nn mnde lefdrUrned için niirnayfler 

Vupa. 17 (A.A.) - Bup Lit
nnya aleyhinde yapılan b6yilk nUma
JitJerde "Lltvanyannı Polonya ile 
birlıeftlrilme.inl,. taleb eden pankart -
1ar nazarı dikkati celbeylemif1ir. Te -
.abtlrdller, ordu umum mıllietdtliği 
blnaı h6nde bllkona çıkan maNp1 
lmlrH Rldd tiddetJe ükııJmnıtlmhr. 

Viyana, 17 -(A.A.) - Royter ajan-
91 muhabiri, seksen yqmdaki ntefhur 
Ni>reljist Ziıgımmd !l'Toycfan p hap
si altına alınmıf olduiu haklmıaaki 
pyialan tahkik etmek iirere mama
neyhin evine gitmiJtir. Kendisine B. 
Froyd'un ııhatte olduğu, ancak bit' 
,ey ıöylemek mümkün olmadJiı ce
vabı verilmi,tir. 

Liımnya aleyJıine niinaayİf 
Krakovi. 17 (A.A.) _ Utvanyanm Froyd'un tevkifi ıek:zsib 

80ll tabrilr.ltını protesto için burada ediliyor 
muazzam bir nUmayiı yapılmııtır. Vt,_.. 17 (A.A.) _ llqıbaa' _pei
Bkılcrce halk alay halinde sokaklarda kanalht Zipamad Proırd'lla tevkii e
dolqarak orduyu alkıJlam!Jtr. Tra- dilmif o14•tıma dm olan pyialar 
en ve Alılnıs'da da mijınaaiJ nümayit- tebib -edi.,.k:tedlr. 

Öğretmen 
,,Uta lıoy4alrlan insanın, ıcmlr nl ıeçfme mllracaat etmefe icbar et- llllda yapılmıt olan müzakereler, 
tlcolld rwUl...unuin D'ff-i' ~- mesi mırhtemcldfr. Mafıafazaktr fır- le fırkası tarafından verilmit olan 
lal altrmla, onların~ _. b t.e Jıer ne pahasına olana olsun ririn 141 reye karıı 317 rey ile 

• fıaJromuz 
• _..,, ı. ;,..,, .-MI ııa. .,.._. 79- bllaa mmi ol.mü istemektedir. dilmcıiyle hitama emıittir. Maamaf 
,,; .., _... C1111 J w ~- · · Ortada deVCJan etmekte olaa ve parlamento eberiyeti içinde AW1111t111.ı 
IQmceli 6W • antiııi ...,..,_ lıil· bidWriai t~ eden f117ialara m.za- ya ve İspanya hldiıeleri br)~da 
diririm. raa. ]'& kabi.nede tadilAt yapılacak. ya- rin ihtDiflar olduğu anlqılmaktada. 

(Bap 1. im:i sqfafh) 11rr ptll#ıt, ..,.W A..,. ........ üeü laut kabiDe iatifa ederek B. Vinaton 
fU~ ~si, mezunları Orta mekteplere ve ünyonunu ta.lcuiy. ctmclttc uc bu .... Çörçil'in riyasetinde yeni bir kabine B. Çembcrlayn'in kanınw•hlr si 
ort aı derecedeki meslek mektepler.ine rcflc amami .. u. .. ülamai için ye- tetkil olunacaktır. Jetinin mahafuMmı iltinm eden be 
fen \l >ilgisi, biyoloji ve. riyazi~e ınual- ni 6ir .,.... ;ywratıaa.,,,_,•· hn• yanatı, amele fırkur mralamda ft 

limi ~ •lurlar. 4. - ı, deraı ve reaım fU'be- d•a ail hirlı milletinin aaadet uc Eden 1'e Baldmnle temaa tl bur muhafazak!rlarda hakiki blııl 
si, m C\Zunları liselerde, orta mektepler- rcla/u balılıında.lci •anıimi temenni- Londra, 17 (A.A.) _ B. 'Loid Corç. hayret uyandırnuıbı. 
de, mil ıallim mckıteplerinde ve oda~ lcriımi lıahal • 6•~,,,..,. elt•- ı. llll>a1ı Pumaya gitmip. B. Vina- Amele fırkası mensuptan ile Dbemlıı 
rececfo\ 1<i mcılek mekıteplerinde ıaıaı, laıulanndan nca edenm. toa Çkp1.. hafta nihayetinde Fransa- ler ve bua muhafazakarlar arumda ~ 
it -.e , .. 1ZI demi mualliaıi oı-1-. ~ - ADLE - ~ .. ı . ....ı-

J"" ,_ ....---· mukarenet vtic··..a... ...,.. .. u~... ~ 
Beden · erlıiymi fUbaf, mez h" .. B~ ~ ...m a Leid Corç, hareketinden enel '6UO\ •--·-• .. - ~ 
'ıelcre, ı -nu91lim mcblfl~ edil .. , ... Aıııll• patec.ilae t• beyanatta b\llwmwı- bir pyia denran etmektedir. B&yJc .. 
mektep!~ ·e, orta derecedeki meal ek _ HU'ic:ıiJe ftMNli .,.Uli - tur: projenin derpiı edilebilmesi key&jdl 
mektepleıi ine bden terbiyeei muallimi Tlliran .. _ SiyMl hayata &Udim gireli ha- bile zihinlerde hilk6m ailrmekte ola 
olurlar v ıpor tC9killtına mcmu.r c.Qi, SôdalHul pa.lctmın mKU. ..,_.,... rid i9Jeri böyle çorba ı.linde görme- tetcvvilfil göstermekte ve h6ldlmeda 
lirler. 'L ... a-.. ..... e 8 IUi.W bana m... !çaya hakkında ~ danlı- barid liyueti baklanda halkın fikrial 

1.746.000. aam: limya ... .ıaa .... lil ... .- ......... w ,,,..._. tir: kendi 1ebine ......... olmaktan --
zi TCl'biye A \mdlii.r ..._ Türtıiye- ........ alılıl ..,_il• lıali ''- NazularJ111ıs, yaraaalar aibi oJdatana deWet etmektedir. 
ninen güzel~ okul binalarından bir.._ ,.,..ı eylerim. Elııııılaıuınıaın halı- ilik ffmek i9ter cöriinüJorlar_ Bazı Mtlphitlcr, B. Çembcrlayn'ln .,,... 

Fizik, kim) ·a ve biyoloji dersleri i, lturaılMi ba derece medilaltfir •Ö~e • ety.I -ımna. B. Loid Corç ile B. bam•mtdald beymıatmm tu fıkı
çin ayrı ayrı laborat.arlar, pedagoji rincl.• si)'(Uleme mütelaaaü oldum. Çkçil'ia japlis kabineaiain naiyeti a lprct ediyorlu: Hillrtlmedm. .na 
ve ruhiyat. m~ siıki ipa h-.i deı9ba- Ma ııld dııoıı" • i ....,,._ •··Srı· > '\•da cenabl Pranaada B. BaldYin nmanmda med>artnkeıfik bb.metlm 
neler yaptKılm lf111· llitilıa ~.au... ._ mıW lir ......._ .Ce111.,. w B. E-. ıı. ,ari,ifmelerinia muhte- tatbik ebnlyeeektir. 
var ft bmuai cı~..r.wlede, ilabat• t ıg , .. - ,_.,, • ı raiıiniıwl-
Epidiaskop1e U. tfrid&f 19Pflı6ir"s.. .sin aaiıralerinin oe •lA arllcanmn 

Muhtelif ders• ~rde kullanılmak il- mcılatepm bir ... rini t91ltil eyliy.n 
zere mektebin biq ~ pr&jelwf;• fillD- la pdt, e11NWl ...nl aain• ~. 
leri Jcollebiyoıra ' ftnhr ...... -- ... ~--- -~ biriaai 
cmesenin gaye ft • ~U.wygmel- letltil eı..W. Mulıcr •• ,_ ..,,._., 

HALIFAKS DİYOR Ki : .. 
mak şartiyle yapıla :ak ilmii P•i •r '"' mUletı.rimg için ... .amMü 
~:~::= ilk111t1er, .,.,.,.. .......... ..,anfi. Aww•ahw.anm illıalnm 

Obhm ~,...... ,. ... cilt ıi olmcdıta oe ,..,.li ....,.......,.hf. 'Y U.W.Y& 3 
- 1 &riidil ... .., ... ,. .... w •scılfsot lr ~ nd 1dıtmst ••r' - .... :"·- 1 1 

*" .s..&:.~ 1 1 1 ...,. ..___ tanm1a ID • eti• e,.· ;ıı u , 'ı' w•• n am ..-.....- sı • _, _ ___ __ 
•tifıide ee-.e1'ıtcd.ir. 

Xeröiye EnP'itl!Jjiı\ iill -~ 

~t~~~3.~·-~ •.. ~:.: w:wMu ''~•,..,. geç·ı .. en ku,A1ıett_ .... ,r 
ri atölys 4. - T-.a ,,_ lit-.;t ille- .;,t.,I~ 11 1 ' Y Y ' 
ri MÖ!yeai. .s. 7 Sımf alLilJcD•tcSl-y• 6. - Dild mukaw• !k•.,.. ,,___ .._ A'-!I... 1 k , -. f ıi.7.-Aiaçifleriatölyee· s.-At&1e- ... - .... ,. ye va nız U'A1ıettır. 
ler için depo vuüeai ıörea.\ odalar. T · Y Y ' 

Okul binaaıma. yllWlda ~bir de ll07 

dem beden ted>iyesi Jalonu.• 1po1 ve o- leilne ıiilllawhJer Loadr-. 11 (A.A.) - Lordlar kama-
ymı yeri (stad) mevç1lttllr· S11 -.Ion •rlf ...... latultmya WdiMlaini -·-
ve oywıyeri-de en yeni vuıt.a1 ada.teç- (Bqı 1 .inci uy/ad•) - llmiciye mmn Lorıd Halifab, 
1ıU edilmiftir. ~=- c.: llllMrealede tabi,.a .mw.At.tic. dnniftir ki: 

.Enstitü.nün .konferw salona uıu& AA· SükGA ve iDtimn Mlratle iadıt edil- .. _ Berlm.deki koaupuılarJmda ile-
ti alacak büyüklüktedir. Bu a a1oaöa mfttir 
.: .. -· ve Epiıdi11lron makine~ eri de ,..,.,..:. ..__ Jlalm«ll BJ.Ja.-- ri. ucr.iiüm tez mnnhaauan IU olınu9-
-- -r ..,_ - "rıı ve r .,..~·-- tur: lngilterede Avrupa statfikatunun 
vardır. Salon 90k pal tefı"if ecl ilmit- nın Almatıya 1111m flsaıme brılaa- daima bugank6 teldinde muhafU8111lı 
tir. ı maktadır. Buratf• ela. almn •bllfyetJ istiyen hiç kimse yoktur. İngiltere-

