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ŞEHiR STADYUMUNDA 

Futbol • Miln Küme 
19.3.1938 Cumartesi, saat 15.30 da Üı;ok -

- Muhafız. • 
20.3.1938 Paz:ar, saat 13.30 da Gazi - Tica

ret liıeleri, 
., " Pazar, saat 15 de Kır koıuıu, 

Türkiye birinciliii, 
,. " Paz:ar, saat 15.30 da Üçok - Har

biye. 

Polonya ültimatoma cevab bekliyor 
Litvanyaya cevab icin verilen müh.let 1Rayştağ feshedildi 

AVUSTURYANIN DA İŞTi'RAKİYLE 

10 nisanda-bu gece saat 22 de bitmiş olacaktır 
Litvanya müsaid cevab verece.ğe benziyor 

Yeni seçim yapılacak 

Alalürkü dinlerken 

Mukaddes tabanca 
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Hem Avusturyada hem de Avusturyanın 

ilhakı için Almanyada plebisit yapılacak 

Hiller dün Ray~tağda 'Jir nutuk verdi 

Harp Akademisinden çıkar çıkmaz 
Beşinci Orduya sürülmüş olan Erka
nıharp Kolağası Mustafa Kcmal'i bir 
aralık Selanikte görüyoruz. Bu, usulü 
dairesinde izinli bir geliş değil, istib
dad devrinin tarassut ve takayyüd:.in
den sıyrılarak bir kaçı§ı idi. İzah ede· 
lim: 

Mustafa Kemal, Beşinci ordunun 
,Yafa mıntakasında piyade stajı yapı
yordu. Fakat ruhu, inkılap idealinin 
yüksek ilhamlariyle dolu idi. Şamda, 
bir gece, tüccar veya doktor Musta
f a'nın evinde kurduğu "Hürriyet ve 
Yatsa Cemiyeti'' (1] teşkilatını Ma
kedonya'ya yaymağı düşünüyordu. 

Kafasını ve kalbini saran bu düşün
ce ile o, bir gün Yafa'yı terkederek 
?tfour'a kaçtı. Hedefi Selanik idi. Bu
raya girebilmenin yolunu hazırlıyor
du. Mısırda çok durmadı. Akdenizin 

:Vapura orn'Creıi: Pir"/ye çıktı, oradan 
Atina'ya g itti. Burada vaziyeti ve Se
lanik'e girebilmek esbabını tetkik et
tikten sonra kararını verdi ve Sela
nik'te Erkanıharp Yüzbaşısı Ahmet 
:I'evfik'e şu üç kelimeli telgrafı çekti: 

"Parti batcau grec". Ve bir gün Pi
re limanından Selanik'e kalkan Yunan 
bandıralı bir vapura binerek doğduğu 
diyara yollandı. Arkadaşı Ahmet 
Tevfik, vapurun ismi yazılı olmıyan 

bu müphem telgrafı aldığı tarihten 
itibaren hergün bir kayığa binerek 
Selanik limanına giren Yuna'n vapur
larını birer birer ziyaret ediyor ve her 
defasında aradığını bulamadan, dö
nüyordu. Nihayet Mustafa Kemal'in 
bindiği vapur Selanik önünde demir
ledi. Ahmet Tevfik, hUviyetini gizle
mek için arkasına bir muşamba giymiş 
ı>lduğu halde, bir sandalla vapura ya
naştı. Biraz sonra iki arkad~, aynı 
aandalla gümrüğün rıhtımına çıkmış 

bulunuyorlardı. 

Mustafa Kemal burada aç sorgudan 
geçecekti: Gümrük memurları, polis 
memurları, askeri inzıbat memurları ... 
:I'ıpkı kaçan bir nefer gibi gelen bir 
Erkanıharp zabiti için bu sorgulara 
cevap vermek müşkül, belki de imkan
ıızdı. Fakat bir arkadaşı Selanik Mer
kez kumandan muavini Mümtaz Yüz
başı Cemil (şimdi Tekirdağ saylavı, 

aabık Dahiliye Vekili Cemil Uybadın) 
onun imdadına yetişiyor. Mustafa Ke
mal'in seyahati tarzından evelce malu
matı olan Yüzbaşı Cemil, lazım gelen 
tertibatı almış, Pire' den bir zabit gelip 
iami Mustafa Kemal olduğunu söyle
yince serbest bırakılması için iskele
deki inzibat memurlarına talimat ver
mişti. Yüzbaşı Cemil'in bu tertibatın
dan Ahmet Tevfik bile haberder de
ğildi. 

Mustafa Kemal, annesiyle 
kar§ı karşıya: 

Mustafa Kemal, Selanik'e çıkar çık
maz, Sanayi Mektebi karşısındaki evi
ne gidiyor. Mustafa Kemal bu evde 
dünyaya gelmiştir. Ana oğul karşıla
ıınca annesi, çocuğunun başına bir fe
laket gelebilmek endişesi içinde soru
yor: 

- Ne cesaretle buraya gelebildin 
oğlum? Hem nasıl geldin? Devletin ve 
Padişahımız Efendimizin arzusuna 
mugayir bir iş yapmış olmıyasın? 

Mustafa Kemal: 
- Merak etme anne, diyor, müsterih 

ol! Benim buraya gelmekliğim lazım
dı onun için geldim. Padip.hımız E
fendimizin ne olduğunu da Jimdi de
ğil, fakat yakın zamanda sana göstere
ceğim. 

Yazan: Profesör AFET 
Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı 

Maamafih vaziyet hiç emniyetbahş 
değildir. Mustafa Kemal'in ortada gö
rünmesi istibdadın gözcülerini derhal 
harekete getirebilirdi. Bunu düşünebi
len Mustafa Kemal, bir müddet evin
den dışarı çıkmadı, kendi arzusiyle e
vinde mahpus kaldı. Bu müddet zar
fında kimse onun Selanik'te bulundu
ğundan haberdar değildi. Mustafa Ke
mal bu ihtiyari mevkufiyeti zarfında 
maksadı uğruna faaliyete koyuldu. 

ilk te§ebbüs : 
Mustafa Kemal'in Se!anikte ilk te

şebb:isü orada o devrin şöhretli bir pa
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şası ile mülakat oldu. Mustafa Kemal v 
daha Şam'da iken bu Paşa ile muhaıbe- a rşova vazı•yetı• çok 
re etmişti. Onu kendisine bir vatan-
perver ve ihtilalci olarak tarutmışlar-

d'Mustafa Kemal, oniın şahsmda bir ciddi telökki ediyor 
ink~ap~~a~~..l\r~~ -----~ 
yı açan adama ismini vererek paşaya Hudud k >'. ld• 
haber gönderdi· Derhal kabul edilece- Q QS er Y 1 \:11 1 

(Sonu 8. inci sayfada) Varşova, 18 (A.A.) - Gece aşağı-

Berlin, 18 (A.- . 
A.) - Bay Hitler, 
tam saat sekizden 
birkaç dakika evel 
Opera Karalda Ra
yiştag toplantı sa
lonuna girmit ve 
hazır bulunanlar ta 
rafından karşılan

mı' bulunuyordu. 
Salonda Avusturya 
umumi valisi Says 
İnkuart ile bütün 
alman nazırları da 
bulunuyordu. 

Rayiftag meclisi . 
reisi Mareıal Gö
ring, mebusların ve 
halkın tiddetli al
kıfları • arasında, 

tam saat sekizde 
celseyi a~mıı ve JU 
kısa hitabede bu-., ... .,. 

- Rayiştagm bu 
g;jnkü toplantısı, 

yeni Almanyada 
gördüğümüz top
lantıların en mü
himlerinden biri-! 
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GÜNDELiK ı 
daki tebliğ neşredilmiştir: Pat ajansı
nı!1 öğrendiğine göre 17 mart saat 21 
de Litvanya hükümetine bir Polonya 
notası verilerek bundan sonra sulh 
için tehlikeli olabilecek hadiselerin 

dir. tık defa olarak H'tl R t 'd b' · ı er ayı ag a ır nutuk aöylerken t .................................................... 
D 1 ı b tekrarlanmamsını temin için alınma

OSt ran ın ayramı sı zaruri olan tedbirler tesbit edilmiş-

bugün hükürnet sıralarında bulunan r----.....:.. ______ _: __ 

Sadabad paktının İran mecliai ta - tir. Polonya hükümcti tosbit edilen 
mühlet içinde bir cevab beklemekte

rafından müttefikan tasdiki haberi, 
Sa Majeste Şahİ.n§&hm mesud yıldö- dir. 
nümü &"iinüne teaadüf etti. Her iki Tebliğde tesbit edilen müddetin u
haber, doat ve ka.rdet milletlerimiz zunluğu tasr.ih edilmemektedir. İyi 
için iki ayrı sevinç veailesi olmuttur. haber alan mahfiller vaziyetin ciddi 

Cihan nizanunm bu derin kargqalı- olduğunu saklammaktadırlar. Ültima. 
ğı içinde, bir sulh ve basiret veaikaaı o- tomıın metni anla~zhğın hallinden 
lan s·dabad ak ·· f k evel Var!lovada neşredilmiyecektir. a p tını mutte i an tasdik :s 

Avusturya memleketi azalarını selam-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Atatürkle 
Riza Şah Pehlevi 

arasında 
etmekl I ·u . . Resmi mahfiller bu hususta beva-e, ran nu etinın mümessilleri J A k - 1 b' natta bulunmaktan çekinmektedirler. n ara, 18 (A.A.) - Ala Hazreti 
guze ır intibah daveti yapmıılar- Hümayun Rıza Şah Pehlevı·nı"n vela" -
dır. Yıldönümü münaaebetile Iran Bununla beralıcr anlaşmazlık hakkın_ 
milletinin kurtarıcıaı olarak selam • da enerjik tefsirlerde bulunulması ve Hududda teftişler yapan detinin altmıııncı yıldönümü müna-

1 d 
y Sa M Polonyanın Litvanya ile tabiı ..:>!mı- Mareıal Sı'mglı' Rı'dz sebetile Reisicumhur Atatürk ile ma-

a ıgımız ajeste Şahinta.hı bu · 
taadik fıraatile tark sulhunun • bü- yan diplomatik münasehetler idame JHte Rıza Şah araaında ap.ğıdaki tel-
yük amillerinden biri olarak kutla_ etmesine imkiln bulunmadığı nokta- Kavnas, 18 (A.A.) - Havas ajanır graflar teati olunmuştur : 
maktayız. s1nda ısrar eôılmeli hususunda mat- tebliğ ediyor-: Litvanya hükümeti, sa- Ali Hazreti Hümayun 

b at talıma. t verilmı"ıı.t• at 22 de doğru Talin'de Polonya eldai Rıa Şah Pehlevı· 
On dokuzuncu asrm polit:·ka soh- u a :s ır. :s • vaartasiyle hudud hadisesinin hallinde Şahintaln lran 

betlerinde oamanlı imparatorluğu- Sanıldığına göre, matbuatın bu hil- ve bu kabil hadiselerı·n tekrarlan-.. •ı-
d "h d d mak d L" ~- - Tahran -nun a ı asta a am,, diye geçer- cumun an sa ' ıtvanyayı korku- na mani olmak çarelerini aramağa me - V lcid t' ah l . . l 

ken, bu sohbetleri yapan avrupalılar tarak onu Polonyanm tc.klifleırini ka _ • e 
1 

f ane •nnuı a tmıııncı 
için, Iran, Çin aeddi kadar uzak ve bul etmeye icbar etmektir, (Sonu 8. inci sayfada) (Sonu 8. inci sayfada) fT:TuTN -
onda cereyan eden ahval Kaf dağı_ -.;;;m-.;;;;;;m-.;;;;;;;;;:;;::;:=;;:--------------------_-_-_-_-_-_•_a_a_T~a-_a~T~a~T~[-a~T~a~T=[-=b 
nın arkasındaki hayat kadar meç.hu). ıı12 .. aııllT•Clllaıll7111U .. 7 .. Zllalll?•Clllııll?-.ıı .. ?•&rlll1117 ... Z•ZllLlll711ıııC• .. s11ı•• ı 
ve masalımsı aayılU'dı. 

Sa Majeate Şahin§&h, bu kadar u- Bugün 7 inci sayfamızda 
zak sanılan ve avrupalı iç.in bu k.a- Avusturya hadiselerine dair 
dar meçhul lran'ı, birdenbire, mede- gelen en son resimleri bula-
niyet dünyaamın belli batlı ve en k 
dinamik unsurlarmdan biri haline ca smız. Bu resimler tama-
koymUJtur. Demiryollan ve yol in- miyle doküman malıiyette
taah, esaslı bir maarif programının clir. 
tatbiki ve yeni nesillerin modem ha
yata alıttırılmuı için alınan ce&&ur 
tedbirler aayesinde, komıwnuz ve r-------------

Okurlarımıza doatumuz Iran, büyilk terakki ve 
muvaffakiyet ka.ydetmiı bulunuyor. 

Sa Majeste Şahintahm yıldönüm.
leri dolayıaiyle Iran'm yaptığı büyük 
bayrama ve duyduğu aevince, türk 
milleti ittirak etmektedir. Çünkü te
rakkiye ve medeniyete inanmıt olan 
türk milleti bilhasaa doat 1ran'm ay
nı ülkülere bağlaıımaamc:lan ve bun
lan reisinin enerjik ve kutlu idare.i 
altmda. tahakkuk ettİnnİ§ olma.sm. 
dan derin bir aevinç duymaktadır. 

Iran, bizler için yalnız S&daba.dlı 
doatlann birisi değil, aynı zamanda 
terakki, medeniyet ve barıt yolun -
da, gÜvendiğimiz yol ve ülkü arka -
dqıdU'. Milli bayrammdan dolayı 

doat milleti candan tebrik eder ve 
bunu 8ffl'ilerimizi ...,.,,. içia bir 
neile -z;_,. 

Avrupa hadiselerinin aon de
rece eh.emiyet aldığı bu a-ünle
re ve, hiç bir alqam gazeteai İn· 
titar etmiyen Ankara tehrine 
mahıus olmak üzere "ULUS" un 
bir de aqam tabmı netreclece
ğiz. 

"ULUS" un a.kf&Dl tabı, an
cak mühim haber relen müa
teana hadiaeler zamanında çı

kacak ve bu suretle devlet mer
kezi karilerini yirmi dört Mat 

gibi uzun bir müddet h&T&dia 
beklemekten kart.amut olacak
tll'ıi 

HATAY SEÇİM KOMİTESİNDE 

Mühim ve esash bütün noktalarda 

Türkiyenin istekleri 
kabul edildi 

Cenevre, 18 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi mu-
habiri bildiriyor: · 

intihabat komitesi mesal!Ji ni bitirmek üzeredr !lemen 
lı'emen bütün meseleler üzerinde itilaf hasıl olmu' .gibidir. 
itiraz ettiğimiz mühim ve esaslı bütün noktalarda Türkiye
nin noktai nazan kabul edilm i~tir. intihabat esnasında inti
bah işleri dolayısiyle vaki olacak ciirümlerin muhakemesi 
mahalli mahkemelerden alın arak bitaraf hakimlerden mü
rekkeh huı;;usi muvakkat bir mahkemeye tevdi edilmiştir. 

Metinlerin kati tahririni ko mitenin bu hafta sonunda bi
tirmesi ve konsey reisine tevdi etmesi beklenmekte(Hr. Ha
ta1lntllia6atoıa bö,Iece en ba ....ada bap1nMllkm. 

İngiliz· kabinesi . 

B. Çemberlayn ı.ıe Bn. Çemberi«>'" 

Harici meseleler hakkında Çember
layn bu hafta Avam Kamarasında M
yanatta bulunacaktır. Avam Kamu.. 
aındaki müzakerelere ve İngiliz kabine
sindeki huzursuzluğun aebeblerine aid 
tafailat üçüncü aayfanuzdadır. 

BUGUN l 
16 sayfa 
llôvemiz 
Bizim köy 
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Küçük ilanlar 
Küçük ilanları okumasını sever misiniz? Bunlar, hele fransız gaz~ 

telerindeki gibi, çeşitli ve bol olursa, bir meraklı zabıta romanı kadar 
insanı cezb edebilir. Fakat bu satırların arasından bazı müşahedeler 
de çıkarmak mümkündür. 

Mesela Akşamın küçük ilanlarında "Satılık eşya" kısmına dikkat 
ediniz. En çok elden çıkarılmak istenen şeyin piyano olduğunu gÖ· 
rürsünüz. Ne kadar da çok piyano satıyorlar! Fakat her halde piya
nonun alıcısı pek az olmalı ki, ayni ilanın bu sütunlarda aylarca boy 
gösterdiği vakidir. 

Piyanoya sahih olanların bunu elden çıkarmak istemelerine baka
rak alafranga musikinin aramızda rağbetten düştüğü neticesini çı
karmakta acele etmeyin. Evlerindeki ud ve kanunları çal'gıcı dükka
nına g_ötürenler o kadar çoktur ki, bugün bu aletlerin kıymeti hemen 
sıfıra inmiş gibidir. 

Görülüyor ki daha umumi bir temayül karşısında bulunuyoruz. Ve 
bunu, musiki öğrenenler azalıyor, şeklinde formüle edebiliriz. 

Bir r,andan s~~i sin.ema, bir yandan radyo musikiyi 0 kadar "har
cıalem ederek gundelık hayatımıza sokmuştur ki artık zaman zaman 
biraz musiki dinlemek için yıUar yılı nota karşıs~da meşketmeye ha
cet ve tahammül azalmıştır. 

Gerçi, eskiden de g.ramof?~ vardı. Fakat gramofon, radyoya naza
ran ~ok daha pahalı hı~ musıkı vasıtasıdır. Bir plakı beş defadan ziya· 
~e d~nlemeye. tahammul etmek güçtür. Yüzlerce plaklık bir repertuar 
ıse hır servet ıster. Hem, gramofonun bile vaktinde musiki aletleri
nin sür~~üne za~a~ı dokunmamış olduğ~ iddia edil~mez. 
. Bu muşah~de hızı teessüre mi sevketmelidir? Bence hayır! Çünkü, 

bınlerce ve bınl~~ce istidadsızın kulak tırmalayıcı nağmelerle herkesi 
rah~ts~z etme~ ı~ın senelerce çalışmalarına ne lüzum vardı? Radyo ve 
seslı sınema, ıstıdadsızları tasfiye ederek, yalnız hakiki kabiliyetlerin, 
yollarında devam etmelerine imkan hazırlamıştır. 

Fakat bu, musiki zevkinin azaldığına delalet etmez. Radyo ve si
nema, halk kütlelerinde musikinin kulak terbiyesini temin etmektedir
ler. İyi bir kulak terbiyesine sahih insanın ise, kötü bir icracıdan mu-
siki bahsinde üstün olduğunu kabul etmez misiniz? ' 

Hayah ucüzlatmak 
kararlarının neticeleri 
.lstanbulda dün 3831 

hayvan kesildi 
lstanbul, 18 (Telefonla) - Et fiat

larınm ucuzlatılması bakında hükü
metçe verilen kararın tatbikine geçil
diği bir mart gUnilndcnberi, İstanbul 
mezbahasında kesilen hayvan adedi 
her gün artmaktadır. 

Bugiln (dün) mezbahada 765 kara
man, 551 dağlıç, 35 kıvırcık, 2294 ku
zu, 7 keçi, 134 sığır, 26 dana, 14 man
da, 5 malak olmak üzere 3831 baş hay
van kesilmiş ve şehirde satışa çıka
rılmıştır. 

Geçen sene bugün kesilen ve kesil
miş olarak mezbahadan şehre gelen 
hayvan sayısı 3640 dır. -

'İslanbulda süt işi halledildi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Sütçü

ler cemiyeti lstanbulda süt işinin hal
li için esaslı teşkilat yapılıncaya ka
dar komşu memleketlerde tatbik e
dilmekte olan usullerden istifade e
dilmesine karar vermiştir. 

Bugünkü idare heyeti toplantısın
da bu esasa göre iki maddelik bir tek
lif hazırlanmıştır. Teklif yarın bele
diyeye verilecek ve belediyenin mu
vafakati inzimam ettiği takdirde 
tatbik edilecektir. 

Bir bakkal mnlıkemeye 
verilfli 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Zeytin 
yağına %40 pamuk yağı karıştıran 
bir bakkal mahkemeye verilmiştir • 

Y aıar Nabi 

19 mayıs hazırhkları 
Büyük Önder Atatürk'ün Samsuna 

ayak bastıkları güne tesnduf eden 19 
mayısda yapılmakta olan spor ve 
gençlik bayramına aid talimatname 
:hazırlanmış ve alakalılara bildirilmiş
tir. Mektebler bu talimatnamı-ye gö
re bayram programlarını hazırhya
caklardır. 

Avrupada staj görecek 
t cll r 

Staj görmek üzere posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğil tarafın
dan bu sene A vrupaya bazı memurlar 
gönderilecektir. 

Bu memurlar şunlardır : 
Telefon işleri reis muavinlerinden 

Mühendis BB. Kemal ve Cevdet, tel
graf işlerinden fen müfettişi Ertuğ
rul, posta işleri reisliğinden İhsan 
Selçuk, muameiat müfettiş muavinle-

rinden lhsan Nuh.oğlu ve Reşad, İs
tanbul paket müdürlüğünden Alaad
din ve Abdurrahman. 

Bunlardan Mühendis Kemal Buda
peşte ve Berline, diğeleri Fransa ve 
Belçikaya gideceklerdir. 

Bu memurlar çok yakında hareket 
edeceklerdir. 

Zehirli gaz kursundan mezun 
olanlar 

İstanbul, 18 (Tdefonla) - Zehirli 
gazlardan korunma komisyonu bu
günkü toplantısında talebe için açı
lan kurslardan şimdiye kadar 25.000 
kişinin mezuniyet vesikası aldığım 
tesbit etmiş, Haziran başına kadar 
15 bin kişinin daha okutulması için 
tedbirler alınmıştır. 

ULUS 

Ankara hukukunda -
imtihan usula 
yeni bir esasa 

baOlöndı 
Ankara hukuk fakültesinin imtihan 

1 
talima~n.amesini değiştirmek için adli
ye vekilı Bay Şükrü Saraçoğlunun re
isliğinde bir müddettenberi çalişan 
profesörler meclisi mesaisini bitirmiş 
ve bir talimatname yapmıştır. Bu 
talimatname ile fakültenin imtihan u
sulleri esaslı bir surette değiştirilmek
te ve sömestr usulü kabul edilmekte
dir. 

Kamutay 

Encümenlerinde 
w---------------- .il 

Kamutay Encümenleri, dün aşağı
da yazılan mevzuları müzakere etmiş
tir : 

Arzuhal encümeninde : 

~ncumene verılen arzuhallerden 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekaletlerden gelen cevablar tetkik 
edildikten sonra bu arzuhaller karara 
bağlanmıştır. 

l.~kiin kanunu muvakk-at 

' •ı n : Talimatnameye göre ders senesinin ' -------başında, ortasında ve sonunda olmak 
üzere senede üç imtihan yapılacaktır. 
İmtihan başlama ve bitme tarihlerini 
profesörler meclisi tesbit edecektir. 

, 
iskan kanununa ek kanun layiha-

sı müzakere edilmiştir. 

Adliye enciimcninde : 
İmtihanlar şifahi ve aleni olacaktır. Şurayı devlet kanunu layihasının 
Talebe imtihana girmek istediğini da müzakeresine devam edilmiştir. 
ha evvelden idareye bildirecek, bil-
dirmiyenler imtihana alınmıyacaktır. 
İmtihana girip de bir dersten muvaf

fak olamıyan veya her ne sebeble olur
sa olsun bir derse giremiyen talebe di
ğerlerinden de muvaffak olamamış sa
yılacaktır. 

Yeni talimatname her talebeye se
nede üç defa imtihan hakkı vermiştir. 
Bu suretle ikmal usulü tamamile kal
dırılmıştır. İki sömestri bitiren, yani 
bir sınıfı bir defa okumuş olan 
her talebe, imtihana girebilecek, 
birinde faraza bir dersten kazanama
yınca bütün diğer derslerden de dön
müş sayılacaktır. Ve ondan sonra ge
len devrede tekrar bütün derslerin im
tihanına girmiye mecbur tutulacaktır. 

Bu üç devrede de muvaffak olamı
yan talebe fakülteden kaydı terkin edi
lecektir. Geçen senelerde imtihanı ka
zanamayan talebeler de bu üç hakla
rından bir kısmını kaybetmi§ sayıla

caklardır yani talimatname, makabli
ne de şamil bulunmaktadır. 

İmtihanlarda kazanılan numaralar, 
son imtihan bitinciye kadar gizli tutu
lacak, en son gün ilan edilecektir. Ta
limatname martın on yedisinden iti
baren meriyete konmuştur. 

Tlimatnameye göre 937-38 ders yı
lının orta imtllıanı önümüzdeki 25 

Boğazlarda deniz 
ticareti harekeli 

1937 senesi zarfında boğazlardan 

geçmiş olan ecnebt ticaret gemileri 
hakkında tutulmuş olan bir istatistiğe 
göre geçen sene İstanbul boğazından 
geçen gemiler arasında birinci mevkii 
2.601.497 tonluk 1195 gemiyle ingiliz 
bandrası almaktadır. 2.167. 779 ton ve 
1050 gemi ile italyan gemileri ikinci 
gelmektedir. Fakat transit olarak ge
çen ingiliz gemileri 814 olmasına mu
kabil İtalyan gemileri 627 dir. İstan
bul limanında muamele yapan gemi -
ler arasında 423 ünite ile İtalyanlar 
başta, 381 ünite ile ingilizler ikinci 
gelmektedir. Üçüncülüğü yunan band 
rası,1,648.211 tonluk 1128 gemi ile al
maktadır. Bunlar içinde yalnız 161 
gemi İstanbulda muamele yapmıştır. 
Fransız bandrası 158 gemi ve 1.261.999 
tonla dördüncü mevkii işgal ediyor. 
Bundan sonra 1,111,351 ton ve 407 ge
mi ile sovyetler birliği, 959.658 ton ve 
304 gemi ile Norveç, 754.434 ton ve 
467 gemi ile Almanya, 702.536 ton ve 
345 gemi ile Romanya gelmektedir. 
İstanbul limanında muamele yapan 

martta başlıyacak, ve 1 nisanda bitiril- gemiler Romanya 18ı. Almanya 158, 
miş olacaktır. Rusya 88 ve Norveç 46 dır. Bundan 

sonra sırasiyle Rotanda, Amerika, 

MI.mor Sı"nan "ht-f ı· Polonya, 'Bul riıı.tnn ve ı pımy:a 
1 1 O 1 'mevki almaktadırlar. 1937 sene~i za r-

İstanbul, 18 (Telefonla) - 9 nisan- fında boğazlardan geçmiş olan ecnebi 
da yapılacak Mimar Sinan ihtifali i- tüccar gemileri tonaj yekunu 
çin bir proğram hazırlanmaktadır. 12.957.364 dür ki 5806 gemiye tekabül 

etmektedir. Bunlardan 3873 ü transit 
suretiyle durmadan. geçmişler, yal

Belediye aliı talimatnamesi nız 1933 il İstanbul limanında mua 
amele yapmıştır. 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi
ye yeni afi§ talimatnamesinde 9025 
tenzil~t yaprnı§, formaliteyi dıe basit -
ıe,tirmi§tir. 

Üniversitede yabane1 diller 
imtihanı 

f.stanbul, 18 (Telefonla) - Univer
site yabancı diller mektebinde 9ubat 
imtihanları neticelendi. İmtihanlara 
girmek bakını kazanan 500 talebeden 
294 U muvaffak oldu. 

Amerikan ı2caret heyeti 
geliyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Yeni ti
caret müzakereleri için Amerikadan 
gelecek heyet 28 martta Ankarada bu 
lunacaktır. Heyete sefaret müsteıarı
nın reislik edeceği haber verilmekte
dir. 

Halkevinde projeksiyonlu 
konferans 

AntCara Tarih, Dil, Coğrafya fakül
tesi Arkeoloji profesörü Von der Os
ten 19. Mart. 1938 cumartesi günü sa
at 17.30 da Halkevinde projeksiyonlu 
bir konferans verecektir. 

Von der Osten'in konferans mevzu
unu (Eski Anadolu Hafriyat yerleri) 
te§kil etmektedir. 

Profesör konferansını herkesin an
hyabileceği bir şekilde yapacak ve 
konferans Türkçeye çevrilecektir. 

Girit kartına lüzum yoktur, bu kon
feransa herkes davetlidir. 

Vapurlarda tenzilatlı tarife 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Ecnebi 

vapur kumpanyaları bu yıl için müş
terek ve tenzilatlı bir tarife hazırla
mışlar, vekalete göndermişlerdir. 
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8. Fazlı Güleç lzmirin 
ana işlerini anlatıyor 

• 
ıs Bes senelik ve e A 

ımar planı 
lzmire aid işler içi·n şehrimizde temaslarda bulunan İzmir va 

lisi B. Fazlı Güleç ile İzmir belediye reisi B. Behçet Uz dün d 
alakadarlarla görüşmüşlerdir. İzmir valisi 8. Fazlı Güleç kend· 
siyle görüşen bir arkadaşrmıza İzmir işleri hakkında şunları sö 
lemiştir : 

- Ankaraya İzmiri alakalayan bir 
çok işler bilhassa İzmir belediyesinin 
beş senelik iş imar programı etrafın
da yüksek makamlarla temas etmek 
için geldik. 
Beş senelik i~r pl~nında tasavvur 

edilen işler İzmir için hayati işlerdir. 
Bu itibarla şehir meclisimiz bu nokta 
üzerinde uzun tetkikler ve emekler 
sarfetmiştir, Şehrin gelir kaynakları
nı çoğaltmak, hayat ihtiyaçlarına ce
vab vermek için iyi bir proğram ha
zırlanmıştır. Vekaletlerle yaptığımız 
temaslardan bu programın tatbik im
kanlarını elde edeceğimiz kanaatine 
vardık. 

T uriıtik yollar 
İzmir turistik yolları için Bayın

dırlık Bakanlığının direktiflerini al
dık. Bu hususa aid hazırlanan kanun 
projesi veklilet tarafından tetkik edil
mektedir. Yüksek Nafıa vekaletinin 
programladığı bu işler üzerinde yeni 
mali sene içinde ilk adımlar atılacak
tır. 

Bergama ker.meıi 

Bergama kazası sinesinde bozulma
mış türk kültürünün bir çok güzellik
lerini saklayan bir kazadır. Bir çok 
eski eserleri ve tabii güzellikleri var
dır. Geçen yıldan başlayarak her sene 
tekrar edilmek üzere bir kermes tesis 
edilmiştir. 

Bu münasebetle Bergama ve muhi
tinde eğlenceler, milli sporlar ve o
yunlar tertib edilmekte ve Bergama
nın güzellikleri bilhassa eşsiz Kozak 
yaylası herkese tanıtılmaktadır. Ko
zak yaylasının güzellikleri hakkında 
bir fikir vermek için uzunluğu ve ge
nişliği 17 - 18 kilometre süren bir sa
ha içinde 2,5 milyon kadar çam fıstı
ğı ormanı bulunduğunu söylemek ka
fidir. 

B. Fazlı Güleç 
çileri memnun etmek için çalışmaları
na bakılırsa bu yıl ziyaretçi sayısı bir 
milyona çıkacağı zannedilmektcdi11. 

lıçi evleri 
İzmir belediyesi arsalar <lağıtal"a1i 

işçilere mahsus bir mahalle kurdur
muştur. Bu mahallenin evleri oldu]c... 
ça güzeldir. Fakat lbu mahallenin ku
ruluşunda işçiler hiç bir yerden yar. 
dım görmemiş ve bu işi şahsi teşeb
büsleri ile başarmışlardır. Şehrin en 
güzel yeri olan Kültürparkın civarın
da kurulan bu mahalle gittikçe büyü
mektedir. 

Hafkevinde zehirli 
gazlardan 

korunma dersleri 
l.ıikraz.• C.H.P. Dumlupınar kamununa bağlr 

bmrr oeıc ;, ...... ':.n:J:~:k. ı.-.ı .. :,. ... -:etugrrgu~u'iııu t fil :ng~n ~}~~.ı.A>n·f~ 
ler bankasından h_ıç bı; ıstı~ra~. yap- tertib edilen zehirli gazlardan korun
mı~acaktır. Bel.edıyemız mUm~un. ol- ma derslerine dün hege halkevi salo
du~u kadar gelır. ~ayna~larınt ın~ışaf nunda devam edilmiştir. Dünkü den>· 
ettırmekte~ kendı ıradı ıle maddı du- te maske fabrikası kimyageri B. Hik· 
rumunu saglamlaııtn:maktadı.r. Bunun- met Konuralp vermiş ve ders kalabalık 
la beraber bazı varıdat getırecek te- dinleyiciler tarafından alaka ile takib 
~~b~sl~rini fiil sa~ası~a çıkarmak edilmiştir. 
ı~.ın ıs~ıkr~z m~cbur~y.etınde. kalırsa Dersten sonra tayyarelerin gaz bom-
şuphesız kı bu ışe gırışecektır. balarını ne §:ekilde attıklarına ve hal· 

Yapılacak labrikalar 
Belediyenin yapacağr ekmek fabri

kası ile inhisarların yapacağı ~rap 

fabrikası üzerinde çalışmalar başla
mıştır. Bu işte muvaffak olacak olan 
belediye halka ucuz ekmek temin ede
cektir. İnhisar idaresinin şarap fab
rikası ise, bugün İzmirin en mühim 
derdlerinden birisine deva olacaktır. 
Diyeb ilirim ki halk bu işin neticesi
ni sabırsızlıkla beklemektedir. Buna 
yalnız lzmirin değil bütUn Ege böl
gesinin ihtiyacı vardır. 

lzmir luarı 
"İzmir fuarı bu sene ile 7 inci yılı

nı idrak etmiş oluyor. Bu fuarın se
nelik ziyaretçi adedi 608 bine kadar 
çıkmıştı. Bu yılki hazırlıklara, iştirak 
edecek firmaların çokluğuna, İzmir 
şehir ve belediyesinin bütün.ziyaret-

kın bundan nasıl korunması icab etti· 
ğine dair iki de film gösterilmiştir. 

Film üzerinde izahat verilmiştir. 
Bundan sonra halkevi saz heyeti gll· 

zel parçalar çalmış ve halka, güzel o
yunlar gösterilmiştir. Ankara efeleri 
bu oyunlarında çok alkışlanmışlardır. 
Bu suretle lstikliil ocağı ankaralıları 
hem faydalı, hem de neşeli bir gece ge
çirtmiştir. 

Önümüzdeki pazar günil öğleden 
sonra da halkevi meydanında bomba 
atmak suretile yangın ve sis tecrlibele
ri gösterilecektir. 

Haliç şirketinin vaziyeti 

Mesud bir nişanlanma 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Haliç 
şirketinin vaziyeti hakkında şirket, 
idare meclisi muvakkat haliç işletme 
idaresi tarafından birer proje hazır
landı. Yakında valinin başkanlığında 
toplanacak bir komisyonda şirketin 
hukukan belediyeye devri için bir 
formUl hazırlanacaktır. 

Trakya Umum Müfettişi General 
Kazım Dirik'in oğlu, Turan Dirik'le, 
İzmirde Fesçiler ailesinden Bayan 
Kimuran Fesçilerin nişanlanma töre
ninin dün 1stanbulda Maçkada İzmir 
Palastaki dairelerinde yapıldığım 
memnunlukla haber aldık. Törende 
lstanbulun bir çok tanınmış kimsele
ri ve güzideleri bulunmuşlardır. 

Genç nişanlılara kurmak üzere ol
dukları yuvaya uzun saadetler dile-
riz. 

...111111111111111111111111111111111111111!:. - -: Hukuk IImini Yayma - ----: Kurumunun ---- -- -: Bu yıl için tertib ettiği seri kon 
: fcransların onuncusu bugün : - -- ------- Ankara Halkevinclc -- -: Ankara Hukuk Fakültesi profe- : - -: sörlerinden B. Sabri Şakir Ansay : - -- -: !Jlevzu: Kanun ye tefsiri : - -- -: Konferanslara davetiyesiz : 

18 Mart 
Çanakkale Boğazından geçenler, 

orada bir sırtın üzerine yazrlmış 
"18 mart,. tarihini görürler. Bu bU· 
yük rakam, söz söylemesini, yazı 
yazmasmr bilmiyen sırtlarla top
rakların büyük hatırasını veciz bir 
surette hüllisa etmektedir. 

Gazileri üzerinde gezdirmiş, şe
hidleri koynuna almış olan Boğaz 
topraklarının başlarında taşıdığı 

bu tarih, yıllarca sonra kazanılacak 
büyük ve c~siz zaferin, gene aynı 

yaratıcı ve kurtarıcı elile yazılmış 

bir mukaddemesi sayılabilir. 
18 mart, imanlı :Jrk göğsünün 

zırha, çeliğe, demire, hatta fenae 
ve tekniğe bile galebe çalması müm
kiln olduğunu göstermişti. 

Tarihin, ondan sonraki sayf ala
rında ise aynı imanlı göğsün ~elik, 
denıı'r, fen ve teknik ile de techiz 
edilerek yepyeni destanlar yarattı
ğını ve her zaman yaratacağım oku· 
yabilirsiniz. - T. 1. 

Haritalar - -: herkes girebilir. : --Ç-ek_o_s-lo_v_a-kya'dan, Litvanyadan, 

~ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111 ı;: Avusturyadan, Lehistandan gelen 

Siyaset edebiyaıınck 

teşbihler 1 

Çekoslovakya hak~nda bir yazı 
yazmıı olan bir amerikan muharri
ri bu memleketi alman topraklarına 
sokulmuı iri batlı bir halıia benzeti
yordu. Bu balığın bat kmmnda da 
Biımark'uı vaktiyle "oraya kim ta • 

hib olursa Avrupaya o sahib olur'' 
dediği Bohemya bulunuyor. 

Südet almanlannın kaynapnasın • 
dan bir mana çıkarmak lazrın gelirse 
bir Amerika nnıharririnin balığa ben• 
zettiği bu memleketi, lruıa benzet
mek istiyenler de vardır denilebilir. 

Evet, birkaç memleket, kuıa, ve 
Nasrettin hocanın meıhur yorganına 
benziyor. Yeni siyaset edebiyatında 
teıbiht Ne demeli? 

Zavallı Çin ! 
Dünkü ıuetelen çinlilerin japon

lan bir noktada yendiklerini, yüzler
ce ölü verctirip bin tane esir aldıkla
nnı yazıyordu. Fakat dünya kafası o 
kadar heyecanlı temaıalar karşısın
da, o kadar korkulu rüyalar içinde
dir ki bu haber, üçüne~ dördüncü 
sayfalarda kalmııtn- • 

Bunu bir küıuf hadisesi telakki et· 

mck mümkündür: Gamalı haç, Çin 
güneşinin önüne geçti ve küsuf oldu. 
Zavallı Çin 1 

Kaçakçılı'k·ta iskarpin 

ülu.;csirıirı rolü 

lstanbul limanından kalkan Ro. 
manya vapuriyle yola çıkan bir kadı. 
nın iskarpin ökçesini söken memur
lar, oradan yüz elli türk lirası çıkar
mışlar. 

Bir kötünün yedi köye zaran do • 
kunur derler; timdi bu kadının aya
ğa düşürdüğü bu kaçakçılıiı yüzün
den ister misiniz, bütün yolculan
nın ökçeleri sökülsün de hepai pan
tuflalarla seyahate çıksınlar? 

Acaba, kadın, parayı böyle sakla· 
dığı için ne sebeb, ne bahano uydur· 
muıtur? 

Büyük harb zamanında Avuatur· 
ya hududundan geçerken üzerind~ 
fazlaca altın bulunan Yatlı bir os
manlı alimi, buna sebcb olarak: 

- Efendim, biz, dinimiz icabı se
yahat ederken Üzerimizde bu kadar 
altın bulundunnağa mecburuz! do
miıti. 

H A "V A 

~~v:. 
Hava rüzgôrh geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu ve rüz
garlı geçmiştir. En düşük ısı sıfırın 
altında 4, en yUksek ısı ise sıfırın üs
tünde 14 derecedir. Yurdun Trakya. 
Ege bölgelerinde hava açık, diğer böl
gelerinde bulutludur. 

Son 24 saat içinde hiç bir yerde ya
ğış olmamıştır. Karla örtülü bulunan 
bölgelerde karın kalınlığı; Erzurumda 
21, Yanda 9, Karsta 4 nantimetredir. 
Diğer bazı yerlerde ise leke halinde
dir. Rüzgarlar umumiyetle. şimalden 
Karadeniz kıyılarında saniyede 14, 
diğer bölgelerde en çok 7 metre kadar
hızla esmiştir. Yurdda en düşük 
suhunetler sıfırın altında Bursada 2, 
Kastamonuda 4, Boluda 6, İspartada 8, 
Erzincanda 10, Erzurumda 15, Karsta 
23 dar. En yüksek ısı ise Trabzon ve 
Malatyada 10, Kocaelide 12, Çanakka
lede 15, Balıkesir, İzmir ve Adanada 
17, Bodrum ve Antalyada 18, Edimede 
19 derecedir. 



19 - 3 - 1938 

~ .............................................. ! 
DIŞ iCMAL 

~ ........................................... . 
Mussolini' nin izahı 

l\.nılu&dan sonra Mussolirii, lt&lya 
ilet meclisi huzurunda bu mevzu 
rinde ·uzun bir nutuk söylemi~ 

. Bir hulasaaı dünkü gazetelerde 
an bu nutuk ile Muuolini, evve
ltalya ikaınoyunu teskin ehnek 

emiş, ikinci olarak da bu h&diae
• ltalya ile Almanya araamdaki 

~ asebetler üzerine menfi bir te-
~ - olanuyacağını ve Bcrlin • Roma 
lıbverinin eskisi gibi .dönmekte de-
~ edeceğini dünyaya ilan etmek 
~emiştir. Mussolini'nin ltalya mec
~deki izahatmm manası aranrr
!ltl, ibu iki nokta göz önünde tutul
!lk 18.znndır. 
ı:"ıilhakika Avusturyanın ~lman

kya iltihakı, bütün Avrupa için ol
~ğu gibi, ltalya için de büyük aür
~z olmu~tur. Avuaturya ist1kli.li

aekiz 4öellelik konıyucuıu ve 
yanm da yakm doatu aıfatiy
lya hükômetinin, keyfiyetten 

Avusturya, yahud da Almanya 
~afmdan haberdar edilmesi bek

iyordu. Halbu ki Mussolini'nin 
Ucundan anlaplıyor ki, Berhte~ 
den mülakatmdan da onu takib 
en hadiselerden de ltalya, ancak 

'ier devletler gibi, işler olup bit
ten sonra haberdar olmU§tur. 

Mussolini, nutkunun büyiik bir 
mı, A vmturyanm harbden son

ki münasebetlerinin tarihçesine 
sis etmittir. Avusturyayı büyiik 

enlik aleminin bir cüzü ay
a.kta ve An§lusu miUjyetperverli
, bir zaferi telakki etmektedir. 
Bu çok doğru bir görüı olmakla 
aber, bu kadar vazih izahtan 

llra da iz.ah edilmemi§ bir nokta 
\lıyor: Madem ki Mussolini, Avus

anın Almanyaya iltihakmı, ta
kkuku lazım ve zaruri olan bir 
tice teliıkki ediyordu, o halde ne
n senelerce böyle bir neticenin 
Üne geçmeğe çalrıtr? Habeş te-
bbüsüne kadar Avusturya istikla-

. in korunması, ltalyan dıt politi
smm en esaslı umdelerinden bi-

01\İ teıkil etmiıtir. StTeza. kot\fe
'nsında ltalya Avusturya İstiklB.li-

gelecek her hangi bir tehli~e 

~
l"§mnda, lngiltere ve F~a?aa. ıle 
iıare etmeği kabul etmiJb. 1934 
neai ilkbaharında Naziler Dolfus'-

• kar§ı ayaklandıkları zaman, Ital· 

rya lludutluna e:.iir gond~ll't 
vusturya hududmıa askeT' sovke
·ıdiğini haber alan Yugoslavya da 
~ibat almaya karar vermiıti. Bu 
~•ziyette az kalsın, bir Avrupa hal'l
bi çıkıyordu. Ertesi senenin ıikinci
~nun ayında Mussolini'nin l..aTal 
~~.yaptığı anl&Jm&nm tartlarmclan 
~ de Avwıturya iatikli.linin ko
!'tıuna meselesiydi. Hatta Roma -
~rtin mihverinin arkasmd• da böy-
1, bir zmımi taahhüd vardır. ltalya 
~rici politika.sının bqka bir istika
lılct takib etmesi beklenemez. 