••• l fasla4ır. AIMl&I amıatlC6 ı.uıur. aia ia&ediii. neticeleri keatirilcmiye-
Emdtüyil bqt.aıı bllfa •ezdik. \Her Zmnu urm.a Httltldtllallhtlmllr•.': cü Pddc.t ve c:cıbir hareıketleriylc hiç

tuaf tertemiz., lıcr taraf DM'...,. CMlı. mesf bdu aıeuau fJlllllııol, lt*'Pk "-:- ILl!y yanılft'laT'"=ıdır 
Perpmbe .WUCri öiJedca aonra U ıle- hM Jrı af ,erili tI. '-"' 8Jip ~1 · UM ..,.. r -- • 

be aakerlik dersi almak üzere kı~ U'· llelçlka lıraA 1Jpen•11 wftllyer Dllnfayı heye~ getiren keyfiyet 
da bulwlduiwıdaıı yv.lnı& aalr.cdit•ni BrtBmd r1 (AA.)_ BeJsiia inli fU çok çirkin hakikattir: Herıhmp bir 
bitirmif olanlarla bu derai okula gele n mayu -.ıeında Opea"f dyant e· aiyuetin takibinde ne muahedelerin 
öiretmenlerinden '&lan ıeııç bzlu 1 deceiffr. metnine ne de eırternmyonal Jndra~ 
gördük. Hcpai den.hanelerde. miza· Knfm zfyaeliarclm ...ı Miliye ..ıa r~yct edilmiyor. Bmılarm h~ır 
kere salonlarında, fakat ıezıe derileri mmrı it. Dfrpeıl: 1'a .,.. 71 ıirlde ö- te11iri. ]ralmamıttır. Bu sabada yeıane 
le metgul idiler. pen-'e ıfdecwk w llamıca lıir ~k tazünü geçiren kuvvet ve yalnız. ku~-

Eıııtitüde her tiirlü tatbikat'ııı ehe- .;r...t;.__...fr Yettir. Tarihte emıali göriilmemaf bir 
miyetli bir yeri varda: öğretmenin -r••r ......... ~ • emri ruf ile karfılafmıf balaaluyoraa. 
takririni dinlemekle iktüa edilen de- Yaba Milletler cemiyeti ba maele i-
virlerde değiliz. ,. •iıl•.& 1 ..11.-1 • .. le aıtbdar olmRkta taı• 0 1yle haldı-

"Edd>iyat semirıcri" adı verilen bir iMVWJllf 1 11& Zllft &trr. PaDt bacBn içm Alimı»1•1• tut, lnııiiiz Hariciye Nam. 
ler ppdmlftır. 

Hiidiae Liımnyada naııl 
karıılandı ? 

odaya ıirdik: aualar, 1dtab cloJılbJan... _., L • L • • ftrfa yoran çeYfıec:clc ~bir teri yap-
Koıaiiniıdere karfl - Talebe burada Wetl bir "edebi- ~8kfn-. c:et9JGftl ll1"9r mü ilaticlatında detiltfir. Banan i§in-

v. 17 (AA) v-.ı yat aboratuvarı. nda4ır. Edcbl .er- ~:--'- nı ıl) _ Selyieicff mi- ıiir Jsi lıncüta• hüıkümeti Avuaturya 

Lortl Halilalı. 

ıyana, • · - ~yet mi- leri buradan alır, okur, tahlil eder ve .M---.. Y 
11 r;;;_ · davı.tioia bu&ün- oııtadan kallmuı ol-

dilrltiğiiııden bildirllmiftir: Komi- bunlar hakkmda etüdler yapar. ,. ~ .. = . ~ dui\lllı.. vo alman devleti tarafından 
Kaunaa, 11 (A.A.) - Havu bildi- nilt taraftarlan, tlnifonular giyerek -Talebe hanci eserleri okuyorl ciJ.~~-Y~ ... -~ma oc J'a tm:namiyle temeulll edilmek O.Zere bu-

riyorı Bir Polonya aıkerinin ölümü evlerde ara9tıımalar n Jram W.. _ O'-·vtıp ıa· de ~kleri w.-1ann JO t.•111--.,.-- f • • --d ıı-.... tanımak mecbar~ ldfl k ureti le aıam:ae . •ı.&.1- _... --j" ı..,,... iiıaMt 1 • ~ 11 ila s anamda IWI u.--- .,. ......... e-
lle neticelenen hudud hldiaesine Lit- er ympma • Y emm- lifleri bunlardIT. w • AD ı...ı- ı-we fltr. PlebirkiD yapıldıp flll'C)ara ı.a.. 
nnya efklrı umumiyesi bidayette o yetini boamaktaıı geri kalmıporlv. Geliti güzel iki fit ald*. Geçen .. e- ~- Jolatw. llaldiJr• -T lL ıa.. dllticai uk•mda fipha, a ·· 
kadar ehemiyet vermemitti. Pakat i- Polis bu canilere kartı fevkalidc tici- ne birinci sınıfta iken bir talebenin 18 ~~'-~ t: = C:Z;:::: ... !da mmA. 7olrıtur. e \il" 
te hariçte •erilen ehcmiyeti n bilba. detle hareket edecektir. n:·--.1- ba•'•:yıp bu sene ikinci •mıfıta eclcne\ ı-a& .. 1 1.1 

ıd .ır... ... 1 ••• 1 il · ~ :r--: ol .AftlltmJ•t ekalliyedere y.,.ıa-• ..-u o u ... .u~ an timatom S , d" ' devam ederek ··--~uıı..• ed.ebt werlerin ur. ' •le .ıe • :.a •• 
h 1 ka k ıunla in kayfl(Ul(UI ne iYOT. wmu ... cak mıı·- r~ ıt...... &öeterilmesi 

bldiıeaini duyunca ayret e rııı -Y--a ... yaı 37, ve di~er bir taıcbeniııld de .. ...o.1..:ı.. _. ..-r"Re+r, • ee.ı:_.a_ı..: ; .. ... :1• t.J• 
~ 14 - fih . - • _ ... - içilı -~ıu _..-1% wyü.k eı .. :.: te-

hir heyec:au -pı 1• ,...aafma ııyka· Prag, 17 (A.A.) - Şupıic1n mpn- 42 idi. Bu eserlerin laimlerlne baktık: Genç &jrotmeolcrimls mlll:cmmel fCibbU.lerde bulunmuttur. ~ 
at mebafil eükilneti muha aza etme - lıaı Kontes Fu~er'in annesi Konteı Verter, Atet böcdderi, ByH&. Tesa- yetitiyod'-r. 
tedlr. Litvanyanın hududda asker Şömborn, Belveder"de hapacdilmit olan diif, c..-, Sinekli ltrHra', Bmıla By- _ ._ fdl bf t11fw1ııır; ,...,...., ÇekOl&ovakyaya &elhıce. Berliıı 
topladığı haberleri doğııı değildir. kızı ile etki Awmaıa bqvekilinin il' ,_, Otello, ç.lı ~ Bqu pceler, - 1927 tde 15, 1928 de 27, 1930 .. t. hUkümeti. taraimdan Çeko.ıovakyaya 
Slyaıi mahafilin kanaatine gare, Lit· hatte olduklannı büM' .allPqtır. Sel"g:izeft. Ciaqet w cea. Oıdi9e, l911de34~ ıtea 0 4-7. lW tk 42. 1934 bazı temınat verildiii doirudur. E
nnya hudud hldiaeıini tahkik için Konta, kw ile • ._,,,_,m i%divaç- Şean--e. SaiJDU. 1ıı191 "..,_, Jki de 70. 193~ 9106,. W7 de 16', i 7eni ler Almanya Avrupada 111Rıua lda
bir muhtelit komisyon tqkilini Po- lan baklanda hiç bir tef JliJmemekU ıüngü araaında.. IÇılan Uç ~ ~ii lı:udta olmak tbe- meılni istiyorsa - ki bunu aamimfyet-
lonyaya teklif etmekle haldı oldukla- olduiuoa il&.e ediyor. Bil' etüdü cöadca ıoçbclik. llakine- re 235.. Bu •ea• &'nıldlllcfe ısın kurs· le iatediğini .zannediyoruz • tat! oıa-
raun delilini gÖlteımit oldular. _ de temi& yuılllDlo cildlcmm" 61 Myia· ta 124 tal~ vardır. Hepef dip.,._ • rak •e milkerrer defalar ftnfflf ba 

Polanyoya unayeler Portmıutda hna miidaf- bit Faust..- Etiidiin plim clildaı&e ,.. tıra. deaııeld ii. ıM 1tr.-ıe11 .... teminata bittabi riayet edecektir. BG-
Pari., 17 (A.A.)-Ötrenildiiine eti yandı: Faut ve Göte, ı -Eıftuıevl Pa- kadroya hm,.~ e9m1ıp.ı .. 1ıım. t111 •11eı.lcr bakkmda b6yttk Bdtan 

re İngiltere w Franunm Vupa •. mann-ralan uat. 2 • Götc'ııiıı Pauet'u. A- i'aus ne Bu netice, ~ dört kelime ile , ifıdlm ,. h~ Prwa ile mla tıemm m. 
&rleri, Poloaya _ Utvmya hudud ~ Londra, 17 (A.A.) _ Di1ıı Porte- t.tiyo.rl B- Mefisto'ya ktndiainl nisin edilecek lııir •*• • ıtMedir. 
dilC8i meldeainde mutedil davraama- smat barb Urnanmda ı..va 'Dldaf11n vı maıl tealim. ocli70r? l): Fauat'un Dal T11bi7t• .._..'81 lıı&Jlıa ~ Her ,eyin üıtüne çıkan bir te1 
lllU Polo- hükiimetine tavai,.e etmit- maıaenaları yapdmıp. Devlet iab- mücadclai. 3 ·Netice. • ~ çok 7• 1 .... Wldn oda vara 0 da ..._ ba,ak obmyn en-

• -.1- rilralanna muıaub 20 bm amele bu~ Bir bafka etiid: Vatan, yahud Silil· okul JAtiyacı hl...._ kn+=larmıu . 
Jerclir. FranA eefıri. pmctUd ritbelere iftiıtk ctmipir. Her tarafta trı'de ntall fikri; a,aı mumum clbi, Çarpmba ··a erta obhe• m. tCIDUJODal ıthrıedm bülbi1dn waıl-

Fulaolonk ı..._.ıa it bir - ..ıı ..uw•~ ııwı. plb.. ...-~apdıar•IN•, .. ""'olmuıdır. Gerek barada cereı. 
:=::;:e.::ı:.:-~!ıonkya a. mmmwıi1etl auaclbtk, BJa s.ı. 4ilcı..,... ek baf.ltct • 111,ak ._... trartr n1& lcC pet Git s 'ı ,. 

oldu. Hiç kimse beılenen UmidJema 
aon hldiaeler D"iizlinden ciddi ıurette 
sanıldığını inklr edemez. Binaena: 
lcyh böyle bir vaziyet .kartıımda btl· 
yilk Britanya hildlmetinin vuiıfeel 

ne old\lfunu herkes ıormakta haklı
dır. Bu vazifenin objektif olduğunda 
kimsenin filphe etmemesi lbundır. 

Evveli tunu ıöyliyelinı ki. b\l&Üll· 
kil vaziyet karıısında gerek Büyük 
Britanya gerek dominyonlar halkının 
tuvib edeceği bir siya1et takib eyle· 
mek !Uzumu vardır. 

Sonra, enternasyonal milfkülleriıı 
herbanai bir vasıtadan ziyade miiza· 
kere yoluyla halledilınesl,. lrunun Mil· 
lctler Cemiyeti dellletlyle w paktm 
ana hatları mucibince yapılması için 
biltiln kuvvetlerin tanini :10lunda eli, 
mbclen plenl ifa• Mbat göeterme• 
liyis. 
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Macar hikayesi 

Kadın h'ırsı bu .. 
Yazan: Laszlo Gömöri Çeviren: Zahir F eriJ Törümküney 

ULUS 

~-·Jll•l•Bl11 
Nöbet~i Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar§amba 
Per!jembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Anbra Kczaaai 
: Yeni ve Cebeci ecsmaelerl 
: Halk ve Sakarn .. 
: Eğe ve Çankaya Ecnaeleri 
: Sebat ve Y enqebir ,. 
: İstanbul eczaneai 
: Merku • .. 

HALK w YENl 
Sinemalanllı awtiawlcr 

Yirmi altı yq,ında Amerikaya git· 
ti. O zaman artık f(>hretli bir kadındı. 
Tiyatro hayatına Pariste fig:.iran ola· 
rak başlamıştı. Baf döndürücü cazibe· 
si ve keskin zekasiyle pek çabuk par • 
ladı. Yalnız bir büyük kusuru vardı. 

Herkesle, her feyle durmadan müca • 
dele ediyordu. Normal hayattan bot· 
lanmıyordu. Tiyatro müdüriyle, reji • 
aöriyle, arkada§lariyle ve gazeteciler • 
le mütemadiyen uğraşıyor ve hep.ine 
birden galebe çalmak için çırpıruyOT• 
du. Bereket veBin ki; bu tarzdaki mü
cadelelerin kendisine layık bir ı~tem 

Bal ayı seyahatinden döndüler. Ka
dın her gün sokağa çıkıyor ve şehrin 
en tanınmıt otomobil acentalarına uğ
rıyarak Jükı otomobiller satın alıyor, 
mefhur lı:ür:kçülere, nadir hayvan de -
rilerinden pahalı kürkler ısmarlıyor, 
kıymeti yüz binleri bulan elmaslar se
çiyordu. Koc.aıı bütün bunların bede -
lini göz~ü kırpmadan ödiyordu. 

Otuz bin dolar istiyor, kocası alt -
mış bin dolarlık bir çek veriyordu eli
ne .• 

HerzÜn 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumanai 
U.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pa·zar 
11.00 
13.00 
14.45 
16 . ..S 
18..B 
21.00 

Pazar ve cumartesi rtinlerinden baalr.a 
H A L K ı;inemamıda herıiin halk 
matineleri: 12.U 

Muuolininin nutku Frmıaada 
nasıl tefsir ediliyor? 

olmadığının pek çabuk farkına vardı. 
Tiyatro hayatından çekildi. Bir 

kumaş fabrikatôriyle evlendi. 
Hayatı büsbütün bafka gözle &örme

ğe başladı. Çok ceıur ve cüretürdr. 
İstikbalden kor.kmuyordu-
Kocasının paralarını savuruyor, çıl· 

gınca sarf ediyordu. Alu ay içinde ku · 
maş fabrikası topu attı. Fabrikatör, 
bu kadar kısa bir zamanda yalnız onun 
keyfine seksen bin frank sarfettiğini 
söylediği zaman yefil gözlerini hay -
retle açtı. Bu ne küetahlrktı böyle. Ne 
demek, onun güzelliği seksen bin 
frank da degmez miydi? O boy boa, 
o bacaklar, o renk, o koku, o gözler 
seksen bin franktan daha mı kıymet· 
sizdi? Aptallık r Onun bir kucaklayışı, 
bir hareketi milyonlar aegerdi. 1'.oc:a
sı bütün bu snadlete pek ucuza komnut
tu. Gene de takdir euemıyorou. Seksen 
bin frank 1 Aman yarabbım ne lı:üçiik, 
ne g:.ilünç bir paraydı bu 1 Fabrika.tör, 
şimdiye kadar hiç şüphesiz ki böyle 
ehemiyetsiz bir para ile bu kadar kıy
metli bir şey alınamııtr. 

Bu düşünceler, genç kadının kafa -
sında sabit bir fikir yaratmııtı. Acaba 
hakiki değeri ne idi. Kaç para ederdi. 
Bu su;-ıı l.•eynini kurcalayıp duruyor -
du. 

Kocasından ayrılmağa karar verdi, 
ınuhakemeleri devam edıyordu. O gene 
aynı şeyi düşünüyordu. Acaba kıyme
ti ne kadardı, kas yüz bin veya milyon 
frank ederdi ? Banu öğrenmek, hem 
de kati bir rakamla bilmek iıltiyor4u. 

Büyük bir bankanın umum miid\iri
le evlendi. Umum müdür ayın .zaman -
da bankanın en ileri gelen hissedarla
rı arasında idi. İzdivaçlarının yıldönü
münd,.e ban~a t ediye kabflitetini t_!

ni iflas etti. Kadın, bu bir sene i~inde 
tam iki milyon franğm altından girip 
üstünden çıimıştı. 

Erkekler birer birer gelip geytiler. 
Arslan gibi geliyorlar, kedi gibi gidi -
Yorlardı. O, gelene de, gidene de yal -
nız tebessUm ediyordu. 

Dört sene içinde, beş fabrika, üç 
banka ve bfr vapur kumpanyası tarihe 
k'lrııtı. 

Defter tutmadı. Aşaiı yukarı yaptı
ğı hesaba göre, dört sene içinde erkek
ler onun uğruna yetmiş milyon f~ 
batırmışlardı. 

Onun kıymetini bu ntikdar da tes
bit edemezdi. Acaba hakiki değeri ne 
kadar ederdi ? 

Bir sabah evden çıkarken, karısının 
yüzünü okşadı: 

- Bugün öğle yemeğine gelemiye -
ceğim. Sana ikiyüz bin doıarlık bir 
c;ek yazdım. Yazı masamın üstüne bı -
raktım. Kafi gelir mi? dedi. 

Ertesi sabah kadın uykusuzluktan 
kızarmıt gözlerle kocasının odasına 
girdi. Yazı masasının karşısındaki kol
tuta kendini attı. 

- Aktam kulübte rulet oynadım .. 
Hiç pnaım yoktu. Dün verdıgin iki 
yüz bin doların hej)8ini' kaybettım ... 

- İyi eğlendin ya 1 Sen ona bak. 
.Kadın ertesi akfam dört yüz bin do

lar daha kaybetti. Kocası hi5 oralı de-
ğildi. Bir bafka akpm tam bir milyon 
doları rulet masasında edtti. Kocası 
en küçük bir teessür bile göetermeden 
eline iki milyon dolarlık bir: çek tu~ 
tuıturdu. Bir kece içinde bu iki mil -
yon dolar da ötekilerin yanına gitti. 

Bu kadar büyük kayba kadının asa
bı dayanmadı, dayanamadı. Hastalana
rak yatağa düştü. Sinir bulmrnJarı ge
çiriyordu. Kocasının yüzünü ilk defa 
olarak endi~li gör<YJ. 

- Yavrum ne oldu aan.a? Ah, bütün 
kabahat bende, günlerle uykusuz kal
mana müsaade etmemeli iaim· 

Kadm yatakta kıvranıyordu. Koca
arnın sakin haline ve teselli eden söz -
lerine büsbütün öfkeleniyordu. O, is
tiyordu ki; şimdi kocası kızam, bağır
aın, satırım, halbuıkf, bu adamın .dün
ya WDUrunda değildi. Gözlerini: kısa • 
rak kocasına baktı, M>nra: 

- Çok aksi taliim .armış. Bir iki a:y 
içinde on, on be' milyon doları aoka
ia attım. laıi de mahvettim. dedi. 

Reia &ülümsedi. 

- Dütündüğiln şeye bak hele. Bu 
parayı bu kaybı ben duymadım bile. 

A~ı~.~Jl&if/Ji'fNılMwt 
müessesem ve binlerle §irkette alakam 
var. Rulet oynadığın kulüb de benim • 
dir. 

Yetil gözler, gene hayretten büyü -
dü. Xocaaı ok§ıyan bir l.\eaııla a&ıillıe 
devam etti: 

- Sen hiç ~zülme canım 1 Parayı 
benden aldın kulübe verdin. Kulüb 
senden aldığı paralara baffı:alarmdan 
aldıklarını ilave ederek gene bana ver
di. Sakın kendiAi müariflikle itham et
me 1 Piyasadan fazla mikdarda elmas 
satm almaldığın, elmas madenleri 
tahvillerinin fiatını yükseltti. Bu tah
villerin yüzdıc doksanı benim elimde -
dir. Otomobillerini aldığın acanteler 
benim fabrikalarımın acentalarıdır. 
Kürkçüler de öyle. 

Başını avuçları arasına aldı. Hala sa
kindi. Kelimeler ağzından dökülüyor
du: 

Film değişme günleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a • , 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1~21). - Telefon, müra
caat, §chir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havap:ıı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta k ı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanp:narı civa
rı: (2806, 3259). - Y~fıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323)' - Havuzba11: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksf~ (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve 
5eferleri 

Sabah 
ı 1 k 
ıef er 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
::::>ikmen'den Ulus M. na 8.00 

Ul1111 M. dan Kec;iaren'e it~ 
Keçioren'den Ulus M. na 7:.00 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlıi'ten Uluı M. na 7.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denU!us M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-

son 

Akşam 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeniıeh\r'den Uluı •.na 7.00 23.00 
UlUts M. dan Yeniıefıir'c 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'yc 6.45 7.30 
A.Jı:köprüden S. pazan'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile Istacyon araanıda her 

b .. dakikada bir aefer olup cra za
manları ıeferler daha ııdlııs. 

§ U. M~ ile Yeniıehi'r, 8-kanlıklar, 
Cebecir a.ııanpazarı arasmda saat 8 
den 28 ye kadar vasati lla bet daki.lra
cfa ; aaat 20 cfea n • Jtadw ller on er... 
libda; saat 1 den 8 e ve 21 dm 23 e 
kadar her U, 20 ve 30 dakikada bit: 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşaınlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Ulus Key
"'7."'dullli' ıf' illi..-:;-·~ · oe • 

Posta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mcktub kabul eder. 
Tcahhütlü 18 e kadardır. 

. Trea Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Hcr 

aqam 19.1~ ve 19,45 
de (.alı, perfembe, cu
mıtrteıri Toroı sürat.) 

la.1115un hattına: Her,Unı 9,35 (X:..,... 
ri, lıvaa, Anı.uya bu 
hat ü.zerincfeclil'.) 

Diyarbakır hattı : Herrfla 9,40 
Zonııuldak baw : .. ı.sı.oo 
Kırıkkale'yc rayotobüs ,. 16.0S 

GONDELl.K. 

Hicri - 1357 
Muhanem: 15 

S. D. 
Güneı: 6 06 

Rumt - 1353 
Mırı: 5 

S. D. 
Akıam~ 18 19 

İaa mülehassw 
• 

lstanbula geldi 

B. Musolininin nutku hakkında tef· 
siratta bulunan ~pok gazetesi yazıyor: 

Almanya ve İtalya Avusturya işin
de ve bu işin hen!iz meçhul olan maba
dinde birleşmişlerdir. Nasıl ki, 18 inci 
asırda Almanya ile Rusya, Lehistanın 
taksimi üzerine bırletmişlerdi. Muso· 
lini iki milletin Avrupa kıtasına, mil· 
!etlerin pasifik ve müsmir bir surette 
işbirliklerine imkan veren yeni bir: 
muvazene teminine çalışacaklarını te
min ediyor. Rornada ve l:lerlinde bu ye
ni muvazenenin nasıl başıırılmak isten
diğini ögrenmek isterdik. Eğer bu mu
vazene muahedelerin tadili suretiyle 
olacaksa, milletler pas.iiik istiklalin
den ciddi surette endiJC edebilirler. 