O halde vaziyet nedir? Mussolini, 
ltalyanm bir olup bitti kal'Jısmda 
~ldığını söylerken &amimidir. Fa
~l\t Avusturya istiklaliyle alakadar 
ııttrıadığmı ve olup bittiye kal'Jı 
1talyanm IS.kayd kaldığmı söylediği 
~andır ki samimiliğinden fÜphe 
tdilir. Hakikat §Udur ki Avusturya
~ istiklali ltalyanın hayati men-
1'-tiyle aliıkadar bir meaele idi. 
~~ Italya on sekiz acne bu istiklali 
Orumaya çalı~tı. An~us'un bir ıün 
~akkuk edeceğinden §Üphe edile
llıezdi. Fakat ltalya, Habet harbine 
tit:İ§oip de lngiltere ve Fransa ile 
\t-l\sı açılmasaydı, bu yalnızlık için
de Almanyaya m~yledip de Alman
)1\t\nı Ren nehri boylarmı 11ili.hla
~l\sına ve Orta Avrupada büyÜk 
t· kuvvet halinde belirmesi~ Y.'!"r. 
flb etmeseydi, daha uzun bır mud

~et tehir edild>ilirdi. Bir zaman ta-
l\ldmk edecek olan Antlus, ltalya

~11\ Habeşistana karıı giriştiği te
~bbüste zorluklarla kar§ılanması 
liıeı-ine, bizzat Mussolini'nin takib 
~tiği siyasetle kolaylapnı~tır. Ve 
"'-'tnin ltalya da FTansa gibi aıntT'la
~da büyük bir Almanya ile karıı
""irnaktadır. 

ltalyanm böyle bir vaziyet kartı
~da kalması üzerine Mussolini ta· 
hl\Eından takib edilen siyaset, fÜp
taiz en doğru siyasettir. Bu hadi
~~en sonra derhal Roma - Berlin 

ih\>erinin bozulması veya sarsıl
~ sı da beklenemez. Hatta r.ailam
tQu isbat etmek için iki devlet a-
11\tında bir takım tezahürler de ya-
~l\caktır. Fakat bu doatluk teza

i li~leri, kuvvct!er muvazenesinden 
'~1kıunet alan tarihin giditini de
~'1h-emez. Çarlık Rusyası da üçün
. Napolyon Fransaıiyle ihtilaf ha· 
'4de bulunduğundan 1870 de Al

imparatorluğunun tefkiline 
.' .. §• lakayd kıılmı§tı. Hatta bu ta

i hadiseden sonra yirmi .sene 
'llsya ile Almanya arasındaki mü
'&ebetler düriiı.t olmekta devam r 1• Fakat on dokuzuncu asnn son-
'ı-ına doğru Orta Avrupadaki Al
•tl hegemonyasına kar§ı Rusya, 
~ ile elbirliği yapmak mecbu-
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· D 0 N Y. A H A B E R L e· R .İ . Greta Garbo 
evlenmiyor 

! 
................................................ ~ 
TÜRKiYE BASINI . ............................................... .... 

İngiliz kabinesindeki 
huzursuzluğun sebebleri 

Çörçil "1talyanın tahkimatı 
iyiliOimiz için deOildir!,, dedi 

(emberlayn, bu hafta beyanatta ltalun1<1k 
Londra, 18 (A.A.) - Royter tebliğ 

ediyor: Parlamento mahafilinde açık 
bir huzursuzluk görülüyor ve kabine
de bazı anla~azhklarm mevcut oldu· 
ğundan ve tadiller yapılıriası ihtima
linden bahsedilmektedir. 

Buna sebep dış politika hakkında 
Çemberlayn'in acele beyanatta bulun
mak istememesidir. Bir taraftan işçi 
ve liberal muhalifler ile hükümet par
tisinden olup da Çemberlayn'in heye
can ve cesaretli beyanatta bulunma
masından kızanlar - bunların arasında 
Çörçil de vardır - ve diğer taraftan va
ziyeti bütün inceliklerile tetkik etme
den Avrupa siyasetinde fevkalade ma
him bir rol oynayacak olan beyanatta 
bulunmamağa azmetmiş olan Çembt:r
layn bulunuyor. 

Şurası muhakkak ki Çemberlayn 
Avrupanın karışık mmtakaları işinden 

tamamiyle ayrı kalmak ve bu işlere 
doğrudan doğruya karışmak yolları a· 
rasında ara bulan bir yol araştırmak
tadır. Eğer bu iki şıktan birini ihtiyar 
etmek zaruretıinden kaçınamazsa böy
le hareket etmek azminde bulunduğu 
a~kardır. Bundan dolayı vereceği ka
rarın neticderini daha eveldcn iyice 
hesap etmek ve bugünkü şartlar içinde 
diğer devletlerin isteklerini öğrenmek 
arzusundadır. İşte Çemberlayn ile di
ğer kabine arkadaşları ve taraftarları 
arasında bütün :zorluk buradan çık
maktadır. 

Çurcl'in tavsiyesi: ''Denizde 
kuvvetli ol.alım!" 

Londra, 18 (A.A.) - Avam kamara
smda söz alan Vinston Çôrçil, dikka-

~-QS~iWllsJ.1~\\t&Ui:r: 99~; 
İtalyanın Akdcniı ve Kı.ııldenizde 
durmadan tahkimat yaptığı nokta· 
sında israr ederek bu tahkimatın .. şüp· 
hesiz lngilterenin iyiliği için yapılma
dığını,, söyledikten sonra ingiliı: ami
rallığı ve İngiliz milletinin bu husus
ta daitna titiz bulunması lazım geldi
ğini ilave eylemiştir. Bununla beraber 
hatib, ingili:r: donanmasının kendisine 
verilebilecek olan vazifeleri başarabi
lecek bir vaziyette olduğundan emin 
bulunduğunu tasrih etmiştir. 
Amirallık sivil lordu Le~yn hükü

met adına cevab vererek "torpido muh
ri.bleri bakımından vaziyetin bilhassa 
memnuniyet değer olduğuna dair Met· 
lise inanca vermiş ve amirallikte harb 
halinde ticaret gemilerini silfıhhyabil
mek için mühim mikdarda tayyare to
pu mevcut olduğunu ilave eylemiştir. 

Parlamento bundan sonra büdcenin 
deniz komisyonuna gönderilmesi hak
kında işçi partisi tarafından yapılan 

teklifi 114 reye karşı 241 reyle reddet
miş ve büdçe kabul olunmuştur. 

Çember/ayn istenen ve bek
lenen nuıkıı tıerccek 

Londra, 18 ( A.A.) - Siyasi mahfil
ler, B. Çemberlayn'in gelecek hafta. a
vam kamarasında dış politika hakkrn
da beyanatta bulunacak vaziyette ola
cağını %8nnediyorlar. 

Deyli Telgraf gazetesi, bu beyanatın 
esas itibariyle Orta Avrupaya ve ln
gilterenin Çekoslovakya durumuyla 
alakalı olacağı kanaatindedir. 

Blumun iıahlart 

Fransa harice 

karıı nıüttehid 
gözükmiyor ! 

Blum fransız milletini 

birleşmeğe çağ1rıyor 

Paris, 18 (A.A.) - Mebusan mec· 
!isinde istizahlara hükümetin derhal 
cevab verip vermek isteım:diğine dair 
meclis reisinin sualine kar,ı başvekil 
Blum demiştir ki : 
"- lstizahlar muhtelif mevzulara 

temas etmektedir. Meclisin uzun mü
nakaşalarda bulunmak gibi zamana 
uymıyan bir mannra vermek istcmi
yeceğini zannediyorum. Mali mesele· 
ler hakkında hükümet pek yakında 
izahat verecektir. Yalnır şimdiden 
şunu söyleyeyim ki dört günden~ri 
frangın vaziyeti, kambiyo muvazene 
akçesini kullanmağa lüzum olmaksı
zın, hayli düzelmi~tir. 

Harici siyaset hakkında uzun bir 
müzakere hiç şüphesiz ki zaruridir. 
Hariciye nazın bu müzakere için önli· 

" • n_J.ı.-4._~ ......;a:--
Eğer meclis muvafakat e<krse, u.ll· 
hiyctli bir ka~ katibin bu müzakere· 
lerde söz alması muvafık olur. Hari
ce karşı özlü ~ir müzakere iyi btr 
tesir hasıl eder.,, ; 

Blum meclisin büyük bir eberiye
tine istinaden ve binaenaleyh kuvvet· 
li bir hilkilmet olarak iktidar mevki· 
ine geldiğini bir kere daha hatırlat· 
tıktan sonra geçen hafta fr.ansu: mil· 
letini birleşmeğe çağırdığını söyle
mi' ve bütün partilere .hitab ederek 
demiştir ki : 
"- Geçen hafta si.ıden isteyip de 

muvaffak olamadığımızı bugün yap· 
mak lizımdır. Milyonlarca ve milyon
larca insanın hayatı t>ir kaç kişinin 
elinde bulunuyor. 1914 temmuzunun 
son haftalarında J ores'i harbin önü· 
ne geçmek için bütün kuvvetiyle ça
lışır görmüştüm. Size diyorum ki, 
harice karşı Fransa bugün ki.fi dere
cede müttehit gözükmüyor. - Sol ce
nahta şiddetli alkışlar, sağ cenahta 
mırıltılar -

Blumun izahlarına göre, Avustur
ya hadiselerini fransız kabine buhra
nının tacil edebilmiş olduğu varid 
değildir. Bu hadise, Şuşnigin plebisti 
kararını verdiği gün mukadder ol
muştu. Delbos vaziyeti yakından ta· 
kibetmek ve harekette bulunmak için 
elinden geleni yapmıştır. Şayed Çe
koslovakya tehdid edilir - bunu an
cak bir faraziye olarak ileri sürüyo
rum ve tahakkuk etmiyeceğine iti· 
madım vardır - ve, hükümetin beyan
namesinde kaydettiğim gibi, Fransa 

• da taahhüdlerini yerine getirmeğe 

fngilfere habeJ İfhaklDI ftaSll kalkarsa bUtün memleket namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir hUkümet 
lazımdır. tamyor ! 

Londra, 18 (A.A.) - Müsteşar Bat
ler Avam Kamarasında bir beyana
tında, ingiliz hükümetinin Habeşis
tanda, italyan kontrolu altında bulu
nan kısımlarda İtalyan hükümetini 
filen tanımakta bulunduğunu bildir-
miştir. 

Ekalliyet partileri komünistlerle 
kabineye girmediklerini söylüyorlar, 
komünistler olmaksı.ıın kabine yapı· 
labilir, fakat onlarsız fransız itimadı 
vücude getirilemez. Eğer harb patlar
sa ve bir harb kabinesi kurmak lazım 
gelirse bu kabine komünistler olmak-
sızın mı teşkil edecektir ? Bir siyasi 
parti fransızlık şerefinden mahrum e
dilebilir mi? Bu parti ecnebi bir mem· 
lekete itaat etmekle itham ~diliyor. 

Bunu münakaıa etmek istemem. Fa
kat bahis mevzuu olan hükümet bir 
dost hükümettir. 

Blum, Fransaya daha az dost olan 
diğer bir ecnebt devletle mUnascbct 
halinde olarak cumhuriyete karşı ha
zırlanan suykastten bahseylemiş ve 
umumi müzakerelerin salt günUne 
bırakılmasını istiyerek itimad meseel
sini ileri sürmü' ve ekalliyet parti
lerine hitab ederek demiştir ki : 

riyetinde kaldı. Hitler, Mu&a0lini'ye 
"yaptığın iyiliği unutamıyacaiım" 
derken bu sözlerinde samimidir. 
Mussolini de Hitlere cevab verirken 
"bunu senin için yaptım" dediği za
man aamimi olabilir. Fakat hi.di&e
ler Hitlerden ve Mussoliniden sonra 
da yÜrüyecektir. Orta Avrupada 
kurulan büyük Almanyanrn yarın 

cenuba dofru tazyik yapmıyaca
ğını Hitler bugünden vadedemez. 
Vadetse de buna bir kıymet atfet
menin, bugün çok revaçta olan rea
list politikaya ne derece uygun ol
duğunu Musııolini herkesten iyi bil· 
melidir. 

"- Eğer bu itimadı bizden esirger
scniz memleketten bize daba bUyUk 
bir kuvvet ve otorite isteyeceğiz. Bu 

A. Ş. ESMERi hükümet memleketin iıtedliidir •• 

Avusturya da - . 

Binierce kiii 
tevkif edildi 

Fransada istikrarsızhk 
CUMHURIYET'te Peyami Safa 

yazıyor : 
Bilmem hangi muharrir, evelce 

sütunlarımızda çıkan bir makaleai.n
de Fransanm ve lngilterenin geçir• 
diği kabine buhranları a~asmda bir 
mukayese yapıyordu. Bu muharrire 

Zürih, 18 (A.A.) - Royter muhabi- göre Fransa.da buhranm pek &ık ve 
ri bildiriyor: 400 'kilometrelik bir me- lngilterede .eyrek olma.sınm sebebi • 
saf ede, geçen hafta Avusturyaya gir- ni iki memleketin e&as kanunlarında 
miş olan alman askerleri ile dolu olan .aramak lazımdı: lngilterede batve • 
yollar boyunoa yapmıf olduğum mü- kil, kraldan ödünç aldığı bir sali.hi • 
~~edeler bana Avusturyanın askeri yetle parlamentonun' feshine kadar 
işgalinin ne derece tesirli bir surette yürüyebildiği için, orada icr:a kUVTiı-
icra edilmiş olduğunu öğretmittir. A· tinin tefrii kuvvetten pek o kadar 
vusturyada bir alman müfrezesinin pervası yoktur. Franaada İ3e parla-
bulunmadığı tek bir kasaba veya 9ehir mento mutlak bil.kimdir; dilediği an. 
görmedim. Ra ·11 8 (A A ) G G bo da kabineyi devirir. Fransız hükü-vı a, 1 . . - reta ar 

Hududun öte tarafında Almanyada ile Stokoski, evlenmek tasavvurunda metlerinin aık sık parti rekabetleri-
Avusturya vakaları dolayısiylc fevka- oldukları haberinin yalan olduğunu ne kw-ban gitmelerinin sebebi, efki.· 
lade ıstırabh bir alaka huküm &ütmek- Royter muhabirine söylemişlerdir. n umumiye dalgalamJlarına muka -
te idi. Herkes. Viyanada olup biten G bo d • • ._. vemet edebilmeleri irin esaı ka.nu-ar emıştır Al : 3" 

şeyler hakkında doğru malUnıat edin- .. _ Hiç bir izdivaç pllnı yapmadım nun bunlan hiç bir istinad nokwı 
mek istiyordu. ve kiliseye gitmeği asli hatırıma ge- bıre.kmam1~ olmasıdır. 

Avusturyada temizleme işi devam 
edi~r. Binlerce kişi tevkif edilmiştir. tirmedim.n Bu tefsir, Fransadaki son kahine 
Gizli zabıta ile Almanyadan gctirilmit 1------- --------- ı buhranlannın iç politika mekaniz· 
olan .zabıta tarafından yapılmış olan u- masını belki izah eder; fakat iatikrar· 
suldairesindekitevkiflerdcnbaşkabir Balkanlar basın sızlığm asıı sebebini karanlıkta bı-
takım yolsuz1uıdar yapılmış olduğu rakit'. Meseleyi §Öyle koyalnn: Eğer 
haber verilnıe,;.~euır. Meseli yahudiıer kongresi fngiltercde hükümet1e parlamento 
ve sair bazı kımseler, davet edilmekte , arasmdaki münasebet, Fransadaki· 
ve angaryalara iştirake %0rlanmakta- Önümüzdeki nisan ayının 7 &inden nin aynı olsaydı, orada da ık sık ka-
dırlar. Sol cenaha men~ub kimselerden 14 üne kadar İstanbul' da toplanacak bine buhranı olur muydu ? 
tevkif edilenler arasında amele adına olan Balkanlar ekonomi konferansı ile Hayır! Çünkü Fransayı tereddüde 
Şuşnig ile müzakerelerde bulunmuş birlikte Balkanlar arası basın kongresi 'Ve endi§eye dÜ§Üren sebeblerin pek 
olan komitenin bütün azası bulunmak- de içtima edecektir. Her iki kongre çoğu lngiltere için yoktur. Bugün 
tadır. Yıldız Saraymm konferans salonunda Fransayı doğrudan doğruya tehdid 

müzakerelerde bulunacaktır. eden tehlikelerin pek çoğu lngilte-
lllıakı tamamlayıcı tedbirler 
Berlin, 18 (A.A.) - Avusturya şi

mendiferleri alman idaresine geçmiş 
ve iki memleket arasında tediye tah
didlerinin ve gfünrük resimlerinin 
kaldırılması hususunda maliye nazırı
na salahiyet verilmiştir. Alman ve A· 
vusturya merkez bankaları da birlc~ti
rilmiştir. B. Göring dört senelik pla
nın Avusturya için de tatbikini cmret
mi,tir. 

Parisıe ıezahü rler 
Paria, 18 (A.A.) -Avusturya ve İs

panyanın maruz kaldtkları tccavü.zleri 
protesto etmek ma.ksadiyle 41en~mas

yonal ıulh toplantısı,. ~mdan dün 
..Jr- ....... ı. • .t.r.n...aar.•su.o.da .tertib edi
len mitµıg münasebetiyle yapılan nil· 
mayifler sır mda bil"ka~ kişi yaralan
mıştır. 

Yugoslavyada yalanfanmı 
haber 

Belgrad, 18 (A.A.) - Havu: Yu· 
goslavyanın, Almanya ve İtalya ha.k
kmda gizlice tarafsızlık teahhütlerin
de bulunduğu hakkındaki şayialar rca
mi mahfillerde gülünç ve tekzi:be değ
mez telakki edilmektedir. B. Stoyadi
noviç tarafından dün &enatoda yapı

lan beyanat, bu gibi teahhürleri uzak
tan olsun ima eden hiçbir kel~yi ih· 
tiva etmemektedir. 

Yugoslav talebelerinin kararı 
Belgrad, 18 (A.A.) - Belgrad tale

be cemiyetleri orta Avrupa hakkında 
bir mU:ıakaşa serisi tertib ctmif ve bu 
münakaşalar anşlus aleyhinde ve Çe
koslovakyanın istiklal bütünlüğü le
hinde bir tezahürle neticelenmiftir. 

Su§nig ve Kontes Fugger 
Belveder'dc 

Viyana, 18 (A.A.) - Röy.ter ajansı 
Şuşnigin Kontes Vera Fugger ile Bel
veder sarayında bulunduğunu bu sa
bah tesbit etmiştir. 

Hakikatte Şu~nig tevkif edilmiş de
ğildir. Bununla beraber oturduğu da
ire siyah muhafızlar kontrolu altında
dır ve kendisinin ziyaret kabul etmesi 
menedilmiştir. 

Şimdiye kadar yugoılav basın heye- reye dolayısiyle alaka vıerir: Al· 
ti reis ve azasının isimleri bildirilmiş- manya, ltalya ve ispanya arasmda 
tir, ki şunlardır: Reis: Avala ajansı ve sıkı§ıp kalan FranK, hudud\an ö
Samuprava gazetesi direktörU Yo- nünde, bu üç azılı nasyonalizmin 
vanoviç, ikinci reis ZağTcbte çıkan No- doğrudan doğruya tehdidlerine ma
vosti gazetesi direktörU Lakatoç, katib ruzdur. Kati bitaraflığa giren Bel. 
Avala ajansı siyasi muharriri Ancel- çika ile ezeli sulh memleketi lsviç
koviç, azalar Vreme gazetesi diploma- reden hiç bir yardım bekliyeme:.ı:. 
tik muharriri Svetovski, Lubliyana'da Şimdiye kadar bütün ümidlerini al
çıkan Slovence gazetesi muharriri Ku- mantarın tek durmalarına, İtalyan• 
har, Pravda baş muharriri Şahingiç. lann Habc§İ&tan sergüzeıtinde ve 

Bunlardan başka Başbakanlık mer - Frankocu İgpanyollarm isyan hare
kezt basın bilrosu reisi Lukoviç ile ba- ketinde perİfAJl olmalanna bağla
sın bUrosu umumt kltibi Deniç de gel- nu,tı. Almanya tek dunnadı, Ren'i 
mektedirler. Heyet 5 niaan sabahı İs- inal etti ve nihayet Avuaturyay.. 
tanbul'a vasıl olacaktır. girdi; İtalya Habe§ist.nı aldı To 

Adapa%an Emniyet 
bankası hissedarlar 

heyeti toplandı 
Adapazarı, 18 {A.A.) - Emniyet 

bankası hissedarlarının genel toplan· 
tısı bug{in yapıldı. Okunan idare mec
lisi ve milrakib raporu ittifakla kabul 
olundu. 400 bin lira ıcrmayeli barika
nm 937 .afi kin 38 bin lira olmu' ve 
beher hiaaeye yüzde dokuz temettU 
tevsii kabul olunmuıtur. 
Açık olan idare meclisi azahkları

na yenileri seçildi. Bankanın muvaf
fa.kiyetlerinden ve hizmetlerinden do 
layı halkın çok memnun kaldığı gö
rüldü. 

Belçikada 
seferberlik 
şayialar1 
Brüksel, 18 (A.A.) - Bazı kıtala· 

rın hareketleri dolayısiyle dün gece 
ve bu sabah bir çok pyialar deveran 
etmi4 ve bu harekat hakiki bir sefer· 
berlik gibi ı&terilmek isteninniştir. 

Franko'nun bütün ispanyaya bakim 
olmaN bir giİD :meMJeai halindedir. 

Hududlan bu kadar esnni,ettıiın 
mıahnun olduğu halele, içeride parti 
mücadeleleri yüzünden grevlsıe, ba .. 
y.t pahalıhima ve kambiyo buıh-

, ranlarma uğrayan. Fra.neada ıiatik
rardan eser kalmaması, fU 90lı yıl. 
larda geçirdiği kabine buhranlamu 
izah eder. lngiJiz esaa kanunu bugün 
Franaada olaaydı. belki uk uk hü -
lcümet değitmez> fakat belki sık ıık 
mebuslar medisi feshedilirdi. Çünkü 
zelzele ge~en bir yerde eıyanm 
devrilmesine muvazene kanunları 
nasıl mani olamazsa, istikraraız 
memleketlerde hükümetler.in veya 
mecJislerin yıkılmalarm.a &iyui "Ye 

içtimai kanunlann hiç bir teıiri ola. 
maz.,, 

SON HADİSELER VE lTALYA 

SON POST A'da Muhiddin Bir
gen, İtalya ile Avusturya ve Maca
ristan arasında aktedilmi§ olan Ro -
ma protokolu mucibince ltalyanm 
Avusturyayı müdafaa etmesi icabet· 
tiği halde, ltalyanm an~luaa seyirci 
kalmıı olduğunu kaydederek diyor 
ki : 

Milli müdafaa nazırı, bu husus hale-
l htiyat tedbiri olarllk kında aıağıdaki tebliği neıretmi,tir : 

''Saklamaya lüzum yok, bugün 
ltalyanm bir kolu zedelenmit bulu -
11ıuyort Fakat, kuvvet politikaamı, 
bugünkü enternasyonal hay.at aab
ne&inde yegi.ne realite olarak .ayan 
İtalya, yediği yumruğu tabii gören 
pek gözlü bir boksör gibi, hiç ... 
çıkarmadan ve §İki.yet etmeden, aa• 
dece diılerini sıkıyor. Bunu böyle 
yapmaya da mecburdur; çünkü, 
kuvvet politikasını bugünkü dünya· 
nm yegane realiteai olarak kabul ve 
ilan eden bir aiyaaet, bunun bütün 
ilubetlerini de böyle kabul edecek
tir. Merkezi 'Avnıpadaki almanhk 
re&.liteai de, bütün diğerleri gibi bir 
realitedir. Şimdi İtalya, bundan son• 
raki bayatmı bu realite hesabının 
üstüne kuracak ve i~lerini ona göre 
tanzim edecektir. 