Mihver meselesi 
Pöti Panziyen gazetesınde, Dorme

son, diyor ki: 
·Gerçi İtalyadan "mihver" politika

sını degiştirmesini istemıyoruz. Fakat 
fransız • italyan münasebetlerini bir 
tarata koymuştur. Hata bahsinde, iki 
memleket elele verebilir. Nihayet man
tıki şeyler yapmak için elele vermiye
cekler midır? 

Ortcı Avrupa kaybolunca 
Eko do k'arı gazetesinde, Pertinaks, 

yazıyor: 

"blus.>Iini 1928 denberi tadil taraf
darlıgma geçmıştı. l'ransa ve lngilte
re onu, ancak mevcut vaziyeti muha
faza sıyasetlerinden vaz geçtikleri 
takdirde muhafaza edebilirlerdi. Mu
solini, Avusturyayı kurtarmak için 
kendiferiyle ışbırlıgi eder gibi görun
miğüı :zaman, ılav devletlerınin zararı
na olarak orta A'Vı'.Upa tahakkümünü 
kendismc aynmalll fibinde idi. Orta 
AN..,a b}"bofanca, İtalyan diktatörü 
tarizleri nerede bulacaitır? Bu ziyaa 
razı olacak mı? Devletlerin dikkati her 
zamandan ziyade İspanya, Akdeniz ve 
fimal Afrikasma çevrilmiştir. 
~<r- '· • ~ 

Populer gazeıe.i yazıyor : 

"İtalya, lspanya harbına bir devlet 
sıfatiyle doğrudan doir:uya ve iki mu
harip taraf araeınıdüi muvazeneyi 
mahewa bir aarette bozacak bir nisbet 
dahflinde İltİ~ etme'ktedir. Aragon 
taarruzu her şeyden önce, İspanyada 
Roma - Berlin mihverinin politik, aa
ked ve ıtratejilt' hedeflerini tcmhıe 
raataf bir italyan - alman taarru.zudm. 

ispanya~ daki alman ve 
i&alya nmüdahalesi 

Eko dö Pari gazetesi Avusturya Te 
İspanya. meaeleleri haikı~ diyor 
ki : 

"Orta Avrupada geçen hadiacler 
İspanyadaki alman - italyaııı müdaha
lesinin manaınr bütün çıplaklığı ile 
ortaya koymaktadır. Bu müdaiıale 

İngiltere ve .Fransayı owta A.vrapada 
hazrrlamıı olan planm tatbikinde Ai
denizdc felce ağra.tıııayı, onları hare
ketten mahrum bırakmayı istihdaf ey
lediği anlaşılıyor. Bir defa orta Av
rupa Hi.tJ.erin idaresi altına tamamiy
le girdi mi? Fransa ve İngiltere deniz 

Yirmi altı yaşında idi. En güzel, en 
cazibeli çağına gelmişti. Baygın bakış
lı yeşil gözlerinde şeytani bir tehlike
nin ışığı yanıyordu. Şairlere, alimlere 
ne mutlu idi. Onları, kendi çağlarının 
insanları takdir etmeseler bile, arkala
rından gelen devrin ~ocaklan takdir 
edebilirlerdi. Fabt kadıtı g:lzelliği an
tak mevcud bulunduğu mtiddetse bir 
k1y1n4t ifade ederdi. 

Geç kalmaması için, acele etmesi 
lazımdı. Merdivenin basamaklarını te
ker teker çıkmağa tahammiilü yoktu. 

- Pe~ereden dışarıya bak. Sokak
tan geçen bütün bu insanlar, amdeler, 

memurlar, avukatlar, doktorlar, bun -

larm hepsi paralarını benim müc~se

Ierime doğru K()fturuyodar. Bir kere, 

tecrübe için bir bin dolarlık bankn<>tun 

üzerine işarot koydum ve pençereden 

eokağa attım. Bir ay sonra bu ipretli 

parayr veznedarlarımdan biri bana ec
tirdi. 

İstanbul, 17 (Telefonla) _ Adliye aşrrr imparatorluklarında rahat C'de-

t bilecekler midir? 18 aydan beri Al-

Fakir Avrupayı terkederek Ameri
kaya gitti· 

Vodfur isminde bir tröst reisle tantJ
tı. Reis otuz oeş yaşlarında, tok sözlü, 

az hareketli bir adamdı. Tıpkı dram 

aktörlerine benziyordu. Tanıştıklarr
?ın üçüncü haftasında baJuşrıalarını 
ıntizama koymağa kalkıştı. 

- Sevgili Rita, • dedi - gündlizl~ri 
&eninle buluşamıyacağım. işlerim pek 
Sok. Yalnız geceleri bo' vakit bülabi • 
liyorum. E ger karım olursan, o zaman 
biribirimizi daha &ık görmek imkanı
nı buluruz. 
Kadın mağrur bir eda ile başını kal

dırdı : 
~ - Beni tanıyor musun ? Kim oldu -
&umu biliyor musun? 

- Biliyorum. Avtupadaki ajanları
llıa. hakkında maliımat toplamalarını 
'rtıretmiştim. Aldrğrrn ceva.5lar cebim
de. 

- Dikkat edin, ben tehlikeli bir ka
dınımı 

- Çok mükemmel. 
- K umar oynarnn ve müdhiş kayb-

Yüz b1n dolarlık bir c;ek yazdı. 

- Al yavrum, tecrübe için bunu ao

kaja at. dedi. 

Kadının gözleri kcrrarmıştı. Sanki; 

koca bir dünya başına yıkılmıştı. Se -
nelerle uğraşm1ş ve hayatta hiç bir 

kimsenin onun masraflarına tahanunül 

edemediğini görmek istemişti. Tesa -

düfün karfıaına çıkardıtı bu er.kek bü

tün hulyalarmı bir anda alt üst etmi!l

ti. Şimdi kendini pek zavallı buluyor

du· 

Hele kocasının yüzündeki mağrur 
tebessüm onu çileden çıkarıyordu. Ka
nını beynine sıçratıyordu, yüz bin c:lo -
larlık çeki eliyle iterek : 

- İstemiyorum. Dedi. Artık hiç 
bir şey istemiyorum. Seni gene mahv
edeceı,im. Hem de tasarruf yaparak., 

Vekaletinin sviçreden davet ettiği 
manyanın hazırladığı tehlikeli proje-

icra mütehassısı Bay Leyman bu gün leri, iki ucu mütemadiyen daralan kıs-
1stanbula geldi. Yarın Ankaraya ha- kacı kaydedip duruyoruz. Bazıları 
reket edecektir. Bay Leyman burada bizi fazla betbin bulcfular. Farariyele
gazetecilere beyanatta bulanmuı ve rimiz ~.er~ekl~k üzere bulunUw 
ezcümle şunları söylemiştir · ' yOT. Eger kendımıre gelmezaek bu 

,. K d' · Adi. V-'-.'1. farziyelerimiz yarın bir hakikat ola-
- en ımı ıye Ç«! ıne tak- kt . ca rr.,, 

dun ettikten sonra tedkiklere başlıya-
cağım. A;n.karanın yabancısı değilim. 
929 da evkaf kanunu projuinin ha:ıır
lanmraaı aıra.mda ~ ay kadar Anı.a
rada kalnnıtım. Bu seferki n.zifemi 

başarabilmek için icra ve iflas kanu

nunda icra dairesinin teşkilit ve ida • 
resini ya.kından görmek lizmıdır. 

Anka:rada batlamuı muhtemel olan 

bu tedkiklerin sıklet merkezi Anka

rzya naza.raıı daha rcmt mikyaeta tc

kisüf etmesi itibarile !JÜphc yok ki İs
tanbul olacaktır. 

Bir tavassut yapılmalı 

P~i Parisiyen: "Bir tavaaaut Ka
talonyayı ve İspanyanın diğer taraf
larını harbin f ecayiinden kurtarabi
Hr. Bıı İıtpanya isin bir nrmet olar. 
Soma muhasematın Pi.renelerdcn öte
de dı.ırdanılmaaı. F:rankonun kati sa~ 
feı-i ve Berlin - Roma mihverine iltJ
hakiyle doğabilecek enternasyonal ih
tilidlann da önüne geçebilir_ 

Akdenizin stratejik vaziyeti 

Südet mmtakamm muhtariyetiiai ve 
ru&. çek091ovai yardım paktınm fes
hini istiyecelctir. Eğer bunu yapana, 
}3.(Tlin biJmeiidfr li:i, Fransa böyle' teh 
liie IcarırsnTda tek lfü adım gibi" aya
ğa kalkacaktrr. Marn ve Verdürıde 
fransız aekerinin ruhu öfmemip . ., 

Dünyayı atqe ..-ernıdl çin ..... 

Jurnal: "Danzig koridoru meselesi
ni halletmek isin Almanyanın Polon
yaya denizde bir mahreç bulmak hu
susunda Litvanyaya aid Memelden 
istifadede her halde kusur etmiyecek
tir. Gör6lüyor ki dünyayı ateşe ver
mek isin elde bir çok kundak v~dır . ., 

Almanya 
A.n§lU8 ortll Avrupa mu va~ -
nesini teminat altına tılmı§ 
Gazet dö lfrankıort, anşlus hakxın

da tefsiratta bulunarak şu satırları ya
zıyor: 

Orta Avrupa meselesini, bu Avrupa
nın en buyilk milletini hesaba katma
dan halletmek teşebbüsleri artık tama
men suya düşmiiştür. Avrupa muvaze· 
nesinın ucgışmeııi. Almanyanm yanı 

başınaa iyı myetle yapmak istiyen 
hiçbir kimseyı tehli.keye .koym~lt
tadır. 75 miiyon nüfusu bır tek ıdare 
altında. toplayan bu kuvvetli blok Av
rupa muvazenesini teminat altı~ alı
yor. Yabancı tesirlerin orta Avrupada 
artık yapacakları ış yoktur. Yani Av
rupa bu bölgede aruk karışmıyacaiı:tır. 
Bu hal, her ~eyden önce, tabii ve me'· 
nr merrf tttferi &u balprrin drpında bu
Janan •e bfürnea Anupa IıntBmda 

nziyetin hnpnanr.M1mda faydaları o
Imlarr tatmin etmeHdir. 

.ıamtter blıJJAi 
Sovyetlere göre•Litı:arıya ile 

Lehistan. armındaki hiidiseler 
Tass ajan.er bildiriyor: 1:ıvestiya ve 

Pravda gazeteleri, Lehistan - Litvanya 
anlapııa%lıtı hakkında! tefsirftta bulu
nuyorlar. 