ı tevkif edilenler "Seferberliğe> aid hiç bir tedbir ne 
Viyana, 18 (A.A.) _ Avusturya ın- almmıı ne de derpif edilmiftir. 

ral tarafdarları şefi ve Arşidük Franz Yapılmakta olan talimler normal 
Ferdinandın büyük oğlu Dük d6 talimlerdir. 
Kohenberg bugün tevkif edilmiştir. Yedinci fırka, kampa çıkarılacağı 
Yarı resmi .bir tebliğe göre, bir ihti- Uç aydan daha fazla bir zaman evvel 
yad tedbiri te~kil eden bu tevkif, haber verilmiş olan ihtiyat fırka5!dır. 
halkın kendisine karşı takındı~ı ta- Hiç bir kıtada izinler ilğa edilmiş 
vırdan korkan dükün biz.r:at kendiıi· 1 değildir. 
nin talebi üzerine yapılm~tır. 

Bir kaç hafta evvel bir demiryolu 
istfsyonunda alman bayrağına haka· 
ret eden ve kıral taraftarları 'efinin 
küçük kardeşi olan dük Ernest dö 
Kohenberg ise, bir kaç gilndenberi 
mevkuf tutulmaktadır. Aynı yan res
mi tebliğ, bu tevkifin de bir ihtiyad 
tedbiri olarak alınmış bulunduğunu 
tebarüz ettirmektedir. 

İtalya· İngiltere göriqmelerl 
Roma, 18 (A.A.) - Bu akşam Kont 

Ciano ile Lord Pört, Uç çeyrek saat 
süren bir görüşmede bulunmuşlardır. 

Royterin öğrendiğine göre, g?:irUt· 
melerin başlangıç safhalarında mem
nuniyet verici kararlar elde edilmlJ
tlr. 

(ek milli birliği hükümet 
ekseriyef ine girecek 

Prag, 18 (A.A.) - Başvekil Bay 
Ro,dıa .. Çek milli birliği"nin hUkü
met ekseriyetine girmesi h ... ıı.ıunda 
bu birlik ile müzakereye faal ·bir su
rette devam etmektedir. 
Şimdiye kadar muhafif bulunan bu 

grubun, hükümet ekseriyetine girece
ği bildirilmektedir. Bu mUnaaeıbetle 
bakanlıkların tevziinde esasen çok
tanberi dUşünülmiyen değişiklik tat· 
bi.k edilecektir. 

lyi haber alan mahfillere göre, lta· 
binede tadiller i~in başvekil cumhur 
batltanma daha ewel islıhat vermiı· 
tir. !I"""-• 

İ§te, dünya, birden bire, böyle bir 
dünya oldu. Siyasi anla§IDalarm. 
paktlat'Q), protokollarm, muahede -
lerin, diplcma6.İ oyunlarmın hepsi 
de, dün olduğu gibi, bugün de niha • 
yet kuvvet realitesinin hakimiyeti 
altındadır. Çekoslovak.yanm barm· 
dığı çadırı alıp götüren fırtına Ma -
caristam da aç:kta ve havada bırak
tı. Aynı fırtma. aynı kuvvet darbeai, 
IOI kolu ile Habe§istanı n aağ kolu 
ile de merkezi Avrupayı yakalayan 
halyanın ıağ kolunu zedeledi. Buna 
bazılara diyebilirler ki: "Çalma ka
pıyı, çalarlar kapını!" Bu gÖl"Ü§ bel
ki dofnadur:, fakat, galiba, fu dün
y&da bu hakikati anlayacak millet 
"*9 insan da bulmak mümkün olma-
7.caktır., 
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Yazan: M. Şevki Yazman 

Giriş 

Bugünkü maçlar 

Muhafızgücü - Üçok, 
Milliküme maçı 

için karşılaşacaklar 

Öğle Neşriyatı: 13.30 Muhtelif 
neşriyatı - 13.SO Plak: Türk muıikiai 
halk 11arkıları - 14.15 Daihli ve harici 
berler - 15.00 den itibaren şef Protea 
idaresinde cumhur ba~kanlığı filanno 
orkestraaının musiki muallim mektebi 
vereceği konı;erin nakli. 

Önümde vazife ve mevziini bana gös
terecek olan istihkam takm komutanı. 
Arkasında ben ve emir neferim, hızlı 
hızlı, baıımız biraz Öne eğik üçüncü 
"irtibat hendeğinden" kıvrıla kıvrıla 
iniyoruz. Arada sırada hendeğin ön 
fİvi Üzerinden ilerdeki bir siper parçası 
l'Örünüyor, hazan bir tepeciğin üzerin
de yatıp kalmıı siyah cesedler, ba
zan aiperlerin yanı batında patlıyan 
bomba veya top mermisinin dumanı ta 
'UZ&ktan gözümüzü Üzerine çekiyor ve
ya kulaklarımızı tırmalıyan keskin fa
ıılalı gürültülerle kafamız kendiliiin • 
den sağa sola çevriliyor. 

Akşam Neşriyatı: P .k 
18.30 la n 

Ali) - 19.15 Türk musikisi ve halk 
kılan (Servet Adnan ve arkadaıları) 
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 2 
Türk musikisi ve halk prkıları (M 
Tokgöz ve arkadafj)arı) - 21.00 Hu 
konuşma: Şevket (Bizde idari kaza) 

arasında Ticaret ve 
bölge 

Gazi 1 isef eri 
kupası maçı 

Bu hafta Ankira yine heyecanlı 
var 

spor hareketlerine sahne olmaktadır. J' 
Bugün ve yarın Şehir stadyomunda : 
ve Ankara Gücü sahasında futbol : 

Bugünkü maılar 

21.15 Stüdyo salon orkestrası - 1 • He 
rich Munfrad: Garmencita. 2 • Deli 
Pas des Flmura. 3 - Fr. Humpries: Se 
nata Jamentona. 4 - Micheli: Bazi al 

•-... io. 5 • Drico: Leı milliona d'Arlaquin. 
Beethoven: Adagio Cantabile - 22.00 
jans haberleri - 22.15 Yarınki procram. 

Keskin bir kavı döndük, önümdeki 
ima boylu subay yürümesinde devam 
etti, ben birden bire irkildim ve kaldım. 
Hendeğin bir fİvinden elbisesinin kolu 
hala Üzerinde duran ıan bir el, bir ölü 
yumruğu dıtan fırlamıt hendeğin bü
yük bir kısmını kaplam:ıtı. Kıvnlmı§ 
san, kansız pannaklar tam ağzımın hi
zasında duruyor: Sanki hendekten ge • 
lip geçenlere kendisini öptürmek için. 

. müsabakaları vardır. Bundan başka, : 
kır koşuları Türkiye birinciliği, bi- E 
siklet yarışları da yapılacaktır. • 

Gazi ve Ticaret liseleri 
Bugünkü futbol karşılaşmaların-

Bölge kupası 
Gazi lisesi - Ticaret Lisesi 

Şehir stadyumunda, Saat: 

13.30 da 

Milli küme 
ilfuhaf ızgiicii - V~ok 

Şehir stadyumunda, Saat: 
15.30 da 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plilda t 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Pi' 
turk musikisı - 13.30 Muhtelif plik ne 
yatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.
30 

Plikla 

musikiııi - 19.15 Konferans: Univeni 
namına: Prof. Ziya Cemal Aksoy (Dıı 

• a:ız bakımsızlığının zararları) - 1 .. 
Borsa haberleri - 20.00 Sadi Ho .... 
arkadaşları tarafından türk muıilriıi 

1 haık şarkıları - 20.30 Hava raporu - 20. 
Umer Rıza tarafından arabça IÖylev. 
20.45 Semahat Özdenses ve arkada,Jarı 
rafından tiırk musikisi ve halk ıarkıl 
(Saat ayarı) - 21.15 Klaaik türk muai 
si: Nuri Halil ve arkadaşları tarafından 

... 21.50 ORKESTRA: 1 - Çaykovıki: .•......................•........... ,,,,. 
Önde yürüyen pişkin arkadaş dur· 

duğumu hiuedince geri döndü ve ben 
aceminin haline biraz da acıyarak baktı. 

- Yürüsene, ne dunıyorsun? 
Vücudu hendeğin yan topraklannda 

ıömülü kalmıf, kolu bir Hitler aelinu 

Ba§buğ Arıbur nu siperlerinde 

dan birincisi saat 13.30 da Şehir 
Stadyomunda Gazi ve Ticaret lisele
ri arasında olacaktır. Ticaret lisesi 
leri arasında olacaktır. Ticaret lise~ 
si, bölge kupası maçlarının ilk hafta
sında Sanat mektebi takımı ile 2 • 2 
berabere kalmıştı. Bugün aynı takı
mı muhafaza ettiği söylenmektedir. 
Gazi lisesini ilk defa sahada görece
ğiz. Takımları hakkında bir fikrimiz 
olmadığına göre bugün nasrl bir maç 
seyredeceğimizi tahmin edemiyoruz. 

Yalnız, her iki taraf da çok genç güne kadar yapılan bütün karşılaş
futbolculardan müteşekkildir. Şu hal- malarda gol çıkarmak vazifesini yeri-

Yirmiıer adım aralıkla koıtuk, lime de maç seri ve güzel olacaktır. ne getirdiği görülmüştür. 

ıartayana, ııüvit. 2 • Kalman: MariçL 3 
Borodin: O. Kuvan. 4 • Arenski: Eleji. 
22.45 Ajans haberleri - 23 Plaltla ıolol 
opera ve operet parçaları - 23.20-23. 
Son haberler ve ertesi cünün procramı. 

lime olmuı, toz deryası halini almıı, İn· (Halil, Adil, Mazhar) haf hattı, hü-
aan kam ve et parçalariyle adeta sıvan· Muhafızl(iicii - Vçok cumları besliyen ve geriye yardım e- Avrupa: verir l'İbi dııarı fırlanuı cesedi göıte • 

rerek: 

- Bunlar nedir dedim. Toplaha· 
mza! 

mıı ufak meydanlığı emir neferim de Günün en mühim karşılaşması şüp- den bir hattır · 
geçmifti ki ötede, yüksekçe bir yerde hesizdir ki milli küme için bu iki ta- (Necdet, Ziya), bek olarak ve kale. 
nöbet bekJiyen neferin sesini duyduk kım arasında yapılacak olan maçtır. de Hakkı çok beğenilmektedir. 

OPERA VE OPERETLER: 20 Beri 
Beromünster, Droytviç - 20.55 Monte 
neri - 21 Milano, Grekobl - 21.15 Ca 
Eyfel kulesi - 21.30 Liyon - 21.45 B ·· 

Öteki gene hafif tebessüm ederek 
batını salladı. 

- Gıpırdaımayın gara kedi geliyo! ı ! Üçok, bugüne kadar beş maç yaptı. İzmir gazetelerinden birinin spor 
Arkasından tüyler ürpertici infilak Bunlardan birisini Fenerbahçeye kar- muharriri, Uçok takımı için şöyle ya-

&el - 22 Midland - Recyonal. 

- O kadar çok ki, hangi birini top· 
latacaksın? Zaman geçerse ıen de alıtır, 
benim gibi farkına varmadan geçersin. 
Şimdi biraz eğil, altından yürüyüver. 
Jleri gidelim asıl orayı görelim burada 
meraka değer bir ıey yok. 

ıeıini duyduk, ıarsrnbdan adeta yere şr hükmen kazandı. Kendi sahasında zıyordu : 
yapıştık. Tekrar kendimize gelip de yo- Be§iktaşa ve İstanbulda Güneşe ye- "Biz, geçen seneki kuvvetini hesap 
la düzüldüğümüz zaman. nildi. İJ.:i de beraberliği var. Bunun etmeden Üçok takımını ele alırsak, 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONİK KONSERLER: 20 Kop 
Varııova - 21.35 Viyana - 23.15 Tulus. 

ODA MUSIK1S1: 12 Beromünıter 

haricinde Alsancag-r ı . O, Muhaf·z bugün İzmirin en kuvvetli takımı - Anlamıyorum dedim. Burası da 
· t"b h d ki · Gücünü 2 - 3 yenmiştir. Bu vaziyete karş • sında bulunduğumuzu anlarız. 

22.30 Doyçlandzender. 
SOLO KONSERLERİ: 16 Stolcholm 

17.30 Pariı - P.T.T. - 18.30 Hambu 
- l<AIO Bertin, Lfi.ypzic - 19.30 Stokho 

ır ı at en e enyle kapatılıp dütman 
gözünden saklanılamaz mı? Mutia . göre 11 puvan kazanmış ve 4 puvan Takımda muayyen bir oyun yoktur. 

kaybctmı.ştı·r Fakat bir takım ahengi vardır. Muh-ka bu tehlikeli yerden ve bu tehlike- · - 20.30 London • Recyonal. 
Eğildim, emir neferim efe eğildi. Ka

b, renksiz clü kolunun altmdan geçerek 
ileri doğru yürüdük. 

li vaziyette geçmenin sebebi ne ? :ı , Muhafız Gücü, yedi marında bir telif hatlarında mükemmel oyuncu-
galibi et k an Gal t lar, as oyuncular vardır. - Kardefim, buralar zaten hep irti- Y az amamış a asaraya, 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): e. 
Hamburg - 11.S Prag - 12 Kolonya - 1 
Stokholm - 18.15 Könir&berc. 

Biz ileri yaklathkça talardr fazlaJa
ııyor, bilhassa bomba ıeıleri arbyordu. 
Mda aırada iki üç yaralı kilı aedye Ü· 
~nde inliyerek, kah aolg~n yüzleriy • 
le bizi süzer~ ve aksayarak, yahud 
•arl'ılı uzuvlannı kollıyarak yanrmız • 
Clan geçiyor, geriye gidiyorlar. Ben 
mutad acerni1iğimle: 

bat hendeği idi. Gördüğün meydan ara. Be,iktap, ve Üçoka yenilmittir. Fe- Takımda ruh vardır, netice için ça-
zinin tabii tetekkülitınclan cleiil. )»i~ nerbahçe ile O - O ve Harbiye idman hıma vardır. Fakat neticenin iatihsa-

ORG KONSERLERİ VE KOROLAJI 
12 Viyana - 15.20 Hamburc - 18.15 L 
zir - 19.10 Hamburg - 19.15 Ştuttprt • • yurdu ile 2 - 2 bir beraberlik t~in 1i in oyun yoktur. En~rJSkti 20ı bırı arkasınn düten sonsuz kara torpil- • • v ____ lm d yeme<ıen gol rrıcarmai'ta {A.fivvem:'l"a-

etm1.ftır. ~r ıf okuz puvanma :ı &' 
lerinin İnfilakından hasıl olmuıtur. Çok kar'ı 12 puvan kaybı vardır. kibler karı111nda) akıl etmiyor. Sıkı-

lll.2S ~!!&ıf!~---
' "'""' - .. .. - .... 

aradık, taradık, buradan geçen yoldan Üçok, bu aene kendilerine iltihak şınca canını bumuna takarak çalı'ı 
sarfınazar edemedik. Hoı arazinin va· eden eski altınordulu Namık, Hamdi yor. Bizce Üçok takımr için milli kil· 

man istasyonları - 10.30 Hamburs -
Alman istasyonları - 13.15 Kol~ 
14.10 Frankfurt, Llypzic - 14.25 M 

ziyeti Öyle ki buralarda nereden irtibat ve Fcnerbahçeli Namıkla kuvvetli bir me maçlarında ezici mağlubiyet yok-
hendeği geçirseniz düfmanın tu kısım· forvert hattı elde etmiftir. (Cemal, tur, fakat ezici bir galebe de beklene-

- 14.30 Stokholm - ıs Ştuttprt - 1 
Breslav, Ştutgart - 19.10 Köniıabers 
20 Kolonya - 21.30 Straıburc - 22. 
Berlin - 22.40 Königsberg - 23 Kolon 
- 24 Frankfurt, Ştutgart. - Bugün ileride taarnız var galiba 

f.fedim. 

daki siperleri görüyor. Çanakkale •perlerinden Seid, Namık, Hamdi, Namık) dan mez. 
- Eh hücumla o aiperler zapte- bir görünü§ mürekkeb olan bu hücum hattının bu- Takımda kuvvetli bir idare hakirn-

dilae? dir.,, 
HALK MUSİKİSi: 11.30 Ştutprt - 1 

Ştutgart - 18.30 Breslav, Frankfurt 
21.10 Breslav. Oteki gene güle~k batını ıalladı. 

- Yok cannn, bunlar her günlük ıey 
ler. 

- Biz çok denedik. Şimdi ileride Alınan neticeler muharririn görü-
göreceğin kat kat ceaedlet'in büyiik ,:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf!:, şünün yerinde olduğunu gösteriyor. DANS MÜZlÖİ: 19.10 Kolonya - 21.I 

Stutgart - 22 Floransa - 22.5 Budap 

Yürüdük, ıeı çıkarmadan, laf etme. 
bir kıamı da bunun içi.n gitti. Fa.kat E E Muhafız Gücüne gelince: Son Be-
bilirain ki yalnız ceaaret ve et, demi- : : fikta_ş maçında kadrosunu epeyce de-

- 22.20 Münib ve diier alman istaı10 
n - 23 Post Parizyen, Roma - 23.I 
Brüksel - 23.30 London • Recyonal -
Droitviç, Lüksemburc, Pariı, Milano, RO' 
ma, Strazburc. 

Clen yürüdük. Bitmek tükenmek bilmez 
ıörünen kıvnmlara sürtünerek geçtik. 
Yalnız bir yerde tecrübeli arkadaıım 
duraladı. Bize de durmamızı İtaret ede
rek tek batına ileri gitti, siperin bir ke
nanndan ileriyi gözetledikten aonra 
jıaretle bizi de yanına çağırdı. 

re, çeliğe ve malzmeye kaı-Jı koya- : E ğiştiren bu takım. idmanlı, nefesi ye-
mıyor. lntallah aiz muvaffak olur- E E rinde ve az çok futbola vakıftır. 

- : Buna rağmen biribiri arkasına ye-- -Bir parça daha yürüdük Bu ae- E : nilifini hangi sebebi ere atfetmeliyiz? 

sun uz. 

Ticaret "'e sanayi müzesi 
Ekonomi bakanlığına nakledilmit 

lan ticaret ve sanayi müzesi genifleti• 
lecektir. 

fer arkadatıın durdu, itina ile bizi E _ Harbiye, Beşiktaş ve Galatasaray kar-
ıiperin beriki ıivine dayadı ve on· : No: 

32 
: şısında oyunlarını tetkik ettiğimiz 

- ÔnÜmüz büyükçe bir meydanlık • 
br. Buraya gelenler dütman tarafından 
&'Örülür. Bu böyle üç kiti bir arada gÖ· 
rülünce ''Karakedi" ( Çanakaklede in • 
silizlerin büyük bomba toplariyle at
bkları kara torpillerine bu adı vennit· 
)erdi) nin geleceği muhakkaktır. Onun 
için teker teker ve arka arkaya mey
danlıktan koıarak geçelim. 

dan sonra anlatmaya batladı. : Yazan: Alexi• T ol.toi E muhafızgüçlüler, bir tek cümle ile i-

- azah edelim: Gol fırsatı hazırlamıııı (Sonu var) : 
: nı biliyorlar; fakat bu fırsattan isti-
E : fade edemiyorlar .. 

-
Elçilik arsalan 

tan sonra aldığı dersler vardır. Ve O' 
na göre hesaplı oynıyacaktır. 

: : Bugün de netice gene Ankaranm a-Dış bakanlık, memleketimizdeki el-' E : Ieyhine mi çıkacak ? Yalnız biz Ankara sporcuları, Mil
li kümede sonunculuk istemiyorul' 
Bunu ehemiyetle kaydedelim, Çünkf 
bugün ve yarın Ankara taknnlar.uııf 
yenilişi milli küme cedvelinde çok ., 
şağı düşmemize sebeb olacaktır. 

çiliklere aid arsaların, mütekabiliyet E : Eğer, Üçok İzmir, 1stanbuldaki o-
esasına göre arazi vergisinden muaf E : yun temposunu tutturabilirse burada 
tutulması hakkında bir kanun projesi : da kazanması ihtimali vardır. Fakat 
hazırlamıştır. Proje finans ve iç ba-E: =-ı Muhafız Gücü takımının da yedi maç-
kanhklarca incelenmektedir. : _ - -------------------------------------------= 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 
aim siyah sakalı taranmış ve kokular i
çinde idi. Sofiya onu günün he: saa
tinde kabul ediyor, ve ikisi bircien aı
hırbazhkla meşgul oluyordu. Sıh•estr 
pencereden giriyor, bir boru ile yıldız
lara bakıp bir takım işaretler çiziyor, 
ıonra parmağını burnuna dayayıp bu 
işaretleri izah ediyordu. Ve Sognka 
memelerini adamın kolunda eze eze so
ruyordu: "Ya sonra 1 Daha sonra? ... " 
Dün onu her kl"3 gördü : bir torba i· 
çinde insan kemiği, ayak izleri ve 
kökler getirdi, üç mum yaktı, kafirce 
bir takım kelimeler mırıldana mırılda· 
na mumlara saç tellerini tuttu ... Sogn
ka, gözleri fırlamış, yüzü ölü yüzü gi· 
bi mas mavi olmuş, titriyordu .••. 

Natalya Kirilovna, bunları hikaye e· 
den kadına doğru eğilip parmaklarını 
çatırdatarak alçak sesle soruyordu : 

- Saçlar nasıldı? Kestane rengi mi 
idi? 

-Kestane rengi idi, çariçe anamız. 
Dinim hakkı için söylüyorum, kestane 
rengi idi. 

- Kıvırcık mı? 

-nız ve yiyiniz" suretinde telalcki e- E 
dilmesi lazım egldiğini iddia etmek- _ 
te olduğu naklolunuyor. Ve Mosko· : -vada, zenginler gibi fakirler arasında : 
da, ancak bunun üzerine konuşulup E 
bununla iştigal ediliyor, saraylarda ve : 
pazarl~rda ekmeğin hangi sözlerden E 
sonra ınsanın et ve kanına tebeddül et : -tiği meselesi münakaşa olunuyor. Zi· : 

SluHelburg istihkamları civarında muharebe 

E renk kandillerin küç:.icük alevlerine 
: bakıyor, inleyerek diz çöküyor alnı 
_ eski halıda, uzun zaman öylece kalı
: yordu. 