1.zvestiya pzete•i yazıyor: 
B. Bek ile yardımcrlarınm, Almanya 

ile 1talya orta Te ~enup 'a>Mntı Avrupa
ımı ateşe vermek isiıı büt~ gayretle
ri sarfettikleri bir sırada, doğu Avru
pasında bU ihtillf bavaı yaratmata 
.memm edildildeıi tadMillıllMaı a9iliirdu. 
Leh talıTikatııım acreyc kadar gid4ce
ğini kestirmek henüz miifküldür. Heı-
haldıe, Litvanyanın muclWıane hal bak
knıdaki bütüı:ı tekliflerinin timdiyc 
kadar Lehistan tarafmdan reddedil
mif oım.ı, lel:ıı hareli:etininı bari! -a
sı için en vahim bir tehHke te~ki'l etti
ğini gôetennektedir. Avrupada ta'ar· 
ruz hareketi hergün biraz da&a geniş 
bir nisbet almakta ve bu da pasifik 
devletlerin derhal harekete geçmesini 
istilzame~ 

Liıvanya'ya "#tartı yapılan 
tezalıiiricr 

Pravda gazetesi dC' şu satrrlan ya
zıyor: 

- ---

dC Ahnanyanın Berenner işinin hat. 
yanın B. Hitler tarafından Duçe:y-e ve
r;Jen teminata kati itimadı olduuğunu 
bildirmektedir. Muharrir diyor 1ı:i : 

"İ111giiltere ve diğer Avrupa devlet
leri Avusturya - Almanya işlerine ka
rıpıHınm uarbe müncer olabileceğini 
anlamışlardır. Fakat herkes Avustur
ya için bir tChlike olmadığmı ve İtal
ya hadiselerinin harbi icabcdec:Ci bir 
şey olmadığını anlamıştır. Avusturya, 
h~ ıeye rağmen, umumi har:bilı so
nundanberi, Almanya ile birlqmişti. 
Bu iki memleketin birleşmesine engel 
olinaya çalıfffiak boşuna bir gayret o-
lurdu, l«alist mülahazalardan mül-
hem olan İtalya müdahalede bulun-
mak istemedi. Bunu aynı zamanda, 
Avusturya hadiseleriyle kati surette 
temhir edilmiş olan İtalya - Almanya 
tesanüdüne zarar v.ermemek için yap-

H., " 

Eminönii meydanındaki bina 
Jarm istimlak işi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Eminö
nü meydanındaki şahıslara aid binala
rın istimlaki için belediye uzun - ~ r· 

malitelerc ve itirazlara mahal bırak· 
mamak ve iti mümkün olduğu kacblır 
kısa bir zamanda bitirmek üzere bu bi. 
na sahihlerini belediyede bir toplantı
ya çağıracak ve bu toplantıda kendil~ 
.ri ile tayin ettiği kıymetler üzerindea 
anla~ya çall§acaktır. Meydana raıat. 
layan miıteferrik bina ve arsalar içia 
evkafla uyuşulmuş, bunlara 100 bin li. 
ra. lc:rymet takdu olunmuıtur. Vakıf
lu umum müdürlüğü Valide hanmm 
260.005 li.raya belediye tarafından i... 
timlakitlıC muvafakat etmi2Li1. Muka
vele yarın vali tarafından imzalana.o 
cak, devir muamelesi ikmal c:dilir e· 
diltr.:e.:ı de haAın lıotıJ:t~h:uasına başlaı.
~ktı.r. 

lstanlml çiçekçiJcr cemiyetinin 
kararları 

İptanbul, 17 (Telefonla) - İstan
bul ~.>ekçiler cemiyeti Ankarada bir 
~eıc -~~ ~ı •:s .... :T• .. ~ İnunüulJa 
bir çiçek istihsal satış kooperatifi 
kurmay~ her sene bir haftanın, olma -
dığı takdirde muayyen bir günün çi
çek bayra.'Pı olarak kabul edilmesi 
için teıebb\i$1er yapmaya karar ver• 
mfştir. 

Süvari zabi&rimiz enternas
Tonal müsabakaya . 

I1azırla\ ııyor 
İstanbul, 17 (Tel~fonla) - 1lkba

harda Nia, Roma, ve ~·arıovada yapı· 

lacak enternasyonal atl!\mania müsa • 
haftalarına iştirak edecek\süvari zabit· 
lerimf z müsabaka hazırlıh:huına başla
dılar. 

, 
2 
l 
4 
5 

Dünkü çapraz kelimelerin 
lialledilmit teldi 

~erim. 
- Eğlencelerine hic bir zaman ma -

tıi olmam. ~ 

Tünel meydırnmm projeleri 
hazırlandı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Kara
kôyde yaptlacak tünel meydanmm 
projeleri hazırdır. Şirket tttneJin 
rnedhaline karır düıen adanın istimJ~
kf içfn Z.S bin lira vemıiıtir. Bu para 
yetişme ne tift taraf mı bele.diye adi . 
yecektfr. 

Mütekabil münasebetlerin dofurdu

ğu bir takım borçları aynı zamanda 

hem alacaklıyı, hem de borçluyu mem 

nun edecek tarzda halletmek mcaelfti 

karş-ısmda bulunuyoruz. Halkın halıeti 

ruhiye Ye zihniyetini nuarı kiban a. 

tarak ona liyrk olduğa en medeni te.
viye tarzuıı bulmamu icabeder. Ahna

c:ak tedbider ne kadar pnit İ9e ha 
tedbirler hakkında bagUnden bir ft!Y 

söylemek de o kadar mttmk6n d~ğif. 
dir.,ı 

Popiilcr: "Gitgide daha açık bir 
mahiyet alan İspanyadaki alman - ital 
yan müdahalesi orada yeni bir totali
ter devlet kurmağa muvaffak oluna 
Akdenizde ve şimali Afrikada strate
jik nziyet öyle bir hal alacaktır ki, 
S.iWılanma gayretlerini bir kat daha 
arttırmak zarureti baad olacaktır.,. 

Hider lıarb istiyor mu ? 

Vaqpn ve diğer leli şehil'~l'in-~ 
yapıbıc ve Litvaıyan!:n' iş.galini a4Jrlt
tm ~ığ<1 ia.tiycn Şcwmwt: tiezahü"du~ 
leh aekeri zi.iınceainin; doğuı Avrupa
sında bir harb hava.ı yaratmak ar:ruw
nv göetcrınektedir. IR'giliız ltUkümet 
reisi'n~a maahccklerin i.hJ.alini ve::em't'i
nkilıcr poliaikaamı tqvi:~ e~tijine ka--' 
naat geti.rdikten llOflra, müt'art1z1~ 
bloku ispanyaya 1eni ve mühim kuv
vetler göndcrmekıe, Almanya Avus
turyayı işgal etmekte ve Lehisoır ~ 
Litvanya ihtilafını tahrik ııulfefiyıe; 
doğu Avrupa&ında harbın ıpüşevviki. 
rolünü oynamaktadıı:. Halen, !.dhiua
na, mütearrızlaıa yapeığı hiz1'1ete kar
şıbk toprak verilmeai mi, yoksa, mu
ayyn bir merhale üzerinde, .Eeiiiata
run, iedefleı:i hcmü& mütearnzlara 
dahi malüm olmayan bir aiılaJma':ılılC 
ihdasına memur edilmiş olmaıııı mı 

mevzuubahs olıdağuııa tayin etmek 
zordur. Her lilalde, Varşova ve Berlin
den gelen haberler, leh tah.ı aemdatı 
doğan vaziyetin ciddi bir tetif Dmrm 
etmektedir. 

İtalya 
Soldan sağa ve yukarıdan afıfgıya doğru : 

1- Osman Paşanın mUdaf'aa etmiı otöujn: 
lı:aııaba • Beyaz. 

- Erkekleri mahvederim. Sonra da 
~Üler geçerim. 

- T am benim istediğim kadın. 
- Korkmuyor musun? 
- Kuvvetliyim 1 Sen korkma!.. 

Epok : "Hitler harb istiyor aa ? 
Eğer istiyorsa Praga karıı da Viya. 
naya yaptıfrnı yapsın. Alman gueıte· 
terinin alzmdan anladrğımrza g<tre 
Çekosfovakyaya bfr lltıimatoaı veııeıd 

Anş1u• v~ ltalya 
Virtinio Gayda, curnale Dita1y.ı: 

gazetesinde yazcfrğı bir ma~ 
Aft!luau pek u ehemiyetli gcs.termok 

2- Bir nota - Geminin tııkib ettiği yoL 
3- Ef'ranist'anın t~mın intlirlluen· son 

büJı:UmdaA 
4- Gemilerde yük kaldıran ilet - İp.r«. 
5- Okumak. 
8- Erteelfflk' - Surlymin merkat. 
7- Kemale enni• - T.a. 
8- Baba J' A~an. 
~Koç yilit. 
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Kılıç yutan hokkabazlar 

Hokkabaz midesine kılıc 
ııokarken 

Midesine kadar 
\Ilı~ sol,an bir 
adamın rontkenl 

Belki marifetJerin arasında en gü
cü kılıç yutmaktır. İnsan, iğneyi bile 
yutamadığı için, kılıcın yutulabilece
ğini aklı almıyor; aklı almadığı için 
de, kılıç yutan artistleri görünce bu
nun bir göz boyacılığı olduğuna hük
mediyor. Ancak kendilerini ilme ver
miş olanlar yaptıkları tetkiklerle bu 
marifetin bir sahtekarlık, bir göz bo
yacılığı olmadığına kanaat getirmiş

lerdir. Maamafih, kılıç yutanların kalp 
olanları da yok değildir. 

Tiyatro sahnelerindeki katiller es
kidenberi tiyatro hançeri ile cinayetle
rini işlemekte ve bunu o kadar tabii 
bir surette yapmaktadırlar ki, hadise
yi seyredenler, hakiki bir cinayet işle
niyormuş tesiri altında kalmaktadır

lar. Sahte kılıç yutan da, ufak bir taz
yik ile biri biri içine geçen ve bir şem
ıiyc kılıfını andıran bir kılıç kullan
maktadır. 

Ancak, hakikaten kılıç yutanlar da 
vardır. Rontkcn ile çekilen xesimler, 
bu gibilcrin ekmek yemekten daha 
fazla 'eyler başarabildikleri anlaşıl
maktadır. 

Anlaşılan bazı istidadl>.r gizliden 
gizliye bunu talim etmekte ve günün 
birinde birdenbire bir aı;.tist diye orta
ya çıkmaktadırlar. Çüınkü, küçüklü
ğünde, bademciklcrin•t bakmak istiycn 
annesinin kaşığına tahammül cdc
miycn bir kimse, l,nsanı kesip biçecek 
bir kudrette olan_ kos kocaman bir kı
lıcı boğazından midesine kadar sokar
ken, yüzünü bi.le buruşturmuyor. 

Her halde, kılıç yutan bir kimsenin 
midesi bulanmadığı, sinirlerinin pek 
hassas olır.adığı muhakkaktır. Mide
bulantıst ve tiksinti ortadan kalkınca, 
dava da nisbctcn basit bir şekil alıyor; 
kılıç yutan bakın nasıl hareket edi
yor: 

Başını havaya kaldırıp vaziyet al
dıktan sonra, seksen santimetre uzun
luğunda - sakın, siz de yapmağa kalk
mayınız! - üç santimetre genişliğin
de bir kılıç alryor ve yavaş yavaş boğa
zından sokmağa başlıyor ve ta midesi
ne dayanın<:aya kadar itiyor. Bir defa 
muvaffak olduktan sonra, bir çok id
manlarla, nihayet kılıç yutmayı alela
de bir iş haline getiriyor. Ancak, bu an
latışa göre basit bir şekil alan bu mari
fet, ~nün birinde çok tehlikeli olabi
lir. 