: Düşünüyordu: "Petruşa evlendir
: meli. Artık büyüdü. İçiyor. Hep o al
: man kızlariyle düşüp kalkıyor ... Ve 
: sonra, ya o saraları.. Evlenmek ona 
: iyi gelecektir ... Onu müstakbel çariçe 
: ile birlikte manastırları ziyarete gö
: türüp bizi daha çok mesud etmesi. 

hinler şaşırıyor, ekmekle şarabın ete -
ve kana tehavvülü esnasında geç kalma 
mak için nasıl dua edileceği bir türlü 
tayin edilemiyor. Ve bunun içindir ki 
Eski • Müminler - Raskolniki -
mezhebini kabul edenler pek çoktur. 

bi~ çok kimse onu görmüş bile ... Hiç ı bimiz göklerdedir; yer yüzünde ar
olmazsa ruhları kurtarmış olmak için tık tanrı yoktur; yer yüzündeki Meh
Eski - Müminlerin vaizleri köyleri ve didir - Moskovadaki çardır - o sal
çiftlik köşklerini dolaşıyor, ve iman tanat sürüyor, ve patrik ile boyarlar 
sahihlerini anbarlarda ve külhanlarda da onun Ufaklarıdır," diyor. Kazaklar 
ke?dilerini diri diri yakmağa tefyik bu papasın yanına koşarak dinlerini 
edıyorlar. Bunlar Çar'ın da, patriğin değiştiriyor. 

Ve kızıl saçlı papas Filka Moako
vada dolaşıyor ve halk etrafında top
lanır toplanmaz, cezbeye kapılarak: 
''Hakiki dini öğretmem için beni size 
allah gönderdi. Havariyundan Petro 
ile Pavli beniı:n yakın akrabamdan
dır .... lki parmağınızla istavroz çıka
rınız, zira şeytan Kika üç parmak a. 
rasında saklanır, ve onunla birlikte 
bütün cehennem .... " Diyor. Zayıf i
manlılar da tereddüd edip ona inanı· 
yor. V hangi hileye baş vurulsa onu 
yakalamak kabil olmıyor. 

Sognka'nın büyülerinden koruması, 
halkın hiddetine karşı duracak kuv
veti vermesi için allaha dua ettirme-
li ... " 

Petruşayı evlendirmek, muhakkak 
surette evlendirmek lazımdı· Son za
manlara kadar - yahn tanıdığımız 

boyarlar geldiği zaı. _n, harab salon· 
da, babasının tahtına oturup, bir an 
onlarla beraber bulunurdu. Halbuki 

şimdi cevab veriyor: "Vaktim yok ... " 
Taht salonuna küçük gemileri yüz
dürmek için iki bi:ı koğa su alan bir 
kap konuldu. Bu ı: · :nilerin yelkenle
ri körüklerle titiriliyor. Hakiki ba
rutla top atılıyor. Tahtın şurası bu-

_ Elbette, kıvırcık... Kendi kendi
mize düşündük: Acaba böyle yaktıkla· 
Ti saçlar babacığımıı Petro Aleksiye
viç'in saçları mıdır ? 

Silvestr Medveef'den bahsolunduğu 
ıırada onun Simon Poloçki ile cizvit· 
}erden mülhem olarak dini dalalet • 
ifade eden bir mezheb talim ettiği, 
Miide adı ile yazdığı kitabta mukad
deı ekmefin söze; "öyl~ it ki, :1ah •.. " 

Kırım seferi dolayısiyle tarh olu· 
nan vergilerden dolayı herkes sefalet 
içindedir. Deniliyor ki ikinci sefer i· 
çin de postumuzu yüzecekler. Slobo· 
da'lar Posad'lar boşalıyor. Halkın bin· 
lercesi birden Eski • Müminler nez· 
dine, Volgaya, Don'a, Ural tepeleri
nin ötesine çıyor. Ve Eaki ·Mil· 

d~, pap.aal.arın. ~a. Mehdi tarafından Bu gibi haberler alan Natalya Ki
gonderıldı~le_rını ıl~n ediyorlar; ma- rilovna, ölüm azabları duyuyordu. Pe
nastırlara ıltıca edıyor, kendilerini tienka neteli idi, zavallı ba.§ının etra
tutmak için gönderilmi~ Çar krtala- fında toplanmakta olan bulutlardan 
riyle döğ:işüyorlar. Eski • Müminler, habersiz, eğleniyordu. Ve Sognka ise 
Paleostrof manastırında iki yüz stre- onun saçlarını yakıyor, ayaklarının 
liçi öldürmüşler, ve mukavemetleri izlerini büyülüyordu. Millet ise kor
tükenince kiliseye kapanıp kendi kuyu ve ananeleri unutuyordu ... Ken
kendilerini diri diri yakmışlardır. dini diri diri yakan bir halk korkunç 
Kvolinak civarındaki dağlarda, otuz değil midir? 
Raskolniki bir hububat anbarına sak- Natalya Kirilovna, Stegnka Paain'· 
lanıp kendilerini aynı suretle yakmıt· nin kanlı ihtililini hatırlayarak titri
lardır. Ve Nijni'de halk ormanlarda yordu ... Bu hi.diae aanki daha dün vu
yanıyor. Don'da, Medvediça yakınla- kubulınu9tu ..• O devirde de Mehdinin 
rında, firari kölelerden Kuzka kendi- geli9i beklenmi9, Puin hatumanları 
ni papu ilin ediyor, yüzünü güne,e iki parmakla ietavroa 'ıkarmıtlardı. 

rası yakıldı. Bir renkli cam kırıldı. 

Çariçe, kilçük kardeşi Lef Kirilo
viç'e sızlanıyordu. Bu hazin hazin i

çini çekiyordu: "Evlendir onu, kar
de9ciğim. Evlilik daha kötü bir şey 
olamaz ya. Meseli Lopukin'in kızı 
Evdokiya tam yetifkin, on altı yatın· 
da, evlenecek çağda, mükemmel bir 

sı - - .. ı. .... "IÜ1-_..-.... . 

yorlar, chemiyetsizce, fakat kalabalı) 
bir aile ... Seni köpekler gibi müdaf-' 
ederler." 

İlk karlar yağar yağmaz Natal 
Kirilovna, Novodeviçi manastırmı lf' 
yaret edeceğini bahane ederek kızar 
la yola çıktı. Mutemed bir kadm 'ff' 
sıtası ile Lopukin'lere haber gönderil' 
di. Bunlar - hemen kırk kişi - 11' 
nastıra koşup kiliseyi doldurdulat' 
Ufarak, sıska, kötü ahlaklı inaanl" 

olan bunları çariçeyi gözleriyle ~ 
yorlardı. Etrafı örtülerle kapanmıf r 
ki tekerlekli bir arabada Evdokya'f' 
korkudan yarı ölü getirdiler. Nata.11' 

Kirilovna tenezzül edip ona elini W 
türdü. Onu kilisenin elbise odalas' 
sokup, orada, iyice, bat b~a, hua.,.ı 
surette tetkik etti. Genç kız bofuıı' 
gitti, O sefer hiç bir şeyden bahaedil' 

medi. Natalya Kirilovna hareket ı(' 
ti. Lopukin'lerin gözleri parlıyor~ 

Bütün felaketler ·ve kederler ati' 
ıında mesud bir hadise oldu: VatiP 
Vasiliyeviç'in yeğeni Prens Borie ~· 
leksiyeviç Goliçin, Sofiya'nın tıllll ;. 
sim günü Kırım seferinden döneıe) 
Asompsiyon kilisesinde, Sofiya•ııı' 
gözleri önünde, sarhoş bir halde, dd' 
ada bulunuyordu. Törenden 90ııt* 
sofra başında, Vasili Vasiliy~f1 
takbih etti: "O bizi bütün Avru~ 
rezil etti. O derin fikirlerini 
için evinde kal.aydı daha iyi 
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Kamutay dün toplandı 
yorum ki, buraya gelen muallim maaş -
lan mütefavit olduğu için daha evvel -
cı.n her hangi birini kadroya alarak 
maaş vermeye maddeten imkan yoktur. 
Bunun içindir ki hükümet daha evvel -
ce bunların ailelerinin maişetlerine 
medar olacak bir miktar para vermeyi 
aıa)ı maliyenin müsaadesi nisbetinde 
derpiş etmiştir. Bu olduktan sonra 
zannederim kendilerinin arzuları tat • 
min edilmiş olur. Diyorlar ki bu sene
de verelim, bu sene büdcedeki bütün 
paralar sarfolunmuştur. Verecek para 
yoktur. Açık söyliyeyim, tevziat vak -
tiyle yapılmıştır. Buna imkan görmü -
yorum. 

Kurs gören ö§retmenler kıdem zammı alacaklar 

Kültür bakanı proje 
hakkında iuhat verdi 

~ Dün Kamutay Fikret Silay'ın baş-
kanlığında toplanmıştır. Kamutayın 

0 1938 yılı şubat ayı hesaplarına ve Bü
yük Millet Meclisi mUştemilitındaki 
eşyaya ait mazbata okunduktan sonra 

e orta mekteb muallimi yetiştirmek için 
Gazi Terbiye Enstitilsünde açılan ·kur-

6' sa devam eden muallimler hakkındaki 
~ kanunun görüşülmesine geçilmiştir. 

'J Kiiltür Bakanımızın izahatı 
Bu münasebetle söz alan Kültür 

Bakanı B. Saffet Arıkan, demiştir ki: 
"-Bu kanunun geçen müzakeresin

de bulunamadığımdan müteessirim. Ar· 
kadaşım Ziya Gevher Etili bu kursa iş
tirak eden muallimlere maaş veya bir 
aile parası verilip verilmiyeceği hak
kında benden bir sual sormuş ve heye

. ti celile kanunun müzakeresini tehir 
1 etmiştir. Arkadaşlar, bu esasen hükü
i metçe düşünfilmüştür. Nitekim bütçe 

encümeninizde de bu mesele mevzuu 
bahsolmuştur. MalQmu ıiliniz bu mual
limler orta tahsilin en sıkışık olan mu-
allim kadrosunu takviyeye yanyacak 
elemanlardır. Hakikaten değerli olan 
bu elemanlan mümkiln olduğu kadar 
arttırmak arzumuzdur. Ve bunların, 

bir sene kadar derdi maişetten azilde 
kılarak heyeti umumiye ara11ndan en 
güzidelerini seçmek çarelerini arıyo • 
ruz. Eğer biz bunların memlekette ka· 
lan ailelerine maaş verebilir ve en gü
zidelerini seçmek fırsatını bulabilirsek 
kendimiz için de bir nimet uyacağız. 
Bu suretle bunların en iyilerini alabi· 
leceğiz. Bu mesele esas itibariyle bil· 
kümetçe derpiş edilmiştir. Ve Maliye 
Vekaleti ile hali milzakeredeyiz. Bild -
ce encümeninde de görüşeceğiz. ÖnU : 
müzdeki sene srai maliye niM>etinde 
bir teklifte bulunacağız." 

Kur3a giden memurlar 
matlf alır mı? 

'Maarif vekilini takiben söz alan B. 
'Ziya Gevher Etili, bu muallimlerin ai • 

şilnWmekte oldı.i°ğı.i'na dair Maa~if Ve· 

kili tarafından verilmiş olan izahata 
teşekkilr ederek bundan evvelki bir 
toplantıda kanunun müzakeresi eına • 
ımda büdce encümeni mazbata muhar
riri tarafından verilmiş olan izahata te
mas em ti§ ve demiştir ki: 

"- Büdce encümeni mazbata mu • 
harriri Raif Karadeniz, encümen namı
na dedi ki, büdcemizde böyle bir taa. 
mUl yoktur. Ben de bir iki fey ıaydım. 
Hatti mahcub da oldum. Demek ki 
böyle bir ıey yokmuş dedim. Şimdi tet
kikatımdan anlıyorum ki. bu mahcu
biyet bana raci değilmiş.'' 

Ziya Gevher Etili, beyanatına de • 
vam ederek, memurlanru kursa tibi 
tuttuktan müddetçe maaş veren bazı 

devairin isimlerini zikrederek demek 
ki demiştir: "Memur olduğu halde 
kursa devam edip te maaş almak bizim 
mali usullerimiz içindedir ve mevcut -
tur." Ziya Gevher Etili, kursa devam 
eden muallimlere maaı verilmesi lüzu· 
mu etrafında görliıünü bir defa daha 
izah etmi§tir. 

Kuraa giden muallimlerin 
yerleri 

Raif Karadeniz, Ziya Gevher Etili • 
nin sözleri sırasında bahsettiği mahcu
biyet noktasına temaı ederek "Ortada 
mahcubiyeti müstelzim bir şey yoktur. 
Yalnız anlaıamamazlık vardır" demiı 
ve demiıtir ki: ''Mezunen kursa devam 
eden memurlara maaş verilmektedir. 
Fakat onların yeri boı kalmaktadır. Ve 
bunlar müşterek mesai erbabından bu
lunduğu cimtle vazifeleri diğer me
murlar tarafından tedvir olunmakta • 
dır.'' 

Raif Karadeniz sözlerine devam e -
derek kursa iştirak eden ilk mekteb 
muallimlerinin yerlerinin boş bırakıl • 
masına imkan bulunmadığına işaret et
mi§, demiştir ki: 
"- Büdce encümeni yalnız para çok 

gitmesin, çok para vermiyelim hesabi -
le meşgul değildir. İcabında bol para 
vermeyi iltizam etmektedir. Ancak 
icab etmediği halde lüzumsuz yere pa
ra tahsisinden de kaçınmak lazımdır. 

Sonra biz bu işleri yaparken daima ada
let denilen prensipi göz önünden uzak 
bulundurmamışızdır." 

Buyuruyorlar ki bunlar içinde 20 
senelik muallimler vardır. Burada ya
nılıyorlar zannederim. Vakıa talimat
name laakal üç sene muvaffakıyetle 
hizmet görmüş ve müfettişlerin iyi 
raporunu almıı olanlar meyanından 
seçilirler diyor. Altındaki maddede 
bunların beş altı sınıflı muallim mek
tebi mezunlarından seçileceğini tasrih 
ediyor. Halbuki beş altı senelik mual
lim mekteblerinin ihdHı altı seneyi 
geçmez. Bu yirmi sene nereden çıkı
yor bilmem ? 

Ziya Gevher Etili - Yani hepsi üç 
sene evelki mezunlardır. 

Saffet Arıkan - Onun için istir
ham ediyorum ki, esas kanun mevzuu 
Raif Karadeniz arkada§ımızın da izah 
ettikleri gibi gelipte muvaffak olma
dan gidenlerin bir sene kıdemden 
mahrum kalmamaları içindir.Bunu ri
ta ederim d.iğerlerile karıştırmasınlar. 
Bunların ailelerine muayyen bir ücret 
vermeyi Maliye Vekaleti ve büdce en
cümeni ile görüşerek bu meseleyi vak
ti merhununda huzuru alinize getire
ceğiz. 

hluallim ihtiyacı dolayısiyle •• 
Mazhar Müfid Kansu (Aydın) -

BUdce encümeni mazbata muharri- Orta mekteb muallimine ihtiyacımız 
ri mevzuu müzakere olan kanun U.yi - olması münasebetile, ihdas edilen bu 
hasının encümende müzakeresinde dik kurslara anladığıma. göre kim ailesini 
kate alınmış olan adalet prensipini an- besliyebilirse 0 gıeılebilecektir. Ben 
latmrş ve Maarif Vekilinin kursa de • zannederim ki, ailesini besliyenrlyen 
vam edecek muallimlerin geride kalan bir çok zeka bunlardan mahrum kala -
ailelerine de yardım edilmesi hususu - caktır. Bu hem böyle bir çok zekanın 
nun tetkik edilmekte bulunduğu yo - inkişafına mani olacak hem de memle
lundaki ifadelerine temas ederek "ve- ketçe bu yüzden zarar edilmiş butuna
kilin bu izahatından ve teahhüdünden caktır. Demiş ve kursa devam edecek 
sonra orta yerde ne haksız bir muamele muallimlerin behemehal ailelerinin de 
kalır ne de maaş şeklini değiştirecek iaşelerinin temin edilmesi lazım gele
bir lüzum ve sebeb ... " demiştir. ceğini işaret ederek yapılacak yardı-

Ziya Gevher Etili kanunun her han- mın bu sene mi gelecek sene büdce-
sinden mi? temini hususunun bir ka -gi bir maddesinde adaletsiz olarak gör-

dUğU her hangi bir noktayı izl\h etmek rara bağlanması için ilk önce bunun 
her mebusun esas vazifesi olduğunu ne kadar bir paraya ihtiyaç gösterece
söyliyerek meseleyi ileri aürdUğü gibi ğini_n ~ilinmesi lazım geleceğini söy-

b . .. d' v. • t kt 1 lem ıştır. 
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• • nın heyetı umumıyeye arzo unatagını 
angı ır ge ı e o ursa o sun aılelen- söylemiJtir 

nin bakılmalarını temin etmenin bir · • 
hak meselesi olduğunu söylemiştir MeBeleyı esa8lndan hal •• 

' Tahir Hitit (Manisa) - Şurayı 
Kültür Bakanımız kiir3iide Devletin kursa devam eden muallimle-

Bunlara karşı Maarif Vekili demiı -
tir ki 
"-Arkadaılar. Ziya Gevher arka

daıımız, ben kendilerinin kUrsUdeki 
sözlerini tahdit mahiyetinde söz söyle
diğim manbını çıkaracak ifadede bu • 
lundular. Her zaman söylediğim gibi 
gene de arzediyorum. Bu gibi işlerde 
devlet ve millet kUrsUsU daima açıktır. 
Bilhassa ben böyle yapılmasını rica e
derim. Binaenaleyh böyle bir ıey varit 
değildir. MUdafaa ettikleri tez, bir ta· 
raftan idarei hususiyeler verebilir, di
ğer taraf tan idarei hususiye veremez 
devlet büdçesine alınsın. 

Bundan hangisini tercih ediyorlar 
anlıyamadım. Bendeniz arzetmek isti-

rin maaılarmın verilmesi lazım gele
ceği hususunda bir karar alıp almadı
ğını sormu§ ve Saffet Arıkan verdiği 
cevabda: "Hayır böyle bir şey yoktur., 
demiştir. 

Söz alan hatiblerden Tahsin San 
(Aydın) - Üzerinde görüşülmekte o
lan kanuna dair bir şey aöylemiyeceği
ni ve böyle bir kanun teklifinden do -
layı Maarif Vekaletine müteıekkir 
bulunduğunu ıöyliyerek ancak orta 
muallim yetiştirmek için alınan bu 
kararın ihtiyacı karşılamaktan uzak 
bulunduğunu ve bu meselenin eaasm -
dan halledilmesi lazım geldiğini ilave 
eylemiııtir. 
Kazım Nami Duru (Manisa) -

Kurstan geçerek orta mekteb muallim-

gitti. 

YEŞI L DEFTER 
O zaman Cimmi, telefonu Hayslo

pun elinden aldı. 
- Sizinle Rezayr konuşuyor, B. 

Neylor. Haydudlar hile vasıtasiyle kı
zınızı ele geçirdiler. Fakat onu mutla
ka bulacağım. Dışarı çıktığı zaman üs
tüne ne giymişti? 

Cimmi: 
- Muhakkak eve dönmlit olmalıdır, 

dedi ve ıoför Betterı'e talimat ver
mek için dıfarı çıktı. 

Cimmi hole geçmek üzereyken Jo 
Plumer dairenin kapııını açıyordu. E· 
tikte bir polis memurunun iri yarı ıi
lueti göründ~ 

Haystop, hizm~ cevabını iti· 
tince çok müteessir oldu. 

Hizmetçi: 
- Hayır, diyordu, Mis Neylor eve 

gelmedi. 
- Daha gelmedi mi? 
- Hayır efendim· 1ıterseniz B. 

l'ieylor'u vereyim. Onunla göril9ünüz. 
lUraz evel de o ıizi aramıftı. 

Hayılop, Cimmi, diye haykırdı, 
l3etti eve dönmemiş. 

Sonra telefonda Neylor'un endi9eli 
lesini igitti. 

- Betti nerede kaldı? Sizden çık
tnadı mı? Yemeğe gelmeıi lazımdı? 

- Bizden çıkmak mı? Fakat bize 
&etmedi kit 

- Nasıl t telgrafınızı alınca, Re· 
aayr'ın yanına gideceğim diye bura
dan çıktı. 

- Ben telıraf falan ıöndeımedim. 

Ycuan: Mar~örit Randü 
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- Ne diyorsunuz? Telgrafı kızımın 
masasında buldum. Size okuyayım ba
kın. 

Hayslop: 
- Hay allahmı, diye haykırdı; koş 

Cimmil 
Neylor telefona cevab verirken Cim

mi de holde biriyle konuşuyordu. 
- Bir dakika bekleyiniz, B. Neylor. 

Rezayr galiba haber aldı. (Sonra eliy
le reseptörü kapayarak) Ciımni. ne o
luyor? Diye ıordu. 

- Bu poliı memuru, Şehmers'in ya
ralandığını, hutahanede olduğunu ve 
beni çağrdığını ıöylUyor. 

Hayslop: 
-Bir kaza mı? Diye sordu. 
- Hayır, ıir. Arkadan bir darbe ye-

mif. Neye uğradığını bilmiyor. 
- Tehlikede değil ya? 
- Hayır ıir. Bir kaç güne kadar a-

yağa kalkar. Fakat mutlaka ıize haber 
vennek istiyordu. 

- Yarın onu görmeye gideceğim. 
Bu akpm maatteessüf imtdnaızdır. 
T~ekkilr ederim, Bay memur. Ona 
haber verin ... t,i ged kalmayacaktır. 

Poliı memuru Şehmera'e Rezayr'· 
.111 cevabını bildlrecellni IÖY.lLJerek 

Neylor, uşağa danı9tıktan ıonra kı
zının kıyafetini tarif etti. 

Cimmi: 
- Nerede olduğunu tahmin ediyo

rum, dedi. Hemen hareket ediyoruz. 
Endiıe etmeyiniz. Ona fenalık yapma
yacaklardır, 

Hayslop: 
- Nereye gidiyoruz? Diye tela9la 

sordu. Betti ve Şehmera bir tuzağa dü-
9ürüldüler, değil mi? 

- Hayır, o Şehmen değildi. 
Cimmi alelacele sırtına bir seyahat 

paltosu geçirdi ve cebine bir tabanca 
yerle9tirdi. 

- Hayır, Şehmera'i saat beşte yara
ladılar. Halbuki Betti beş buçukta ıo
kağa çıkmııtı. Haydudlardan biri, kı
yafet değittirerek Şehmers'in yerini 
aldı ve Betti'yi taksiye bindirdi. 

- Telgrafla söyledikleri gibi, de· 
ğil mi? Ah, §U melun herifler her şe
yi düıünüyorlar. Nereye gidiyoruz? 