Bakın, kılıç yutan bir artist hakkın
da hekimin biri verdiği raporda ne di
yor: 

"İşçi - 4. 11. tarihinde hastahaneye 
getirildi -, parmak kalınlığında 40.5 
santimetre uzunluğunda bir demir çu
buk yutmuş olduğunu söyledi. Söyle
diğine göre, bu marifeti belki bin defa 
tekrarlamış olduğu halde, bu sefer de
mir çubuğu çıkarmağa muvaffak ola
mamıştır. 

Röntkcn ile yapılan muayene netice
ainde, şakuli vaziyette ve yarısı mide 
borusunda yarısı da midede duran bir 
demir çubuk görülmüştür." 

Bin defa marifetini tekrarlamış olan 
bu amatör artist bin birincisinde amc· 
liyata hacet kalmadan kurtarıl.mış.tır. 
Demir çubuğun mıknatisle çckılebılc
ceği akla gelmiş ve bunun sayesındc 
adamcağız kurtarılmıştır. 

Bazı hokkabazlar da ağızlarından a
teş püskürmektedirlcr. Bu gibi adam
ların yaptığı da pek kolay işlerden de
ğildir. Adamın ağzında kolayc_a p~r
layan bir ınayi vardır. Bu mayı, pus
kürürkcn tutuşturulan ve yanan bir 
gaz olmaktadır. Gazın geri gel'.? ağ~ı 
tutufturmaması için, nefesi tukenır 
tW<enmez ağzın kapanması lazımdır. 

• 

Hokkabazın rontkenle 
alınmış bir resmi 

ı-Aleni teşekkür 
Uzun zamandanberi sol böbreğim

de çekmekte olduğum hastalık şimdi
ye kadar lliyikiyle teşhis edilememiş -
ti. Zonguldak kömür havzası birlik 
hastahanesi baş hekimi Bay Macit 
pek insani ve mesleki bir alaka ile 
derhal teşhisi koymuş ve böbreğimin 
alınması lüzumunu göstermişti. Has
tahane operatörü Bay Necati derhal 
muvaffakıyetli bir ameliye ile büyük 
bir taşı ihtiva eden bir kilo cesame
tindeki böbreği almış ve beni bu dert
ten kurtarmıştır. Bütün türklüğün 

kıvançla anması liizımgelen bu iki 
kıymetli doktorumuzla hastahane 
müstahdeminine içten gelen sonsuz 
teşekkür ve minnetlerimin iblağına 
delaletini sayın ULUS'tan dilerim. 

Eti Bank Ereğli kömürleri işlet
mesi Asma ustabaşısı 

1508 Hikmet Algök 

Erzurum halkevi reisi öldü 
Erzurum (Hususi) - Uzun müd

dettcnberi hasta bulunan halkevi reisi 
Ahmed Erverdi, hayata gözlerini 
yummuştur. Muhitte kendisini çok 
sevdiren' ve yurd uğrunda çalışmala
riyle temayüz eden genç halkevi reWi
nin ölümü, umumi bir acı uyandırmış· 
tır. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genci mcr· 
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hcrgün etli sı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ÇO· 

cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardım 
etmek suretilc yoksul bir yavruya kan 
ve can vermi11 olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 

. Demiryolları · 
Ankara - Etimesğut 

arasında 

banliyö trenleri 
O. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 

Muhterem yolculara kolaylık olmak 
üzere 20. 3. 938 tarihinden itibaren 
Ankara - Etimcsğ~t - Ankara arasın
da aşağıda tarifeleri yazılı banliyö 
trenlerinin işletileceği ve bu münase
betle ayni tarihtıen itibaren Gazi is
tasyonundan her gün saat 18.06 da 
Ankaraya hareket eden trenin sefer
den kaldırılacağı ilan olunur. 

Ankara 
Fişekhane 

Gazi f 
Etimesğut 

/ 
1 

Etimesğut 
Gazi 
Fişckha~c 
Ankara ' 

I 
Ank;ara 
Fitcklıanc 
Gazi 
Etimıesğut 

Eti'mcsğut 

Gaıııi 
Fijşekhanc 

.Aınkara 

" 

' 

747 katar 
v. D. 

14~ 18 2 
14 38 

748 katar 
V. D. 

15 04 2 

15 14 
733 katar 

v. D. 

18 00 12 
18 32 

746 katar 
v. D. 

19 21 

19 36 

5 

K. 
14 10 

14 20 

K. 
14 46 
15 06 

K. 
17 48 
17 54 
18 12 

K. 
19 Ol 
19 26 
19 3? 

1479 
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Küçük ilan şartlar1 
Dört satırlık küçük ilinla.rdan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuru1 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli. 10 defa 

ı neıredilecek bir ilin için 140 kurum 
t alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her aatı:r, 
kelime aralarındaki boşluklar müates
na 30 harf itibar edilmiatir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için •Y· 
nca 10 kuruı alınır. 

ı~-----···-·-············· 
Kiralık: 

Kiralık ev ve dükkan - Maltcpedc 

biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 

üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu

marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

, " 

Pinyala müracaat edilmesi. Telefon: 
1064 veya 3668 

Satılık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

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

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

Satılık analar - Y cnişehirin muh -
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartlman ve 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğrucr. 1412 

Satılık ev - Hisarönü eski Osmanlı 
Kiralık apartıman - Havuzbaşı Ka- bankası arkasında 5 odalı ev satılıktır. 

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. Avukat Saim A-
kant Tel. 1272 - 3406 1432 

KİRALIK KAT: Kavaklıdere fran • 
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara· 
sında 4 oda 40 lira. Telefon: 3843 

ı. inci noter altında berber Sabriye mü-
racaat. 1458 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela· 
nik cad. 373 M. Maltcpcnin en hakim 
yerinde 600 M. uygun fiatla Ti. 1538. 

1453 

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

Satılık otomobil - Sutudobckcr 
markalı spor bir otomobil ucuz ve a· 
celc satılıktır. 3518 telefonla müraca-1516 

ı--'-------------- ı at. 1488 
ACELE SATILIK EV - Yenişe-

Aranıyor: 

iyi ıapka yapmasını bilen bir bayan 

aranıyor - Y cnişehir Sellinik caddesi 
No: 38 de Bayan Zebraya müracaat. 

1487 

Satılık: 

Satılık - İki ay evvel döşcnmi§ 3 o
dalı bir dairenin möbilyesi ve piyanosu 
satılıktır. Ulue gazetesinde Haydar 

hir onurluk sokağında 5 oda 680 M2. 
arsalı ev ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1538 1510 

Zayiler 
ZAYİ - Üzerimde kayıtlı 1375 

No. lu bisiklet plakamı kazaen zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
kıymeti yoktur. 

1509 RC§'lt Artan 
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YARIN ·KURACAG iNiZ ·EVİN-TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

•:tı:t.jf.1'1!16-

Elektrik tesisatı 

yapanlara 
Ankara Valiliğinden : 
1-4-1938 de meriyctc girmiş olan, 

dahili elektrik tesisatı işlerinde ser
best olarak ~lışmak istiycnlcre Nafıa 
Vekaletince verilecek ehliyetname 
hakkındaki talimatnamenin 11 inci 
maddesi mucibince, bu tarihten evvel 
ehliyetname almış olanların 1-4-938 
tarihinden itibaren eski vesikalarının 
hükümsüz bulunduğu; imtihanları 

yapılmak suretiyle yeniden vesika al
madıkları takdirde, yapacakları tesi
satın elektrik şirket ve müessesele
rince kabul edilmiyeccği ilan olunur. 

(723) 1508 

YALNIZ 

HAK\K\ VAlD~ 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HAST~llKLARİLE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 
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'8- 3 - '1938 

, M. M. bakanlığı 

Muhtelif inşaat ve 
tesisat yaptırılacak 

M. M. V. Satın Alma Kami&yo • 
bundan: 

ı - Çorluda (F) tipi iki hangar, ha
mam, mutfak, su tcsiatı ve 6 erat pav
yonu ile yol meydan tesviyesi, elekt
rik teaiaatı, kanalizaayon, cephanelik, 
sondaj inşaat ve tesisatları kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu inşaat ve tesisatın umu

munun kef}f bedeli (852.522,89) sekiz 
yüz elli iki bin beş yüz yirmi iki lira 
aeksen dokuz kuruştur. 

3 - Eksiltme 21 mart 938 pazartesi 
gUnü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 37851 liradır. 
5 - Şartname, keşif, proje ve sair 

evrak 42 lira 63 kuruşa M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle i
dari' prtnamenin dördüncü maddesi
nin (F) fıkrasmda yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarıru beheme
hal ihale saatından bir saat cveline ka
dar Ankarlda milli müdafaa vekaleti 
utzn alma komisyonuna makbuz karıı-
Jığı olarak vermeleri. {561) 1171 

Fireze br(aklarr afrnacak 
M. M. Vekaleti Satm :Alma Ko

misyonandan : 
1) 16 adet Mors deril1 Fireze bıçak

ları açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4000 lira 

olup ilk teminat parası 300 liradır. 
3) İhalesi 30 mart 938 çarşamba gü

nü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve aa
atmda M. M. V. ıatm alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (684) 1435 

Uıuı elbisesi alınacak 
•••• ,,, 'I •.19 

nıisyonundan '• 
l) 2.000 tüp uçuş elbisesi cilası a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1520 lira 

olup ilk teminat parası 114 liradır. 
3) İhalesi 29 mart 938 salı günü sa

at 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılr kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
:istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atmda M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (683) 1434 

Rüzgar aleti alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

ınisyonundan : 
Açık eksiltme İle 35-50 adet rlizgar 

Aleti satın alınacaktır. Beherine 54 li
ra fiyat tahmin edUmiJtir. llk temi
nat lSO liradır. Şartnamesi M. M. V. 
•atın alma komisyonunda görülilr. 
Eksiltmesi 22. 3. 938 salx günil saat 
10,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 
ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
\T. satın alma komisyonunda bulun-
nıaları. (602) 1256 

Barometre ve 
termometre ar.nacak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko

lrıİsyonundan : 
Açık eksiltme ile 35-SO adet baro

lnetre ve termometre satın alınacak
tır. Barometrelerin beherine 32 ve 
tennometrclcrin beherine 4 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. llk teminat 97 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi M. M. V. sa
tın alma komisyonunda görülür. Ek
siltmesi 22. 3. 938 ıalı günü saat ıo 
dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk te
tninat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
tnaddelcriııdc ;uılt belgelerle birlik
te M. M. V. satı nalma kom~yonunda 
bulunmaları. {601) 12S5 

400 ton kardif kömürü ahnatak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Al

lrıa Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 10400 lira 

Olan 400 ton kardif kömürünün pazar
lıkla milnakasası 23 mart 938 tarihine 
ıtıüaadif çarpmba günü saat 14 de ve

780 liralık teminat mektubu ve kanu
nr belgeleriyle birlikte komisyonumu-
za müracaatları. (653) 1423 

ucus 

da Tophanede İstanbul Lv. iroirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Muhammen bedeli 26708 tira ilk 

Baş bakanhk 

Vilayetler 
Belediye binası 

yaptırılacak 
Malatya Vilayeti Jmaet Pap. Ka

munu Ura.y Batkanlıfmda.n ı 

10000 metre anten leli ah nacak teminatı 2003 lira 10 kuruınır. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 

M. M. Vekateti Satm Alına Kom.is- !steklilerin kanuni vesika -ve teklif 

Baraka yaptırılacak 
BafTekilet Devlet Meteoroloji IJ

leri Umum Müdürlüğünden ı 

Malatya 1amct pqa nahiyesinde 
yaptırılacak 8718 lira 74 kurUf keıifli 
belediye binası infatı 1.3.938 den iti
baren kapalı zarf usuliylc ebiltme
ye konulmuttur. 