- Viv'e söylediğim gibi Vatermer'e. 
- Fakat daha evvel Betti'yi kurtar-

maya balanahydık. 
Cimmi, gUlllinseyerek: 

- Hadi, hadi, dedi, deli olma. U -
nuıma ki .Viv, JWlwıt'm otomobilde 

Ankara 
radyosunda T oska 

Geçen hafta Ankara radyosunda 
Karmeni büyük ibir muvaffakiyetle 
oynamış olan gençler gnıpu evelki ak
şam da bize Toskayı dinletmiştir. Meş
hur fransız müellifi Viktoryen Sardu
nun aynı ismi taııyan güzel eserinden 
hususi bir şekilde radyo için adapte 
edilmiş olan metin, stüdyo salon or
kestrasının refakatiyle oynarunış ve a
laka ite dinlenmiştir. 

10:..izide gençlerden mürekkep olan 
bu .grupun temsillerinde bilhassa dik
katimizi çeken nokta, çok temiz bir 
türkçe konuşulması ve tür.leçe şive ve 
telaffuza layikiyle riayet edilmesidir. 
Çünkü, bu en iptidai meziyetlere, bazı 
profesyonel artistlerimizde bile rast
lanmadığı vakidir. Florya Toska rolü
nü yapan Güneserin ıbu husustaki mu -
vaffakiyeti de ayrıca zikre şayandır. 

Gelecek haf:ta perşembe akşamı Me
terlink'in şaheseri olan Monna Van
neyi oynayacağını öğrendiğimiz bu 
temsil heyeti, Ankaramızın sanat ve 
fikir hayatında, bilhassa hissedilen ti
yatro boşluğunu doldurmak bakımın
dan bir kazan!ii teşkil etmektedir.,, 

Teknik bir §ekilde çalıştırılarak ye
tiştirilen bu gençlerin, ileride faali
yetini geni~letecek olan yeni radyo
muz için güzel bir başlangıç teşkil et
tiği muhakkaktır. 

Piyeslerin radyofonik adaptasyon
larının da çok maharetle yapıldığını 
söylemeliyiz. Radyo temsilleri, yalnız 
kulağa hitab ettiği için, tamamen ayrı 
bir görüşle hazırlanmak lazımdır ve 
işte Ankara radyosunda bize dinleti
len yeni eserler.de bilhassa bunoktaya 
dikkat edildiğini memnuniyetle gör
mekteyiz. 

leri kadrosuna alman ilk mekteb mu -
atlimlerinden edilen istifadeleri mem
nuniyetle işaret ederek bu muallimle
rin ailelerinin iaşelerinin temini için 
hükümetçe alman tedbirlerin bir an 
c;vel alınması temennisinde bulunduk
tan sonra esas mevzuun kursta geçe
cek müddetin bu muallimlerin kıdem 
müddetlerinde sayılmasını teşkil eden 
kanunun tasvibini istemiştir. 

Hatibler tarafından ileri sürülen bu 
son mütalealara karşılık olarak Saffet 
Arıkan şunları söylemiştir: 

• 1 . ' . 
istirabına terceman olduğu için ken -

dilerine çok teşekkür ederim. Yalnız 

hudud bu olsaydı, yani muallim adedi
ni arttırmak olsaydı. Bunun hakkında 

daha uzun maruzatta bulunurdum. Bu
nu müsaadeleriyle büdce müzakeresine 
veya her hangi bir suale cevab vermek 
üzere tehir ediyorum ve bu kanunun 
müzakeresini rica ediyorum. 

Bu müzakerelerin sonunda kanun 
aşağıdaki şekilde reye konulmuş oldu
ğu gibi kabul edilmiştir : 

" Orta okul öğretmeni yetitşirmek 
maksadiyle Gazi Terbiye Enstitüsün -
de açılan kurslara devam etmiş veya 
devam edecek ilk öğretmen okulu me • 
zunu öğretmenlerden ilk okul öğret -
menliğine dönmüş veya dönecek olan -
tar ile orta okul öğretmeni iken mezkQr 
kursa iştirak etmiş veya edecek olan • 
tarın kursta geçirdikleri ve geçirecek -
leri müddet öğretmenlik terfi kıdemle
rine zammedilir ve bu müddet için bun 
tara maaş verilmez." 

Kamutay pazartesi gün ütoplana -
caktır. 

yeşil 9apkalı bir kadınla münakaşa et
tiğini bize tarif etmişti. Bu, vaka aa
at yedi buçukta Saseks'de geçiyordu. 
Halbuki çeteye menaub kadın saat al
tıyı kırk geçe kolunuza iğneyi saplı
yordu. Bu kadın iki yerde birden gö
rünemez. 
-Şu halde? 
- Viv yanlıt gördü. Londrada yeşil 

şapka bir tane değildir. Ve Betti bu
gün bir yeşil ıapka giymif· Öteki oto
mobil süratle yanından geçtiğinden 

Viv'in yanılmı' olmaaı pek tabiidir. 
Betti'yi Ballarat'ın evine gönderdiler. 
Çünkü bu malikanenin yerini bilmedi
ğimizi sanıyorlar. 

Hayslop, bu ümidle ne9esi yerine 
gelmiş olarak sıçradı: 

- Hemen koplım. 

Jakib 
Hayalop, bindikleri otomobilin ar

ka penceresinden bir türlü peşlerini 

bırakmayan bir otomobili tarassud e· 
diyordu • 

Asabi bir şekilde: 
- Otomobil gene peşimizde, dedi. 
Cimmi: 
- Sabırlı ol ,gelsin. Çete, Vater

mer'e gittiğimizden §Üphelenmemeli
dir. 

Bunun için de Saseks'e teveccilh e
decek yerde şimal istikametinde gidi
yorlardr. 

Daha ba§langıçta tali yUzlerine gUl
mUştü. Acele ile hareket ederken Cim
mi apartıınAnın t,Ar&1ıud ll~dl Qld.ıl· 

Frankistler 
ilerliyor! 

Hükümetçiler sonuna 
kadar mücadele 

etmeğe karar verdiler 
Salamanka, 18 (A.A.) - Umumi 

karargah bildiriyor: Kaspe, Armori
sa ile Berge ve Molinos kasabaları 

kıtalarımız tarafından alınmıştır. Bin
den fazla esir ve mühim miktarda 
lıarb malzemesi elde edilmiştir. Bu 
meyanda 32 mitralyöz vardır. lki düş
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Barselon bombardıman edildi 
Barselon, 18 (A.A.) - Fecir vak

tindenberi Franko tayyareleri Bar
selonu üç kere bombardıman etmiş
lerdir. 

Saat 1.30 da yapılan ilk bombardı
man 20 . dakika sümıüştür. Saat 3.30 
da ikinci bir bombardıman daha ya
pılmıştır. l 

Saat 7.30 da Franko tayyareleri, iş
çiler işe giderken şchiri bir kere da
ha bombardıman etmişlerdir. Bir kaç 
dakika içinde otuz kadar bomba düş
müştür. 

lngiliz kabinesini.n uyandırdığı 
hayal inkisarı 

Madrid,, 18 (A.A.) - Halk B. Çcm
berlaynin hpanya hakkındaki beyana
tı yüzünden hayal inkisarına uğra
mıştır. 

Bütün gazeteler, muhafazakar fır
kada bir tefrika husule geleceği ve 
bu halin baş vekili iktidar mevkiini 
terketmek zorunda bırakacağı ümidi
ni göstermektedir. 

Barselon, 18 (A.A.) - !ki saat ka
dar süren kabine toplantısından son
ra çıkarılan resmi tebliğde, .Iı.üküme
tin iç ve dış vaziyeti tetkik etiği, mü
him siyasi ve askeri tedbirler aldığı 
ve sonuna kadar mücadeleye karar 
verdiği bildirilmektedir. 

Henday, 18 (A.A.) - Dün akşam
danberi fransız - ispanya hududu 
Fransa tarafından her türlü eşya kin 
idhalat ve ihracata kapanmıştır. 

Rio dö janeiroda bir 
komplo kesf edildi 

Rio dö Jeneiro, 18 (A.A.) - Polis 
hükümete karşı bir komplo meydana 
çıkarmıştır. Söylendiğine göre bu 
komplo bütün memlekete yayılmış ol
duğu için yeşil gömlekliler teşekkü
lüne mensup binlerce kişi tevkif e
dilmiştir. Neşredilen resmi bir teb
liğde asayişin tamamiyle iade edildi
ği bildirilmektedir. Deniz kuvvetleri 
ile askeri kuvvetler hükümete mü
zahirdirler. 

T aşdelen suyunun 

makinesi yakında geliyor 
f stanbul 17 (Telefonla) - Ta~delen 

membaı için Almanyaya ısmarlanan 
yeni makineler bugün Hamburgdan 
yola çıkarılmıştır. Bu makineler gel
dikten ve yerlerine konduktan sonra 
mcmbaın suyu daha fazla ve daha te
miz bir şekilde satışa çıkarılabilecek
air. Kadıköy evkaf müdürü ile bir 
doktor ve bir mühendisten mürekkep 
bir komisyon bu işle uğraşmaktadır. 

ğunu unutmuştu. Jo Plumcr de onlar
la beraber geliyordu. Ve üç apartıma
nın muhafazasını kurnaz Ah Sin'e bı
rakmışlardı. Her hangi bir tecavüz 
kartmnda çinli polise malfımat vere -
cekti. 

Otomobil hareket ettikten az sonra 
Jo, lastik sopasını unuttuğunu hatır
ladı ve onu almaya gelirlerken X D 
1503 sahte numarasını taşıyan kırmı
zı otomobilin peşlerinde olduğunu 

görmüşlerdi. Haydudlar, takib ettik
lerini his ettirmeyi de gözlerine ala
rak, peşlerini bırakmak istememişler· 
di. Fakat Cimmi bu suretle takibten 
haberdar olunca, yolda haydudların a
rabasını elaneğe karar vererek, Lond
ranın 9imal istikametinde arabasını 
sürmeye başlamıştı. 
Kırmızı otomobilden kurtulmak a

deta imkinsız görünüyordu. Cimmi 
takibin sebebini öğrenmek istedi. Ten
ha bir yerde, Betters'e daha yava9 git
mesini emrederek kırmızı otomobili 
bizzat tarassuda başladı. 

Evvela arkadaki otomobil d,. yavaş
lar gibi oldu, sonra birden bire, için -
dekile fikir değiştirmiı olacaklar ki, 
durmadan klakson çalarak -sUratle 
yanlarından geçti. Cimmi bu esnada 
Rebörn'ün zarif profilini görecek ka
dar vakit buldu. Otomobil tam bir kö
şeyi dönerken bir silah sesi, arkasın· 
dan madeni bir gürültü i§i1ildi. 
-Ne oldu? Diye sordu. 
Hayslop: 
- U.tiklere veya ~ n1fM1 aı. 

-5-

Ankara sofu 
Buiday, arpa, tiftik ... Dün, bir:k~ 

tane&ni gezdiğim Ankara'nm timal 
tarafı köylerinde ba§lıca mah.W. 
bunlardır. Fakat biliriz ki ccnub. 
§Arık ve garb köylerinde de ~k• 
,eyler bol bol yetİ§lllez. Yumuıak 
çizgili çıplak tepeciklerin birıbiri aro
dı ıura koıuıtuklan uçsuz bucaks.ız 
boz.kırda gözler~ ender te$8düf olu
nan dar vadilerin yeşilliği ile biraz 
a.vunur. 

Sonra, Bozkır, hop öyle tek renk· 
li, devam eder gider: Baharda göz 
kapayıp açıncaya kadar yetil, bü
tün yaz sapsan, güzün gene biraz 
yetil, uzun kı§-ta kapkara veya bem· 
beyu: .. 

Bozkır köylerinde YAJ&Y&nlar o 
toprakların verdiği buğdayla, al'• 

payla, tiftikle geçinip vatandql• 
haklarından f ay:dalanaca:k, va.tan
daşhk vazif elerlıü yerine getirecek • 
lerdir. 

Fakat bozkır kalabah~dqıyor. 
bozkır okuyor, bozkır medenileti• 
yor. Bozkır halkını bozkıra bağl .. 
mak için devlet de bugünden tedbir. 
lerini alıyor: Köyleri ağaçlıyor. 
köyleri bahçeleştiriyor, köyleri ıı.a• 
kinleri iç.in daha sevimli ve daha vo
rimli hale getinneğe uğrqıyor. 

Modern Ankarad~ yani bu bozkır 
köylerinin yanrbatında oturanların 
da büyük kalkınma itinde Üzerleri • 
ne alacaklan vazifeler olduğunu dü .. 
ıünmeliyiz. 

Zengin Fransa.da, Amerika.dan jd .. 

hal olunan 20 ton kadın elbisesinin 
ne gibi ince hesa.blar yapılmasma 
sebeb olduğunu dün bu sütunda ~ 
kumuJ olan kadmlarnnız Anka.ra tif .. 
tiğinin ve Ankara sofunun sürümün• 
de en kuvvetli propagandayı yapa
bilirlerdi. Ankara tiftiği nelere ya• 
r.amaz l Ankara sofuna gelince; dün
kü Ulu.a'ta çıkan küçük bir haber, 
Türkiye tiftik cemiyetinin dokuttu. 
ğu &afları, Jehr.in birkaç mağaza• 
aında, maliyet fia.tmdan % 30 eksi • 
ğine aattırmakta olduğunu bildiri· 
yordu. Ankara sofu ile ne itler gÖ. 
rülmez t Ankara sof unu yazlık elbi. 
•eden perdeye ve döşemeye kadar 
her ,eyde kullanabilininiz. Ankara 
kadmmm zeka&ı 'pek gibi tiftiğe. 
yazm serin ve kışm sıcak tutan sofa 
b.inıbir ütihJi.k ,ekli bulabilirdi. 

Asfalt caddeli, temiz bahçeli, Jn()oO 

dem binalı, sinemalı, lokantalı gü. 
zel Ankarada otururken et'l'lafımızı 
çevreliyen bozkır köylülerine fayda
lı olmak imkinlar:mı da araraak o 
çalıtkan köylülere ve bu zarif Anka· 
ra'ya daha layık oluruz. - N. Baydar 

Romanya ve Bulgaristandan 
geJecck göçmenler 

İstanbul, 18 (T~lefonla) - Göç
men nakliyatına yakında yeniden baf 
lanacaktır. İlk partide Romanya ve 
Bulgaristandan 20 bin kadar göçmen 
getirtilecektir. Bunlar iı§in Trakyada 
3000 yeni ev yapılmaktadır. 

Para doğurtan dolandırıcı 

dört aya mahkfım oldu 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bugün 

ikinci cezada Halim adında birine 
700 lirasını makinede doğurtmak ve 
çoğaltmak vadiyle dolandıran Hasan 
dört ay suç ortağı Ali üç ay aynca 
da para cezalarına mahkfun oldular. 

dılar, dedi. Betters isabet var mı? 
- Bilmem, sir. Korkarım bizi yol-

da bırakacaklar. 
Betters' in yanında oturan Jo: 
- Sol kanad kırıldı, dedi. 
- Anlaşıldı. Bu akşam bizi müca-

dele harici etmek istiyorlar ... Bekle· 
yinl 

- Yavaşlatayım mı? 

- Hayır, bilakis onları yakalamak 
için silratlendirin· Bir fikrim var. 

Cimmi, yeni bir ilham gelmif gibi 
heyecanlıydı. Otomobilin zeminine 
doğru eğildi: 

- Hayslop, bana şu benzin bidonu
nu ver. Çabuk. Betters, sen einirlerimi 
harfiyen tatbik et. 

- Pek ata. Vay canına 1 Herifler bi
zi bekliyorlar. 

X D 7503'ün arka lambası görünmüş
tü. Karaınaskenin adamları neticeyi 
öğrenmek istiyorlardı. 

- Mükemmel, Betters. Onları ya
kından takib et. Ateş ederlerse kork -
rna. Bize değil, otomobile ni~n alıyor
lar. 

Betters: 
- İyi ama, ben de otomobilin için

deyim, diye homurdandı. Fakat gene 
emre itaat etti. 

Hayslop'un yanında yere diz çök
müş, Cimmi, fenerlerin ışığında par
layan kırmızı otomobile dikkat edi
yordu. Otomobilden bir kolun çıktığı
nı ve tabancalı bir elin kendilerine 
doğru uzandığını gördü. 

(Sonu var) 
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Kocakan ilacı 1 

İçen genç bir 

kadın öldü 

[B'l'e LI voG RA~.! A] 

BELLETEN 
Amerikanın 
dış politikası 

( C iJ t 1-Sayı : 3-4) Kordel Hulun nulb 

Mersin büdçesi 627 bin 
lira olarak tesbit edildi 

Kocası gü(lükle kurtar1ldı 
(Temmuz - İlk.teşrin 1937) Annerika muahedeler 

Bartın, (Hususi) -Çiftlik kö
yünde bir facia olmuş, genç bir 
kadın kocakarı ilaciyle zehirle
nerek ölmüıtür. Hadise şudur : 

Türk Tarih Kurumu tarafından 1937 
yılının başından beri çrkartılan Belle
ten'in 3 üncü ve 4 üncü sayılan bir tek 
nüsha ve zengin yazıları muhtevi ola
rak çıkmıştır. Boyle<:e Belleten'in bi
rinci cildi tamamlanmış oluyor. 

Modern hastahane ,... ... ~~;~ı·~""" Nuri Gökmen adında 25 yaşında 

bir delikanlı bulaşıcı bir hastalığa 
tutulmuş, bu hastalık karısı Hadice
ye de geçmiştir. Nuri kendisini ve 
karısını doktora muayene ettirmek 
üzere \lehrimize gelirken yolda lhsan
oğl u köyünde biraz istirahat etmek 
istemiştir. Genç kan koca, bu köyde 
doktor geçinen Ahmed Demirci ile 
karısını tanımışlardır. Uydurma ilaç
larla köylüleri aldatan bu karı koca, 
Hadice ile N uriye haplar vermişler, 
ve bu hapların hastalığı derhal geçi
receğini söylemişlerdir. Cahil kan 
koca bu ilaçlan alarak tekrar köyle
rine dönmüşler ve hapları yutarak 
yatmışlardır. Aradan biraz zaman ge
çince genç karı koca hakikaten hapı 
yutmuşlar ve istirab içinde kıvran
mağa başlamışlardır. Hadice kısa bir 
zaman içinde zehirlenerek ölmüş, Nu
ri de ölüm haline gelmiştir. Hadise 
haber alınır alınmaz Nuri ile Hadice 
hastahaneye kaldırılmıştır. Hadice
nin cesedi üzerinde yaprlan tetkikler
den zehirlendiği anlaşılmıştır, Nuri 
güç hal ile kurtarılmıştır. 

Yazıların zenginliği ve tenevvü~ 
hakkında bir fikir verebilmek için, bu 
sayıların iç.indekileri kısaca zikrede
lim: 

yakında açılıyor l 
hastane 
caddesi 

Mersin, (Hu
ausi Muhabiri
mizden) - Vi
layet Umumi 
meclisi ı o n 
toplantı ı ı n ı 
yapmıf ve büd
ceyi 627 bin 
lira olarak tes
bit etmİf t i r . 
:Ayni gün öğle
den sonra ıehir 
Tüccar kulü
bünde meclis 
üyelerine vali Vali Rüknettin 
bir çay ıöleni Namhioilu 
vermittir. 

Bu çaylı toplantı çok samimi 
Jİr hava içinde geçmiıtir. Meclis 
üyeleri intibah dairelerine dön
mek üzere ayrılmıılardır,. 

Hususi idarenin deruhde etti
ği, Bayındırlık, sağlık, kültür ve 
ziraat itleri hakkındaki sualleri
me vali Rüknettin Nasuhioğlu §U 

cevablan verdi: 
"- Baymdırlık işleri önümllzdeki 

yıl içinde ~skilerine nazaran daha 
fazla faal bir hale gelecektir. Mut -
Silifke yolu üzerinde geçen yıl yapı
lan 15 menfezden maada bu yıl d.~ 
köprü ve bir çok menfezler yapılacak
tır. Silifke • Mersin ıyolunun ileri 
kısım, ile Mersin - Taraua yolunun 
geçen yıl Hacıtalibc kadar olan kıs
mın taf döşemesi bitirilmiştir. Bu yıl 
bu yolun mühim bir parçası bitirile
cektir. 

- Diğer kaza yolları? 
- Diğer kaza yolları ise gerek nak-

di masraflarla gerek mlikellef amele
lerle daha iyi bir hale konacaktır. 

M erain ha•tahane•i 
Mersinin mühimce bir ihtiyacını 

anliyecek olan Mersin hastahanesinin 
yapısı bitmiş demektir. Pek yakında 
umuma açılacaktır. 

Mer!inin hayır sever halkının yap
tığı maddi yardımlarla yeni hasta..lıa

nenin dahili tesisatı bitirildiği gibi 

modem bir rontgen cihazı da ısmar
lanmıştır. Artan para ile yeni ve mo
dern bir operasiyon masası kurula
caktır. Tarsus hastahanesine ilave
ten yapılacak paviyonun yapısına pek 
yakında başlanacaktır. Silifke hasta
hanesinin eksik servisleri bu yıl için
de tamamlanacaktır. 

Kültür ifleri 
938 yılr kültür işleri geçen yıllara 

nazaran daha verimli ve inkiıaflı ola
caktır. Tarsusun 3 köyünde, Kazanlı 
nahiye merkezinde ve Silifkenin Te
kir çiftliğinde yapılmakta olan okul
lar pek yakında bitmiş olacaktır. Bun
dan başka hars komitesi tarafından 
Tarsusda modem bir okul daha yapı
lacaktır. Bu okulda ayriyeten bir de 
konferans aalonu bulunacaktır. 

Bu sene Mersinde portakal numune 
bahçesi bitmiş olacaktır. Bu nümune 
bahçesi bölgenin Narenciye inkişafı
na güzel ve esaslı bir örnek olacak
tır!' 

Fuad Türkay 

Uydurma ilaç veren Müzeyyenle 
kocası Ahmed tevkif edilmişlerdir. 

bu kadının gene doktor taslaklrğı yü
zünden bir sabıkası daha vardır. 

Nazilli basma fabrikasının 
Sümer sitesinde doğurduğu 

Halkevi ve spor 
hareketleri arbyor 

Nazilli, (Hususi) - Yurdun her tarafında 
Halkevleri bayramı kutlanırken, Sümer 
Bankın basma fabrikası sitesinde de Sümer 
halkevinin açıht bayramı yatandı, genç ve e
nerjik Sümerliler, kısa bir zaman içinde çok 

Sümer halk -
evinin açılış 
töreni, aşağı-
da piyesten 
iki göriinü' iyi hazırlanmışlardı. Göıterit kolunun verdiği 

müsamere çok 
muvaffak oldu. 
Yeni Halkevinin 
batkanı o 1 a n 
fabrika müdürü 
B. Turga, halk
evlerinin büyÜk 
rolünü tebarüz 
ettirdi. Halkevi
nin bütün lc:olla
rı faliyet içinde
dir. 