)'OllUDdan : 

1 - Hcpsihe tahmin edilen fiyatı 
750 lira olan nUmunesi gibi 10.000 met
re anten teli pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığı 5 mayis ı938 perşem
be günü saat 11 de M. M. V. s-ıtın 
alma komisyonunda yapdacaktır. 

3 - İlk teminat 56 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümune M. M. V. satın 
alma Ko. da görülür. 

4 - Pazarlığa girecek kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte pazarlık gün ve saatinde M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(727) 1Sl2 

Muhtelif ambalaj malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekileti Satm Alma Komi&
yonundan : 
Aşağıda yazılı ambalaj malzemesi 

pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 22-3-
938 talı günü saat 14 dedir. İstekliler 
bcUi gün ve saatında komisyona gel
meleri. 

Malzemenin cinsi 

1000 kilo balya çenberi 
100 kilo Mühür kuflunu 

5 kilo mühür kur.un teli 
5 kilo Gabardin boya 

200 kilo Karfiça çivisi 
SOO adet balya çenberi 

(726) 

A. Levazım AmirliOi 

1511 

2.500 kilo tereyağı almaca~ 

mektublarını ihale saatından bir saat 
evci komisyona vermeleri. (562) 
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Dahiliye bakanlığı 

Memuriyet imtihanı 
Dahiliye Vekaletinden : 

Vekaletin muhtelif dairelerinde a
çık olan 17.5 ve 20 liralık memurlukla
ra İstanbulda münhal evrak muhafız
lığı memurlukları için yapılacak im
tihanlar 22 mart 938 tarihinde saat 
(15) e bırakılmı~tır. Talib olanlar ve
sikalariyle 18 mart 938 günü akşamına 
kadar Ankarada vilayetler idaresi u
mum müdürlüğüne lstanbulda vilaye
te müracaatları ilan olunur. (66) 
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Şehir haritası 
yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Çorum 'ehmrinin hali hazır hartala
rının tanzimi işi kapalr zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıftır. Maktu keşif 
bedeli 8500.- liradır. Eksiltme 21.3. 
938 pazartesi günü saat 1 ı de, Anka
rada dahiliye vekaleti binasında, bele
diyeler imar heyetinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 637.50 liradır. 
Şartnameler bi1abedel belediyeler i

mar heyeti fen Jefliğinden alınabilir. 
(551) 1170 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 
için (65) altmış beş adet rasad Uetle
ri baraksı açık eksiltme suretiyle yap
tırılacaktır. 

2 - İhalesi 28 mart 1938 pazartesi 
günü saat 14 de Ankarada Yenişehir, 
Kızılırmak sokak, No. 30 da Devlet 
Meteoroloji işleri umum müdürlü
ğünde toplanacak olan satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4875) lira 
olup ilk teminatı (365) lira (63) ku
ruştur. 

4- Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakid veya nakid ye
rine kaim olan tahvilat olduğu tak
dirde bunlar komisyonca alınamıya
cağından bunların münakasadan e
vci merkez mubasebeci1iğinc ya
tırılarak ahncak makbuzun komisyo
na ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü levazım müdürlüğünden te
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde istenen belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatta komisyona bat 
vurmaları. (686) 1436 

Mahkemelerden · 
Ankara Uç.üncü Sulh Hukuk Mah 

kemeainden : 

Ankaranm Başkır mahallesinde 
Hun1er sokağında mukim iken 8-3-938 
tarihinde ölen kavaf esnafından Hi
dayet oğlu Alinin vefatı üzerine te
rekesine mahkemece el konmuş oldu-

lanlar da dahil olduğu halde bileüm-

İhale 21.3.938 pazartesi günü saat 14 
de belediye dairesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 653 lira 91 kuruı
tur. 

İsteklilerin teklif mektubları ve bu 
ite ehil olduklannı gö.terir vcaikala
rmı havi kapalı zarflarını ihaleden bir 
saat evele kadar ekailtme komisyonu
nu bulmalıdır. 

Proje, evrakı kctfiye ve prtname
ler her gün görültir. İsteklilere para-
ıız suret gönderilir. (567) 1173 

Malatya meyvecilik istasyonu 
binalan eksiltmesi 

Malatya. Meyvacılrk istasyonu 
Direktörlüğünden : 

İsteklisi çıkmaması yüzUnden bu 
kere 44783 lira 81 kuruf k~if bede
line çıkarılan Malatya Meyvacılık is
tasyonu binaları 12-3-938 tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında kapalı 
zarf usulü eksiltmeye konulmu~ur. 
Eksiltme 28 mart 1938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de Ma
latya ziraat direktörlüğilnde yapıla
caktır. Mukavele, ekailtme, bayındır
lık işleri genel, buausf ve fenni fart
nameleri, proje, keşif hulasası ile 
buna mütcferri diğer evrak her gün 
Malatya meyvecilik istasyonu direk
törlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (3360) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için bu işe 

benzer 2S bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vckaleitndcn müteahhitlik ve
sikası ve ticaret odası vesikalarını ha
milen Malatya meyvecilik iıtaayonu 

direktörlüğüne müracaat etmeleri ilin 
olunur. (730) 1515 

ı
'"'"'"""K"'"O'"m"""U'"'t"O""Y""'"""""I ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı o

Ankara Levunn Amirliği Sabn Al- le alacakh ve borçluların ve mirasçı-
Muhtelif binalar 

yaptırılacak ına Koıniayonuadan: """""'""'"'"'""'""""""""""'"" larınm vesaiki resmiyeleri ile beraber 
ı - Harb okulu ve Cebeci haataha- • bir ay zarfında At!kara 3 üncU sulh 

nesi için 2500 kilo tere yağın açık ek- Bu memur alınacak hukuk mahkemesine müracaatları ve Niğde Ziraat müdürlüğünden: 
·ıtm · 21 rt 938 t 14 d A k B" . .::1, M·ıı t M ı· . ~·b· U alacaklarını vaktiyle kayıt ettirmiyen v sı esı ma saa e n a- u,.UA ı e ec ısı ~ı ı - __ ______ A ;..,ı .. _._a..-.3.~ .. ı..,.... 
wtır. • ~·-- - - .,_,_.~ ----···...--·. terekeye izafeten takip edcmiyecek- da 4ı832 lira keşifli üç parçadan ibaret 

2 _Muhammen bedeli 3500 lira ilk Büyük Millet Meclisi kanunlar ka- leri lüzumu ilan olunur. (729) 1514 ~emur, müstahdem evleri ve i§letme 

teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görillür. 
Kanuni vesika ve teminatla komisyon-
da bulunulması. (581) ı201 

1 O ton sadeyatı ılrnacık 
Ankara LeTazmı Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 

ı - İdareleri amirliğe bağlı jandar
ma erat ve okurları için ıo ton sade ya
ğının kapalı zarfla eksiltmesi 21 mart 
938 aaat ıs de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2-Muhammcn bedeli 10500 lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartna-

leminde. (25) lira ttıaaşlı bir memur a- bınasının yapılmaları kapalı zarf usu -
lmacaktır. " liyle eksiltmeye konulmuıtur. 

3158 sayzlr kanuna göte buraya alı- 2 - İstekliler şartnameyi, mukavele 
nacak memurun yüksek bir mektepten projesini ve kqif cetvellerini, her gün 
mezun olması hukuki, mali, iktısadi Niğde ziraat müdürlüğünde görcbi1ir-
mevzular üzerinden yapılacak tahriri 2 delikli befon blok lcr. 
imtihanda muvaffak olması şarttır. 3 -Eksiltme 25 - 3 - 938 tarihine 
İmtihan 22. 3. 1938 ı;alt günü saat ıo alınacak tesadüf eden cuma gUnU saat ıs de ya-

da icra edileceğinden isteklilerln 21. pılacakttr. 

111.1938 ~amma kadar istida ile mü- P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 4-Eksiltmeye girecek isteklilerin 
racaat etmeleri ve evrakı müsbitc1eri- 3138 lira muvakkat teminat vermesi ve 
ni bu istidaya raptetmeleri lazımdır. ı) - İdare ihtiyacı için 6000 - 8000 aşağıdaki veaikalan hab olup göster _ 

(725) 1502 arasında iki delikli beton blok kapalı meleri Jknndır. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. a) - Nafıa Vc.kiletindcn alınmıt 

Bayındırhk BakanhQı 

mesi her gün komisyonda görülür. Ka- Bakır ray ovası ve nehir 
nuni vesikalarda bulunan teklif mek- ~ 

2) - Muhammen bedel (9600), mu- 1938 acneaine ait müteahhitlik ehliyet 
vakkat teminat (720) lira olup ekailt- veaikaaı ve ticaret odası ıicil kiğıdı: 
mesi 25 mart 938 cuma günü saat (15) b) - Bir teahhütte en az 20.000 lira
de Ankarada P. T. T. U. Müd. binasın- hk bina inşaatı yapmlf olduğuna dair 
daki satın alma komisyonunda yapıla- vesika. 

tublarımn saat 14 e kadar komisyona 
verilmesi. (580) 1200 

1000 ton buğday ahna<ak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan • 
1 - Kor birlikleri için 300 ton yu

mu~ak ve 700 ton sert olmak Ü2;Cre 
ceman 1000 ton buğdayın kapalı zarf
la eksiltmesi 4 nisan 1938 saat 16 da 
Çorlu kor Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira
kuruı ilk teminatı 337 lira SO kuruş
tur. Şartname ve evsafı İstanbul An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ve Çorlu 
kor. Sa. Al. Ko. da görülür. Kanuni 
vesika ve teklif mektuplarının belli 
aaatten bir aaat evveline kadar komis-
yona verilmesi. (728) 1513 

20 fon foz ıeker alınacak 
Ankara Levumn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 20 ton toz tekerin kapalı zarfla 
eksiltmesi 29 mart 938 saat ıs de An
kara Lv. amirliği aatm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teı:dnatı 4ı2 lira 50 kuruştur. Şartna
mec;i komisyonda görülür. Kanunt ve
sikalarda bulunan teklif mektubları

nın saat ı4 e kadar komisyona veril-
mesi. (675) 1403 

Haki. bez alınacak 

islôhatı ameliyatı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Ber
gamada Bakırçay ovası ve nehir ısli
hatı ameliyatı, ke'if bedeli (1.564.903) 
lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme : 11. 4. ı938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ıs de 
Nafıa vekfileti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler : Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fennt şartname 

ve projeyi (50) lira mukabilinde su
lar umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is.. 
teklilcrin (60697) lira {12) on iki ku
ruş muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa su işlerini ve
ya mümasil inşaatı taahhüd edip mu
vaffakiyet1c bitirdiğine ve bu kabil 
Nafıa işlerini ~a§Clnnakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa vekaletinden a
lınmış milteahhidlik vesikası ibraz 
etmesi. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri Hizımdır. Postada olan gecikme
ler kabul edilmez. (632) 1341 

caktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ticaret 
odası v.esikasından başka mütcahhidlik 
vesikasını ve teklif mektubunu muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat (14) 
e kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbulda Beıyoğlu P. T. 
T. ayniyat JUbc müdürlüğünden para-
sız verilir. (S98) 1322 

Harita Umum Md. 

Santral yaptırılacak 
Harita Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta genel direktörlüğünün 
Cebecideki garnizonu dahilinde g()s
terilecek yerlere vaz ve montaj edil
mek üzere 220 voltluk Altertanif ce
rayanla ve 20-30 voltla çalııır on adet 
telefon makinesini havi onluk bir tam 
otomatik santral açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 950 lira ve 
muvakkat teminatı 72 liradır. 

3 - Eksiltme 29 mart 938 sah gü
nü saat ıs de Cebecide Harta genel 
direktörlüğü binasında Sa. Alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan üçüncn mad
dede yazılı aaattan bir saat evveline ka
dar Niğde ziraat müdürlüğünde müte -
ıckkil ebiltme komisyonu rciıliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektup -
lann eksiltme aaatma kadar gelmi§ ol -
ması ve zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmıt bulunmaaı lizımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Elazığda yapılacak cüzamhlar 
hastanesi eksilsme ilim 

Elazığ Sıhat Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konan if: Elazıf
da Emrazı akliye haatanesi arkasın

daki arsada cüzzamlılar hastanesi in
p.sr 

2 - Keşif bedeli 96923 lira 64 ku
ruştur. 

3 - 937 mali senesi içinde başlana
cak olan bu itin bu seneye mahsus 
tahsisatı 67500 liradır. Mütebakisi 
938 aenesi büdccsinden ödenecektir. 

4 - Bu iş 3-3-938 tarihinden itiba
ren yirmi bir gün müddetle kapalı 
nrf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

S - Aşağıda yazılı şartname ve ev
rak Elazığ Nafıa müdilrlüğilnden 
dört lira seksen beş kuru •del mu
kabilinde istenebilir. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

kilet binasında müteşekkil komisyo- A=k~:ı:::azım Amirliği Satın ..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 
rıumuı:da icra edilecektir. : A T E ş B o c E G t : 

4 - İsteklilerin fenni p.rtnameıini 
görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
ittirak için de yukarıda yazılı gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

5 - Muvakkat teminat olarak yal
nız banka mektubu veya maliye san

C - Bayındırlık İ§leri ~nel ,artna
meei 

Ç - Metraj cetveli, huli&ai kcıif cet 
veli ve planlar 

2 - Şartnamesini görmek iatiyenle- 1 - Askeri okullar için 303SO metre _ _ 
- Janette Mac Donald : tin her gün ve münakasaya ginnek is- baki poplin gömleklik bezin kapalı - _ 

leyenlerin de mezidlr gün ve li'&tdc ıarfla ckailtıncsi 21mart938saıt15.30 ';11111111111111111111111111111111111111,. 
dık makıbuzu kabul olunur, 

,(699). 1442 

D - Nafıa Bakanhfr yapı işleri in
pat tartnamcti 

E • .Fenni prtname 

-H-

Yukardakl bedel mukabilinde A. 
B, Ç, E ile göeerilen evrak verilip 
diğerleri Nafıa Dairesinde görülebi
lir. 

6 - Eksiltme 24-3-938 pefletribc gii• 
nll aaat onbe§te Elazığ Sıhiye müdür· 
lüğü odasında müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için ta• 
tiplerin 6096 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıda ya
zılı vesikaları haiz bulunmaları IA
zmıdır. 

A - Nafıa Bakanlığından alınan 937 
ve 938 yılına aid müteahhitlik vesi
kası 

B - 937 yılına aid ticaret odası ve
sikası 

C - Asgari 50.000 liralık bu gibi bi
na inşaatı yapmış olduğuna dair dai
resi vesikası. 

8 - Müteahhidin mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan biriyle 
mii!tereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imzalaması şarttır. Müşterek 
teklif yapanların her ikisi de müte
ahhitlik vesikasını haiz olacak ve te
minat müşterek olacaktır. 

9 - Teklif mektubları yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 
Sıhhiye müdürlüğünde müteşekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabi
linde verilecektir. Bu mektublar ek
siltme kanununun 31,32,33 ve 34 üncü 
maddelerine tevfikan ihzar ıılunacak
tır. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet saat on dörde kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazandır. 
Postada hasıl olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1215-622) 130S 

Elektrik tesisata 
Sandıklı Belediyeainden : 

1 - Nafıa Vekaletinden şarta mu
allak olarak musaddak ve elektrik 
mühendisi bay Hasan Halet tarafın
dan şartları tamamlanan proje muci
bince sandıklr kasabasının elektrik 
tesisatmm keşif bedeli 5070 lira olan 
&antral bina infası ve 4032 liralık ağaç 
direği belediye tarafından yaptırıl
mak üzere mütebaki 24946,10 lira kc
fif bedelli projede mcvcud santralın 
makina ve te!rhizatı, lokomobil mon
tajı santral elektrik teçhizatı, santral 
elektrik kısmı montajı çıkış tertibatı, 
'obcke ve nakliye demir direk tablo 
ve sair teferruatını muhtevi tesisatı 
münakasaya konulmuştur. 

2 - !etekliler fennt şartname ve 
projeleri teferruatını belediyede gö
rebilirler bedeli mukabilinde İstan
bulda Beyoğlu. şark apartımanmda e
lektrik mühendisi bay Hasan Halet 
Işıkpınardan alabilirler. 

3 - İhale 2490 sayılı kanuna tev
fikan 25 nisan ı938 pazartesi günü sa
at 16 da Sandıklı encümeninde kJpah 
zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 1871 liradır. 

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

5 - Teklif mektupları 2S nisan 
1938 inci pazartesi günü saat ıs şe ka 
dar muvakkat teminatlariyle ve kanu
nun tayin ettiği ve şartnamede tasrih 
edilen vesikalariyle birlikte sıra nu
marasiyle makbuz mukabilinde bele
diye encümen reisliğine verilecektir. 
Mektupların saat 16 ya kadar yetit
mek üzere iadeli teahhüdlü mektup 
şeklinde gönderilmesi caizdir. Posta
da vaki olacak gecikmeler kabul edil
miyecektir. İstenilen vesikaları nok
san olanların teklifleri de reddedile-
cektir. 1418 

Ara%ÖZ alınacak 
Tarsus Belediyesinden: 

Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf 
usuliyle bir yangın arazözü alınacak
tır. Muhammen bedeli 6780 lira olup 
muvakkat teminat akçesi 508 lira 50 
kuruştur. İhalesi 28.3.938 pazartesi gü

nü saat 15 de belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin şartname

sini belediyemizden aramaları ilan o-
lunur. (1346/697) 14S2 

Hoparlör mikrofon 
. 

sa1re alınacak 
Taraw Belediyesinden: 

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

ıf ni belediyemizden aramaları iian o-
lumır. ,(1345), (696). 1451 
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Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafatla 
zafer nİ§anını, diploma, donör ve altın madalyayı kaza

nan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patateı, Mısır, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlarını 
Çocuklarınıza Y eJiriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi 
kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Uularrna doktorunuz şa
hadet eder ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıda
sıdır. 

Hasan Özlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvü
nümalarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neşeli, tombul, 
hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle çok leziz mahal
lebi ve ç.oııba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasma 
dikkat. 1290 

Kuben orkestrosu 

TAPIA COLMAN 
Carmen Pady 

İştirakiyle 

muvaffakıyetle devam ediyor 

Cumartesi ikinci dine - dansan 
Masalarınızı evelden tutunuz 

Tel.: 2038 Karpiç 

BaJ, diJ, nezle, grip, romafizma ve bütün aarrlarınızı derhal 
keser, icabında günde üc kaıe ahnabilir. 1145 

inşaat sahihlerinin na.zarı dikkatine 

KIREC 
Senc-lerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini bütün inşaatçılar teslim etmiflerdir. 

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

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi tsınail 
özar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çatkmlı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattmnaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün mii§terilerime aaygılarnn
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavuş 

urus 

fS i. LJO T. İ BANKA~I 
l ----~~~---------

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
1 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 

1938 
Köçük Cari Hesaplar 
f ı~ 1 pl A ~ lnramll.je anı~ 

4 ldef 1000 llrıhk- 4000 lira 

8 il 500 il 4000 il 
16 il 250 il - 4000 il 
76 il 100 - 7600 il " 80 50 - - 4000 " il " 

200 25 - 5000 il il " 
384 ,, -28600 ,, ,;.._ .......... ______ ..... .._----.......... ____ _ 
' Kuralar: l mart, l haziran, l ey-

,.,;:~:~;~~;~~~~:.~.~~~ .. ,,:::.~.~'..~~: .. 
En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz- ------------------------------------
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczanetl 

SlNlR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salr, cumadan 
"-m başka saat 3 - 7 982 _,I 

DIŞ TABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her aiin haa

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yannıda Sarraf 
Hakkı Apartımaıu No. 1 " 

3-6949 

Bobin siğara k6ğıdı ahnacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ı 

7000 Adet Bobin 20,5 m/m sigara k!ğıdı beyu 
2000 ,. .. 20,S ,. .. .. pembe 
2500 .. ,. 20,5 ,. .. .. Lcytald 

271000 ,. ,. 26,S ,. ., ,. Beyaz 
295000 .. .. 28 •• .. .. ,, 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi Clişler ve güzel 
ağız temin eCler 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Toligöa 

5500 .. .. 29 ,, .. .. ,, 
6500 ,, .. 31 .. .. .. .. 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalrJC resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AK.BA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 592 

400 ,. ,, 31 ,, ,, ,, ,, Lüks 
I - Yukarda cins ve miktarları yazılı 589900 adet "Bobin" sigara ki

ğıdı şartnameiıi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 14/ IV / 938 tarihine rastlayan perıembe günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (1301-663) 1374 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
- = 

ANKARA PALAS 
PAVİYONDA 

TRiO MARINO - -
~ Türk Hava Kurumu ~ Sevimli eksantrik dansörler 
- -- -= -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ --- ---- 6. cı keıide 11/Nisan/ 938 dedir ...• -- --= Bu keşi dede: := - -- -= 200.000 ve 50.000 liralık mükif atlarla \ = - --= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = 

Yeni gelen meşhur Duo 
Roxan ve Darewski 

Cazda sempatik sarkıcı 
Karo Leszay 

:= liralık ikramiyeler vardır. := = Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden := 
:= almanız kendi menfaatiniz iktizaaıdır. 590 := 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii?' 

Her akşam yeni ve eğlenceli numaralar 

ULUS - 19. uncu yıl, - No.: 5972 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdürU 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basrmevi: Ankara 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Dans - musiki - eğlence ve zevk filmi 

BRODWA Y MELODİ 1938 

Baş rollerde 

Robert Taylor • Eleanor Powel 

Gündilz seanslarında: 

SUt!STIMAt; DAVASI 

Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 gece 21 de 

.lllllfL - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -..,., ... ,. 

BUGÜN BU GECE 

Eski bir Çin generalinin halka yap
mış olduğu zulüm ve işkencelerini 

canlandıran türkçe sözlü 

Ast GENERALİN SON EMRl 

Ba' rollerde: 

Garry Cooper - Madeleine CarÔil 

Halk matinesi 12,15 de : 

EN ÇILGIN GECESİ 

.... 
1 
tn 

'° ... 
n 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortalar1 yapıhr. Halil Naci Mrhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2089 

"UnY.OQ" Ankara accnıalığı 1334 