Sümer 
Nazilli 
fabrikası 

Bank 
Basma 

men-
sublarmm kur
dukları Sümer 

sporları kıaa bir 
zaman içinde 
bölgenin kuvvet
li teıekküllerin
den biri oldu. 
Son günlerde bir 
kat daha kendi
ni toplayan Sü
mer spor, futbol
da da bölgede 
ileri safa geçe -
cek bir varlık 

gösteriyor. Bir hafta evvel Denizlide 
Denizli karışık takımı ile oynıyan 
Sümer spor, çok sıkı ve biraz da sert 
bir oyunla karşılaşmalarına rağmen, 
komşg vilayetle ilk temaslarında De
nizli karışık takımını 1 - O yendiler. 

Sümer sporluları, Denizlide çok 
iyi karşılanmışlar ve güzel bir arka
daşlık havası içinde iyi hatıralarla 
dönmüşlerdir. 

Bu hafta da Nazilli şehir alanında 
güzel bir bahar havası içinde çok ka
labalık bir acy_irci lcitlcıi 91.J,ilnde lz· 

mirli misafirlerin Yamanlar kulübü 
takımiyle oynadılar ve bu maçı da üs
tün bir oyunla 3 - 1 kazandılar. 
Şimdi Sümer halkevi spor kolu ile 

müşterek ve muvazi çalışmalara baş
hyacak olan Sümer spor çalışmaları, 
daha şümullu ve verimli bir yola gir
mektedir. 

Aydın bölgesinin Sümer spordan 
evvel emekdar Menderes sporiyle 
spor merkezi sikletini tutan Nazilli 
sporu Sümer sporun da iştirakiyle 
:muhitte daha :verimli YO haıckeUi 

Prof. Afet, T. T. K. Asbaşkanı: Mu
kaddes Tabanca (fransızca terceme
siyle birlikte). 

Husrev Sami Kızıldoğan: Vatan ve 
Hürriyet ı== İttihat ve Terakki. 

Prof. İsmail Hakkı U zunçarşıhoğ
lu: Arşiv vesikalarına göre Yedi ada 
cumhuriyeti. 

Fevzi Kurtoğlu: İlk Kmm hanları
nın mektupları. 

Dr. Arif Müfit Mansel: Preistorik 
boyalı keramik kültürleri. 

Halil Etem: Biyografya, Stanley 
Lane - Poole. 

Wilhelm Brandenstein: Etrüsklerin 
ve Tirenlerin en eski tarihine ait dil 
tetkikleri (Almanca metniyle birlikte) 

Doktor Osman Şevki Uludağ: Bur
sa kumaşları. 

* 
Profesör Bayan Afet, Belleten'in 

bundan evelki sayılarında başladığı 
Atatürk'ü Dinlerken serisine burada, 
"Mukaddes Tabanca" başlığı altın

da devam etmektedir: Şimdi, Erkanı 

Harbiye Kolağası Mustafa Kemal'in, 
Suriyeden bir fırsat bulup Selaniğe 

gelerek, kendisinden yardım umdugu 
bir paşanın ataletini ve korkaklığını 
müşahede ettikten aonra, Şamda kur
duğu ihtilal komitesinin Makedonya 
şubesini bir avuç arkadaşıyle birlikte 
nasıl kurduğunu öğreniyoruz. 

Yazının başlığında bahis mevzuu o
lan silah, komite kurulunca, başta 

Mustafa Kemal bulunmak üzere arka
da~arın üzerine yemin ettikleri ve 
böylece senbolik bir kıymet kazanmış 
olan Husrev Saminin tabancasıdır. 

Atatürk inkılabının ilk adımlarını 
büyük bir salahiyet ve açıklıkla anla
tan ve bu hususta en fayanı itimad 
kaynak olan bu orijinal ve kıymetli 
uıakalenin, fraıwızc:a. t:crccrncsi lo bir
likt çıkmış oıması memnuniyetle kay
dolunmalıdır; zira Atatürk ve inkıla
bunız hakkında Avrupada yazılan en 
ciddi eserlerde bile, bu meselelere dair 
verilen malfımat, ya yanlış veya kifa
yetsizdir. 

Husrev Sami Kızıldoğanın Profesör 
Bayan Afet'e ithaf olun.muş olan Va
tan ve Hürriyet= İttihat ve Terakki 
adlı yazısı, Profesör Afetin Sclanikte 
"Vatan ve Hürriyet" komitesi şubesi
nin ne tarzda kurulduğuna dair verdi
ği tafsilatı teyid ettikten sonra, Mus
tafa Kemal'in Şama avdetinden sonra, 
geride bıraktığı arkadaşlarının, baş

ladığı eseri onun idealine uygun bir 
şekilde inkişaf ettirdiklerini ve Hatip 
Ömer Naci ile yazı sahibi Husrevin, 
fikirlerini yayacak bir gazete çıkart
mak üzere Parise gittiklerini anlatı

yor. Pariste o zamanlar ayrı ayrı çalı
şan iki grup vardı: birisi Prens Saba
haddinin, diğeri Ahmet Rıza Beyin 
grubu. Ömer Naci ve Husrev her iki 
tarafın fikirlerini ve çalışma tarzını 

tetkikten sonra bazı şartlar dahilinde 
Ahmet Rıza Beyle beraber çalışmağı 

tercih etmiş ve böylece birleşmek üze
re olan Selanik Cemiyeti ile Paris 
grupunun bundan böyle hangi ad al
tında çalışacağı uzun uzadıya münaka
şa olunduktan sonra, Terakki ve İtti
hat adı Selanikli arkadaıJarın vatan 
uğrundaki feragat hisleri neticesi ola
rak seçilmiştir. Fakat 1908 inkılabını 
yapan asıl unsurlar Atat!irk'ün yarat
tığı "Vatan ve Hürriyet" in evlatları
dır. 

Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı
oğlu, "Yedi Ada Cümhuriyeti" ne da
ir etüdünde, İstanbul arşivindeki ve
sikalara dayanarak 18 inci asrın sonu 
ile 19 uncu asır başında doğmuş fakat 
ömrü uzun sürmeden ortadan kalkmış 
olan bu ~vlet hakkında şimdiye kadar 
ne~rolunmamış kıymetli bilgiler ver
mektedir: Mısırın Bonapart tarafın

dan işgali üzerine Osmanlı devleti 
Fransaya harp ilan etmeğe mecbur ol
muştu. Bu harpte Rusya ile İngiltere 
Osmanlıların müttefiki bulunuyorlar
dı. Rus ve İngiliz donanmaları, Os
manlı donanmasiyle birlCfI11iŞ ve İn
giliz gemileri Mısırdaki Fransızları 
abloka etmek vazifesini deruhte ettik
ten sonra Ruslarla Osmanlılar, evelce 

spor hareketlerine hnil olacak bir yol 
almaktadır. 

Türk spor kurumu ve aziz başbaka
nın yakın bir alakasiyle muntazam bir 
şekle sokulacak şehir alam ve Sümer
lilerin fabrika sitesinde hazırlamağa 
başladıkları sahalar Aydın bölgesinde 
yeni ve yaratıcı spor, gençlik hare
ketlerine sahne olmaya huırl.a.nı

yor. - Ratip_ Sipahi 

Vencdik hakimiyeti altında bulunan 
fa.kat Venııedik CumhUl'iyetinin Fran
sızlar tarafından iatili ve zaptı üzeri-

bağlrd1r ve infiradı 
ne Fransız hakimiyetine geçen Korfo da emniyetsizlfk saya 
ve diğer adaları uzun ve çetin muhasa-
ralardan sonra ele geçirmişler ve böy
lece: Korfo ad.asiyle diğer adalardan 
müteşekkil olmak üzere, Osmanlı İm
paratorluğunun himaye&i ve Rusya 
Çarlığının garantisi altında ıbir (Ceza
iri Seb'ai Müctemia Cümhuru) tClkil 
olunmuştur. Müellif, Cumhuriyetin 
dahili teşkilatının kaleme alınmasın
da, müzakereye memur Adalılardan 

müteşekkil murahhas heyetinin teşki
linde ve umumiyetle hıristiyan millet
ler üzerine hamiliğini tesis hususun
da Rus yanın çevirdiği entrikaları; da
ima arşiv vesikalarından mehazlarını 
göstererek izah etmektedir. Yazının 

~nunda C~uriyetin bandırasının 

renkli bir tasviri ile Rusya ile akdolu
nan muahedenamenin, bandıra hakkın
da bir arz tezkeresinin (Üçüncü Seli
min el yazısiyle bir iradesi ile birlik
te) ve Yedi Ada Cümhurıyetinin mü
hürünü ihtiva eden oır nıctnın fac
simile'leri bulunma-ktc.uır. 

Bundan sonra, Denız .... ısesi öğret
menlerinden .Fevzi Kur o ıu Ilk Kı-

b 

run Hanlarının Topkapı ı:;.ı.ıayında bu-
lunan yedi mektubunu tac-ı:;ımile'le
riy!e bırlikte neşretmektedır. usmanh 
devleti tarihinin birçok karanlık nok
tasına ışık verebilecek olan Llu mek
tupların hepsi Fatihe hitaben yazıl
mıştır. 

Uoktor Arif Müfit Manselin, "pre
istorik boyalı keramik kültürleri,, 
hakkındaki yazısı, 1935 eylülünde Lc
ningrat'ta toplanan Üçüncü Enternas
yonal lran Sanat ve Arkeoloji kongre
sinde 'ı ürk Tarih Kurumu adına oku
duğu tezin, arada geçen zamanda ya
zılmış eserleri ve yapılmış keşifleri 
göz om.inde tutarak tadil ve tevsi edil
miş şeklidir. Boyalı keramik kültürle
rinin inkişafı hakkında aynı zamanda 
gayet vukuflu ve vazih bir hulasa ma
hiyetini alan bu sentetik yazıda, Dr. 
Arif Müfit Mansel, boyalı kera.mik 
kültürlerinin bir tek kaynaktan çıka -
rak, Önasyaya, Mısıra, Mezopotamya
ya, Anadoluya, Egeye, Tuna havza~u
na ... y•y•1<.l.k1-•n•, aau-,~ .... ı ...... ,. ... 25 ... 

Vaşington, 18 (A.A.) - Harici 
nazırı B. Kordel Hul, Vaşington mil 
matbuat kulübünde söylediği nutuk 
muahedelere ve enternasyona.1 kanu 
riayet esasına dayanan amerikan pol 
tikasının esasını izah etmi,, doğuda 
batıda dünyayı karışıklığa sürüklem 
istiyen şiddet siyasetini takbih etmi 
Amerikanın hedefi bütün milletler 
hürmet etmek ve bütfut millet~ri 

dostluklarını aramak olduğunu, niz 
ve hakkın tehdid altında bulunduğ 
büyük enternasyonal meselelere alA 
sızhk göstermiyeceğini ve göstcrm 
mesi lazım olduğunu bildirerek dem· 
tir ki: 

- Dış uolitikamızın esas hedefler· 
memleketimiz için bar1'ın muhafaz 
ve milletimizin ekonomik, sosyal 
moral refahının inkişafıdır. 

Maalesef, bu hedeflere .erişmek içi 
lüzumlu olan vasıtalar bugün o kad 
karışık amilleri istilzam etmektedi 
ki, bunların gerçek manası sıksık an 
laşmazlıklara ve yanlış tcisirlere yol 
aç.maktadır. Memleketimiz, fıtri ve an
anevi bir surette, bütün tarihi esnasın
da barış davaauıa daima samimi bir şe
kilde bağlı bulunmuştur. Zamanın ve 
ahval ve şeraitin mecbur ettiği hudud
lar dahilinde, milletler ailesinin azası 
sıfatiyle olan vazifemizi yapmak için 
barışın muhafazasına aid esas şartların 
tahakkukuna hararetle çalıştık. Buna 
binaen, muahedelerin tahmil ettiği 

mecburiyetlerin mukaddesliğine inan
dık ve bu inanunızı yabancı memleket· 
lerle olan münasebetlerimizin filiya
tında da tatbike çalıştık.,, 

Amerika Hariciye nazırı, milli siya
sette harba müracaat edilmemesinin 
teahhüt edilmiş olduğunu hatırlatmış 
ve ıbu teahhüde binaen beynelmilel 
münasebatta kanunların ve muahede
lerin mütemadiyen çiğnenmeai, zorba
lığa baş vurulması kar.şı:sında Ameri
kanın endişe izharında manevi bir ıhak
ka malik bulunduğunu kaydeylemif-
ı. -

ancak Orta Asyada olabileceğini ve bu Hul bundan sonra Amerikanın vazi· 
kültür dalgaları hlmilinin Türk millet- yetinden bahsetmiş ve dcmiftir ki; 
leri olduğunu,en son araştırma m::ticesi 
elde edilen delillerle izah etmektedir. 
Yazının sonuna konmuş olan İran, 
Hindistan, BülQçistan, Mezopotamya, 
Şimali Mezopotamya, Filistin, Mısır, 

- Dünya işlerinden elimi~i çekebi
lii1z, fakat dünyadan da ayrılamayız. 
İnfirat emniyet elde etmek çaresi de

ğildir. Bilakis emniyetsizlik kaynağı· 
Yunanistan ve Girit keramiği resimle- dır. Beynelmilel nizama esas olan 
ri; bu yerlerde inkişaf etmiş olan kül
türler arasındaki münasebetleri can
landırmaktadır. 

İstanbul ~ylavı Bay Halil Etem, 
1931 de ölmüş olan büyük İngiliz 
müsteşrik bilgini Stanley Lane - Poo
le'ün hayatını, eserlerini ve ilme yap
tığı hizmetleri kısa fakat veciz bir dil
le anlatıyor. 

Onu, Wilhelm Brandenstein'in "Et
rüakler ve Tirenlerin en eski tarihine 
aid dil tetkikleri" takip etmektedir. 

prensiplere müzaharctte devam edece
ğiz. Ve her icab ettikçe ameli bütün 
sulh vasıtalariyle aynı hedefte olan 
diğer devletlerle işbirliğinde buluna-
cağız. Ancak dünyada nizamın beka
sına hizmet etmekle bizzat kendi em
niyetimizi de temin etmiş ve bu suret• 
le de kendimize d5şcn vazifeyi de ye
rine getirmiş oluruz.,. -

Müellif, hem Türkçe hem Almanca 1 - -
csııanış olan bu yazıda, mo1ojik tah1i1- Yaka anan kaçakfrlar 
lere dayanarak şu noktaları tebarüz 
ettiriyor: 

1) Etrüskçe eski İtalya dillerinden 
hiç biriyle bir karabet arz etmemekte
dir. Binaenaleyh Etrüskler, İtalyanın 
eski yerlilerinden değildirler. 

2) Etrüskler, Anadoluda ve Egede 
bir müddet kalmış olan Tirenlerdir. 
Dilleri esas itibariyle aynı.dır. 

3) Dillerinde Anadolu, Ege ve 'Gi
rit ile m5nasebeti gösteren bir takım 
unsurlara rağmen Tirenler Anadolu
nun en eski ahalisinden değildirler. 

4) Mahlrn olan Anadolu dillerinin 
hiç birinin, Etrüs.kçe ve Tirence ile 
karabeti yoktur; binaenaleyh, Tiren
lerle Küçük Asya milletlerinin her
hangi birisiyle bir karabet tesisi im
kansızdır. 

5) Tirenler, Küçük Asyanm şimali 
~rkisinden gelmişler, fakat menşele
rı Orta Asyadadır, çünkü dilleri Türk 
dilleriyle bünye bakımından çok bü
yük benzerlikler arzetmektedir. Bün
ye benzerlikleri ise coğrafi ve etnolo
jik şartların ayniyeti veya hiç olmazsa 
benzerliği ile izah olunabileceğinden, 
Tiren olan Etrilşklerin Orta Asyadan 
geldiklerini kabul etmek icap eder. 

Son olarak Konya Saylavı Dr. Os
man Şevki Uludağın "Bursa Kadife
leri,, hakkındaki yazısını okuyoruz. 
Müellif esas kaynak olarak Bursa 
Mahkemei Şeri ye sicillerini almıştır: 

Bursa, Türklerin eline geçtikten bir 
müddet sonra, Türk dokumacılığının 
bir merkezi oldu ve on altıncı asırda 
en yüksek mevkiine erişti. Bursanın 
ipek ve kadife dokuma tezgahları ve 
kumaş boyacılığı yalnız Osmanlı İm
paratorluğunda değil, fakat ecnebi 
memleketlerde de ün aldı. Bu sanatla 
meıguliyet ehil olmıyanlar eline bıra
kMD:wror ve iıtihaal dcwlct tuaf ından 

Geçen bir haha içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı, biri ölü, seksen 
dört kaçakçı, sekiz yüz doksan iki 
kilo gümrük kaçağı, dört yüz altmış 
bir gram uyuşturucu madde. İki tü• 
fek, yedi yüz doksan yedi menni, 
yetmiş beş türk lirası, ile 20 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. / 

sıkı bir surette kontrol ediliyordu. 
İhtikar ve sahtekarlıktan eser yo~~· 
Fakat on yedinci asırdan itibaren yol• 
suzluklar, Hükumetin haksız ve mana• 
sız tedbirleri (1755 te dokumaGıların 
elinden perdah manyalarını ıWmak gi
bi) hile ve yabancı ellerin ifC karıf• 
ması ıbu g'Jzel endüstrinin mahvolma• 
sına sebep oldu. Yazının sonuna, Bur• 
sa kadifelerinden 12 güzel nümuncnin 
resmi konmu~tur; bunlar Elen Ziraat 
Nazırı Bay Benaki'nin, kendi hususi 
müze11inde bulunan kadüelerden mü• 
ellife gönderdiği parçalardır. 

*** 
Kısa bir makalenin sınırlarını aşma• 

mak zarureti, bizi her yazıya ancak bit 
iki satır hasretmeğe mecbur kıldı. Ma
amafih bu bir iki sözün de B.clleten 3, 
4 ün ne kadar kıymetli ve yükeeok sevi· 
yeli bir muhtevaya malik olduğun\J 
göstermeğe muvaffak olacağını ümit 
ediyoruz. 

Belleten, Türk Tarih Kurı.Nnunun 
kendisine çalışma mevzuu olarak aldı
ğı bütün ilmi sahalara ait ara,tırmala! 
ihtiva etmektedir. Yazıların, hem ııni.l· 
tehassısları, hem de Türk entelektüel 
tabakasını alakadar edecek mahiyette 
olması ve binaenaleyh mecmuanıtı 
memlekette mühim bir boşluğu dol• 
durmaaı da ayrıca memnuniyetle ka,Y-



-

' 

19. 3 - 1938 urus ,,-7-

Avusturya hadiselerine aid en son resimler: 

12 mart sabalıı alman alayları Avusıuryanın Kuf§uıyn 
şehrine girerken 

Solda, Hitler 12 mart sabahı tayyare 
meydanında uçmak Üzere; yukarda 

Alman askerlerini karıılayan 
viyanah genç kızlar 

Avusturyalı ka'dınlar, alman 
wkerlerini hararetle karşılayıp 
göğüslerine riçek uıkıyorl.ar 

Alman askeri 

Avusturyada 

nasıl karşılandı 

Alman aa.~rleri ıın ır. bol_unda ~k bir. kmabay;ı ifa.al edilorlar. 

Avusturya topraklarında alman ve 
mkerleri ka T§ı lmr§ıya 

Avuıtur,,alı almanlar, lefJinç tezahürleriyle ve Hitler bayraklarile 
alman ordıuurw •elômlıyorlar. 
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Alalürkü dinlerken 

Mukaddes tabanca 
Va rşova vaziyeti çok 
ciddi telc1kki ediyor Rayştağ feshedild 

(Ba§ı ı .inci sayfada) 1 - Vaziyet hakikaten dediğiniz gibi 
ğini zannetti. Mustafa Kemal: "Paşa fena ve tehlike!id!r· Ş~ ~ki~ ha.tıı:ı
Hazretleri bir yere gitmek mecburiye- ~a. gelen çareyı sız~ s?y~ıye~ım: Mil
.tindedirler kendileriyle şimdi görüşe- şırıyct makamına bır ıstıda ıle müra
miyccekler:, cevabiyle karşılaştı. Fa- caat ediniz, hastalığınızdan bahsede-

(B~ı i Jncl sayfada) 
mur murahhaslar tayinine dair olan 17 
mart tarihli teklifin cevabını alımttır. 

Nazırlar meclisi, görUJIDede bulun-

bUkUmcti, kendi meıru devlet men
faatini bizzat kendi vasıtaları ile te
min edei:ektir.,, f 

Talebler kabul ediliyor mu? 

AVUSTURYANIN DA İSTİRAKİYL 

Yeni seçim yapllacak 
kat yüksek maksadı uğrunda yola çık- rek tebdilihava talebinde bulununuz. 
mış olan Mustafa Kemal, böyle bir ma- Fakat sadece Erkanrhal'biye Yüzbaşı
nia önünde geri dönemezdi. Kabul o- sı Mustafa Kemal diye imzalayınız. 
lunmak için ısrar etti. Nihayet Paşa- Ben bu istidayı Heyeti Sıhhiyeye ha
nın yanına götürüldü. Paşanın salo- vale ettirir.Sıhhiye Reisi İskender Pa
nunda ayakta vukubulan bu mülakat şayı, ayrıca görerek lazımgelen veaa
topu topu birkaç dakika süren üç beş yada bulunurum. Pek söz veremem 
.kelimenin teatisinden ibaret kalmıştı. amma, umarım ki muvaffak olursunuz. 

Mustafa Kemal aordu: 

duğu ıırada hariciye nezareti eiyMt 
itler mUdürU. gece yarııı Franaa. Sov· 
yet Rusya, İtalya elçileri ile ingiliz 
ma.slahatgüzarmı kabul etmit ve bu 
diplomatlardan Polonyanm iddiaları· 
nı hükümetlerfoe bildirmelerini rica 
etmiıtir. 

Nazırlar mccliainin toplantıaı saat 
2,30 a kadar devam etmittir. Hariciye 
nazırı, izinli olarak İsviçrcde bulu
nan ha§vek.ile vekllet eden münakalat 
nazırı ile iki saat görlipnü9tür. 

Kavnas, 18 <A.A.) - Royter mu
habiri bildiriyor: Litvanya kabinesi 
azasının ekseriyetinin, Polonya taleb
lerinin bir ültimatom tarzında veril
mesini doğru bulmamakla beraber, 
bu taleblerin kabuHl lehinde olduğu 
söylenmektedir. 

Hariciye nazın, bu hususta verile
cek kararı yarm diyet meclisinde oku
yacaktır. 

(Başı 1 .inci sayfada) l B. Hitler, Avusturya nasyonal - s 

larrm. Bugün burada, hü.kümet sırala- yald~t ~ük~tinin davkehti~de. icalb~ 
da A al . · · A me ığı takdırde olaca a ıse erı a rın vusturya umum v ısını ve - . . . 

vusturya memleketi hükümet azalarını la~ı§ ve demıştır kı: . 
11!-1 b .. 'L.. • 1 · b' t k - Aldığım bu kararla, on bınler se c:uu amamız, ugun uır eşmıJ ır e . w 

alman devleti mevcud olduğunu açık ınsanın hayatı~ı . kurtardım. Do_gd 
tt .. t ekt-J' ğum memleketın msanlarmı kendı sure c gos erm cuır. 'L.. . • 

. . . vatanlarına kavuşturmakla uır cınay 
MarCŞ.al Görıng bu kısa hıtabeaınden mi işledfm? Ben alman Rayiştagın 

- Paşam, ben size Suriyeden mek
tup yazdım, inkılaptan, ihtilalden bah
settim. Memlekette inkılap yapabilir 
bir adam olduğumu anlattım. Siz de 
bana: "Her ne suret ve vasıta ile olur
sa olsun buraya geliniz, ben elimden 
geleni yaparım,, diye cevap verdiniz. 
§imdi halinizde bir ihtiraz, bir terod
düt görüyorum. Ancak ben bir defa 
gelmiş bulundum, şimdi ne yapaca
,iım? 

Mustafa Kemal 
muayene odasında: 

Ertesi gün Mustafa Kemal, Selanik 
Askeri hastahanesinin muayene oda
sında, birtakım genç doktorlar arasın
da, muayene edilmektedir. Ondan has
talığını soruyorlar, fakat o sarih bir 
cevap veremiyor. Yalnız arada sırada 

hastalığımın mahiyetini lskender Pa
şa Hazretleri bilir diyor. lskcnder Pa
şa hakikaten Hasan Beyden tavsiye al
mış, fakat bunu hastanedeki doktorla
ra söylemeği unutmuştu. Nihayet Pa
şa meseleyi hatırlıyor ve Mustafa Ke
mal'e bir raporla dört ay Selanik'te 
tebdilihava kararı veriliyor. Bu rapor 
lstanbul'a gönderiliyor. 

lngilıere V<Uiyeti yakından 
takib ediyor 

Lbndra, 18 (A.A.) - Avam kama
rasında Polonya ile Litvanya araaın
daki anlaşmazlık dolayısilc hükümetin 
milletler cemiyeti mukavelenamesinin 
ikinci maddesinin on birinci fıkrasına 
göre bu cemiyet konseyinin derhal 
toplanmasını istemek ve konaeyin 
benzer bir anlapnazlık muahe~ile 
takib ctmiı olup 1935 ilk teırfoinde 
Yunanistan - Bulgaristan harbine ma 
ni olmak gibi bir netice vermi§ olan 
usulün aynı usulü takib etmesini iste
mek düıüncesinde olup olmadığına 

Mareıal Simigli - Ridz 
Polonya hududunda 

Vartova, 18 (A.A.) Mareşal 
Simgli-Ridz, Litvanya - Polonya hu
dudunda Trok mıntakasını gezmiş ve 
general Biernaki ve Vilsnski ile gö
rüımelerde bulunmuştur. Mareşal, 
Vilno Kog ordusu kumandanı olan 
general Biernakiye Polonya - Litvan
ya hududu üzerinde tahşid edilmiş 
kıtalar kumandanları ile temasta bu
lunmasını emreylemiştir. 

s~nra sözü B. Hitlere ~e~' ve aürelk- nünde, doğduğu~ memlelket halkı 
tı alkışlar arasında kilrsuye gelen B. nünde mesuliyetlerimi tamamiyle m ' 
Hitler tam saat sekizi bef geçe nutku- rik olarak hareket ettim.,, 
na başlamıştır. B. Hitler 'bundan sonra, demokras 

- Geçen asırda, milliyet prensipleri, lerin anlaı~azlı.k zihniyetinden ş' 
bir seri devletlerin vücud bulma~ına ~- yet etmiş ve demiŞıtir ki: 
beb olmuştu. Yalnız alman ırulletıne "-Bu demokrasiler, şurasını ant 
birleşmek için bu en tabii hak verilme- mıyorlar ki, Avusturyanın Almanya 
miştir. le birleşmesi ile orta Avrupada bir 

Umumi harb ve bunun neticesi ise, laşmazhk şubesi ortadan kallaıuştır 

Almanyanın bu parçalanmış vaziyetini Alman dostlarına §Ükran! 
Uzaktan şöhreti !~tilen bu Paşanın 

cevabı şu olmuştu: 

- Ben hiçbir şey yapamam. Yalnız 
ıenin yapacaklarını hüsnü telakki et
mekle iktifa ederim. Ancak benim de 
ıenden bir ricam var: Beni yakma f 

Mustafa Kemal, yakılmaktan lcor
kan bu Paşaya kendisini yakmıyacağı
na dair söz verdi ve gecenin karanlı
f ında, geldiği gibi evine döndü. 

O gece Mustafa Kemal sabaha kadar 
uyumadı. Ne yapacağını, işe nereden 
başhyacağını düşünerek sabahı buldu. 
Sabaha kar§ı onun 
ı.·erdiği karar : 
Ortalık ağarıyor.. Mustafa Kemal 

fecrin ilk aydınhğiyle beraber kararı
nı vermiJtir: Üniformasını giyerek 
ordu Erkinıharbiye dairesinin kapısı 
önüne geliyor ve burada bir adamın 
gelmesine intizar ediyor. Beklediği a
dam Erkanıharbiye Miralayı Hasan 
Beydi. Çok geçmeden Hasan Bey kılı
cını şakırdatarak, geldi. Makamına gi
receği sırada .• Mustafa Kemal kendi
ıini önledi ve: 

- Beni tanımadınız mı? 
dedi. Filhakika tanıyamamıştı. M usta
fa Kcmal'in yüzüne dikkatle baktığı 
halde bir tUrlü hatırasını aydsılatamı
yordu. 

- Tanıyamadım çocuğuml 
Mustafa Kemal kendisini tanıttı: 
- Ben Selanik Askeri Rüştiyesinde 

okurken siz birçok defalar biıe mli
meyyizliğe gelmiştiniz. Mektebi bitir
dikten sonra !stanbul'a, Kuleli idadi
ıine girecektim. Siz buna mani oldu
nuz ve "Manastır'da daha iyi yetişir
sin,, diyerek ibeni .Manastır Jdadisine 
gön<ierdiniz. 
Şimdi hatırladınız mı? 
Muıtafa Kemal'in bu kısa izahı Ha

san Beyin hatıralarını aydınlatmağa 

kafi gelmifti. Mustafa Kemal devam 
etti: 

- Tahmin ve teşhisiniz doğru çık
tı, ben hakikaten dediğiniz gibi daha 
iyi yetiıtim. Fakat Jimdi bir felaketle 
karplapıt bulunuyorum. Sizi namus
lu bir adam olarak tanıdığım iç.in bu
günkü vaziyetimin felaketli cihetini 
ae size anlatmaktan çekinmiyeceğim. 

Miralay Hasan Bey, Mustafa Kema
l'in halini anlamış olacak ki, ona: 

- Büroma buyurunuz, orada görü
şelim. 

dedi. Hasan Beyin mesai odasında 
Mustafa Kemal ona vaziyeti, nasıl 
kaçtığını, nasıl gayri kanuni bir su
rette geldiğini, nihayet maksadı ne ol
duğunu, hi~bir noktayı saklamaksızın 
teşrih etti. 

Mustafa Kemal'~ dikkat ve sükilnet
le dinli yen Hasan Bey: 

- Çocuğum, dedi, sen her şeyi yık
tıktan, altüst ettikten sonra buraya 
gelmiı bulunuyorsun, ben 9imdi sana 
ne yapabilirim? 

Mustafa Kcmal'in cevabı: 

Mustafa Kemal çalışmak 
için zc.mwn ka::;anml§tır: 

Mustafa Kemal, artık saklanmağa ve 
hüviyetini gizlemeğe lüzum görmeden 
gayesi uğrunda çalışabilecektir. Der
hal işe koyuluyor ve arkadaşlarından 
Hatip Ömer Naciyi, topçu zabitlerin
den Husrev'i, sınıf arkadaşı ve o tarih
te Selanik Askeri Rüştiyesi Tarih ve 
Edebiyat muallimi Hakkı Bahayı bu
luyor, bunların delaletiyle Selwik 
Muallim Mektebi Müd:irü Hoca Ma
hir ve Selanik Askeri Rüştiyesi Mü
dürü Bursalı Tahir'le tanışıyor. Bun
lar Mustafa Kemal'in hazırladığı inkı
laba Makedonya'da ilk girenlerdir, 

Selônik'in Çınarlı 
malıallesinde bir ev : 

Ev sahibi Hakkı Baha yeni evlen
miştir. Mustafa Kemal, arkadaşlariyle 
burada toplanmağa karar veriyor. 
Hakkı Baha'nın evine gidiliyor. Hak
kı Baha, arkasına giymiş olduğu ıüa
lü bir Japon pijamasiyle kendilerini 
karşılıyor. Hakkı Baha o zaman musi
kiye meraklı idi, f lüt çalardı. Bu evin 
tarihi bir kıymeti ve manası vardır: 
Çünkü Mustafa Kcmal'in Şamda tesis 
ettiği ihtilal komitesinin .Makedonya 
teşkilatı bu evde kurulmuştur. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları bir 
masa etrafında toplanıyorlar, Musta
fa Kemal cebinden bir kartvizit çıkarı-

yor, bunun üzerinde yazılı üç beş mad
deyi arkadaşlarına okuyor, arkada~lar 
Mustafa Kemalin tasavvur ve teklifini 
aynen kabul ediyorlar. 
Şimdi hafif bir merasim işi kalmış

tı: Komiteye sadakat yemini! 
Mustafa Kemal, bu yeminin silah ü

zerine yapılmasını teklif etti; çünkü, 
inkılabın yürüyebilmesi için icabında 
müracaat edilecek vasıta gene silihtı. 
Silah sözü 1.izerine pijamalı Edebiyat 
Hocası cebini yoklarken Mustafa Ke
mal topçu zabiti Husrev'e dönerek si
lahın var mı? dedi. Husrev "var efen
dim,, cevabiylc tabancasını çıkardı. 
Mustafa Kemal tabancayı aldı ve ma
sanın üstüne koydu. 

_ Arkada§lar, dedi, inkılap için bu 
silah üzerine yemin ediyoruz, unu~~
ymız ki burada biribirimize verdığı
miz söz inkılap sözüdür; ve onun ol
ması için icabında, silah kullanmaktan 
da ı;ekinmiyeceğiz 1 
Arkadaşlar, birer birer bu sil~hı a

lıp öptüler ve onun üzerine yemın et· 
tiler. Bu merasim bittikten sonra Mus
tafa Kemal topçu Husrev'e dönerek: 
"Al sili.hını, dedi, bu silah mukaddes 
bir silahtır; onu iyi sakla ı Bir gün ba
na verirsin 1" Ve filhakika öyle olmuf· 
tu. 

Afet (Belleten No. 3 - 4 ) 

Belleten hakkındaki bir yazryı bu&{ln 
6 ıncı sayfamızda bulacakunrz. 

İslanbulda Türkkuıu üyeleri 

dair sorulan bir suale cevab veren B. 
Çcmbcrlayn, İngiltere hükümetinin iki 
alakalı hükümct ile temas halinde bu
lunduğunu ve teklif olunan usulün 
tatbik ve kabul edilir olacak derecede 
seri olduğuna bugün kanaati olmadığı
nı söylemiştir. Bununla beraber hü
küınet, vuiyetin inkitaflarını yakın -
dan takib etmektedir. 

Vartovadaki ingiliz elçisi, bu mese
lenin daha gıeniJ talebler için bir ba -
hane olarak kullanılmıyacağmın Umid 
edilmekte olduğu nokta.at üzerinde, 
Polonya hükümcti nezdinde ehemi
yetle durmuıtur. 

B. Bek, elçilerle konuıtu 
Vartova, 18 (A.A.) - Dıt bakanı 

B. Bek, Lehistan - Litvanya hudud 
anlaşmazlığı ile alikalı olarak Lchia -
tan hükümeti tarafından yapılan de
marı hakkında malfunat vıcrmek Uz.e
re arka arkaya İtalya. Almanya, Fran-
sa ve İngiltere büyük elç.ilerini kabul 
etmiıtir. 

Litvanya iaıifarelerde 
bulunuyor 

Kavnas, 18 (A.A.) - Litvanya hü
kümeti, pek büyük bir heyecan tevlid 
etmiJ olan Polonya notuı hakkında 
Sovyet Ruıya da dahil olduiu halde 
büyük devletlerle iatif81'ede bulun
maktadır. 

Londrada iyi ümidler / 
Londra, 18 (A. A.) - Litvanya elçi

sinin bu sabah Lord Halifaks tarafın
dan kabul edilmesi münaaebetile ingi
liz diplomasi mahfilleri Polonya - Lit 
vanya anlaımazlığının sulhsever bir 
surette halli hususunun gözden geçi -
rilmiş olduğu tahmininde bulunmak
tadırlar. 

İngilterenin Varşovadaki büy~k _el
çisinden mufassal raporlar gelmiıtır. 

Ultimatom nasıl kar§ılandı 
Kavnas, 18 (A.A.) - Neşredilen bir 

resmi tebliğ, Polonyanın esas t alebi
ni halka, bildirmekl.e fakat belki de 
halkta heyecan ve galeyanı muci.b O· 

lur diye, tafsilit verilmemektedir. 
Halk, tam sükCin muhafaza etmek

tedir. Her hangi bir sinirlilik alime
ti bulunabilmesi imkansızdır. Mama
fih halkın miltterek kanaati. Litvan
yaya bir hücum bahanesi elde etmek 
için bu hidiscnin çıkarılmıı olduğu 
merkezindedir. Dolqan pyialara gö
re reisi cumhur, millete hitaben bir 
beyanname l'leıredeccktir. 

Ultimatomun metni 

daha ziyade fazlalaştırmakta bulun- B. Hitlerin, demokrasilerin bu a 

Franıanın Polonya nezdinde 
muştur. Alman milletine karşı cebir ve laşmazhk zihniyetine mukabil, M 
şiddet kullanılmış ve en iptidai sömür- ristanın, Yugoslavyanın ve daha diğe 
geler halklarına verilen haklar alman devletlerin yaptrkları dostça beyanat yaptığını, Sovyetler Litvanya 

nezdinde yaparlarsa •• milletinden esirgenmiştir. bilairmiş ve faşist İtalyanın harek 

Paris, 18 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: B. Pol Bonkur, sovyetler 
birliğinin Paris büyük elçisini kabul 
etmiı ve B. Suriç fransrz hariciye na
zırına B. Litvinofun bcyanatmın met
nini vermi,tir. B. Pol Bonkur fran· 
sız hükümetinin sovyet tekliflerine 
karşı alakasını belirtmiştir. 

Güdük bir Avusturya devleti tesisı ü_zerinde bilhassa israr ederek demi 
altı buçuk milyon balkın Azim ve irade- tı~.: . . . 
sine karşı bir cebir ve Jiddet istimali - Faşıst İtalya şefıne bır mekt 
halini almıştır göndererek gerek kendi namıma ve ge 

Filhakika .n Al n 'd de A- rek alman milleti adına, Alm~nyanm 
, •. e ma ya a ne . grek İtalya ve gerek Fransa ıle ol 

vusturya d~ bı.r tek nasyonal sosyahıt hudutlarına hürmet edileceğini bildir 
bu~unmadıgı hır zamanda, her ıeye dim. Faşist 1 tal yanın büyük şefin 
ra.gm~n, Avusturya?a anşlus hakkında şükranımı da ayrıca bildirmek ister ' 
mılletın arzusunun ız~.rına .. karar ve - Bu dost İtalyanın arazisi ve hudud 
rilmiş ve _rapı~an pl:bı.sıt, yuzd.e dok • ları bizim için değişmez mahiyettedir 
san beş nısbetinde bırleşme. lehınde te- Musolini senin bu hareketini hiç unut 
celli etmişti. O zaman, yenı enternas - mıyacağı:U Bu sözUm. bütün alma 

BB. Pot Bankur ve Suriç Polonya -
Litvanya gerginliği dolayısiyle hadis 
olan vaziyeti de tedkik etmişlerdir. 
Fransız h.ükümeti, Polonyanın ileri 

sürdüğü meselelerin normal yollarla 
halledilmesi için Varşova nezdinde. 
çahf1J1akta devam eylemektedir. 

Parisdeki kanaate göre, eğer buna 
benzer bir uzlaştırıcı hareketi sovyet 
hükümeü tarafından Kavnas nezdin
de aynı zamanda icra edilirse, mese
lenin sulhen bir hal çaresine bağlan
ması belki de kolaylaştırılabilecek-
tir. 

Atatürkle 
Riza Sah Pehlevi 

arasında 
(Ba§ı l .inci sayfada) 

)llltlönümü münGHbetile en •amimi 
tebriklerimi ar.zetmekten fOk ha.z 
duymaktayım. Yük.ek ve leyiz.li 
idareleri altında doıt ve komıu lran 
devletinin günden güne artan inkf.
ıafını görmekle bahtiyarım. Bu ve
ıile ile aatı biraderanelerine u.zun 
ömür ve ıaadetler diler ve kardeı 
İran milletinin refahı hakkında ha
lisane temennilerimi tekrar eyle-
rim. 

K.ATATORK 
Türkiye Reisicumhuru 

f.kaelana Kemal Atatürk 
· -Ankara -

Ve/adetimin yıldönümü müna•e
betile 6Önderilmiı olan muhabbet
ômia tebrik telgraflarını büyük bir 
ıevinç ve minnetle aldım. Bilmuka
bele aatı devletlerinin saadet ve se
lametlerini ve do•t ve komıu Türk i
ye devletinin himaye ve irıadlarınız 
altında yükıelmeıini anıamim te
menni •)ilerim. 

RIZA ŞAH PEHLEVi 
ir 

Doktor Arasla 1 ran 
hariciye vezi r vekili 

arası nda 

Yonal hukuk sergerdeleri, milli camia- '11 t' dı . ö l . ti' İki millet d aht . nu e ı a na s y enmış r, 
larmdan ayrılmış olan bu be ~ • ın- biribirine bağlayan mihver, sulha e 
sanların bu sakin ve sul~cu azımlerı te- büyük hizmeti yapmış bulunmaktadır 

h.. .. · 1 k · d ce kuv za urune manı o ma ıçın, sa e • • Filhakika, Almanya yalnız aulh is 
.. l . 1 d' B hak 

:ete. ~urac~~t ey ~mı~ er 1
• u temektedir. Fakat, Almanya, aynı za 

ıhl~hnın tra1ık netıc~sı olarak da, ~aha manda, şerefi ve mevcudiyeti için, so 
dogmadan evvel katı~.en ya~amak ım • nefesine kadar kendisini müdafaaya 
kanı bulunmıyan ve sozde bır .de;ıet o- hazırdır. Şeref hisleriyle meşbu olan 
lan Avusturya meydana gelmııtı. bir milletin, kendi kanından milyonla~ 

Demolı·ra..11ye hücum! 
B. Hitler, bundan sonra, demokrat 

memleketler halkının mantalitesine 
karşı hücumlarda bulunmuş ve demiı • 
tir ki : 

"- Bu insanlar, i spany ada yarım 
milyon insanın katliamıru seyredebilir
ler. Fakat Berlinde ve yahud Viyanada 
bir yahudi tahrikcinin dükkanının ka -
patılrnasıru kabul edemezler.,, 

B. Hitler, bu ana kadar ki Avusturya 
hükümet .sistemini "yalancı bir hilkü
met sistemi" olarak vasıflandırmış ve 
sözlerine şöyle devam eylemiştir: 

"- Milli hisleri bulunan insanlann 
böyle bir yalancı ve tazyikçi sisteme 
kaqı isyan etmeleri pek tabiidir. 

Fakat milyonlarca almanın mevzuu 
bahis olduğu bir meselede, anavatana 
hararetle istenen birleşmeyi demokra -
siler, sırf bu mesele hoşlarına gitme -
diği için, reddeylcmişlerdir. 

JUillctlcr Cemiyetine hücum 

ca vatandaşın tazyilç alında bulunma "' 
sına seyirci kalacağı zannedilmemeli "t 
dir.'' 

Ray§t.ağ /eshe'aildi 
B. Hitler, bundan sonra, Avusturya

n.n .P!•biaitia ap_dacaiz 10 nisanda 
Almanyada umuml seçım ı"cra-:eaiTece-ı 
ğini Rayi§tağın feshedildiğini ve ye
rine "Büyük alman Rayhı,, Rayiştagı
nrn geleceğini ilin etmiştir. 

B. Hitler, bundan sonra, alman mil
letinden, yapılacak büyük mill1 işle
rin başarılması için yeni bir dört sene
lik mühlet istem4 ve sözlerini, sürek
li ve heyecanlı alkışlar arasında "Bir 
millet, bir devlet, yaşasın Almanya,. 
cümlesi ile bitirmiştir. 

B. Bitlerin nutkundan sonra, Mare
şal Göring, 10 nisan seçimleri hakkın
da Führerin emirnamesini okumuştur. 
Avusturyada plebisit yapılırken, bü
tfin A.Jmanyada da A. vusturyanrn Ray
ha ilhakını tasvib edecek bir plebisit 
icra edilecek ve aynr zamanda Rayiş
tag için mebuslar da se)ilecektir. 

B. Hitler, bu arada, Milletler Cemi -
yetine de hücu metmiş ve demiştir ki: r 

"- Milletler; cemiyetleri yok iken, 
binlerce sene yaşamışlardı r. Milletler 
Cemiy eti yo kolduğu zaman gene bin
lerce sene yaşıyacaklardır.'' 

B. Hitler bundan sonra, Avustur -
yanın anavatana kavuşmasını meneden 
Milletler Cemiyeti kararlarını hatır -
tatmış ve yeniden Avusturya meselesi
ne dönerek sözlerine ıöyle devam et -
miştir. 

lstanbul borsası 
18 - 3 - 1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- . 632.-
Dolar 177.- \77.-
Frank 74.- 74.-
Liret 95.- 104.-
Belç. franıı 80.- 84.-
Drahmi ıs.- 26.-
İs, franıı 570.- .580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-

Va11ova, 18 (A.A.) Polonyanm Lit
vanyaya verdiği ültimatomun metni, 
b uakşam saat 21.10 da Varıovada neı
redilmiJtir. : 

Ültimatomun metni 9udur ı 
"Polonya hükümeti, 14 mart tari

hinde Litvanya tarafından teklif edilen 
şartlan kabul edemez. Zira, bu tartlar 
emniyeti lüzumu kadar garanti eyleme
mektedir. Meseleyi halletmek için, Po
lonya hUkUmetinln nokta! nazarına gö-

Ankara, 18 (A.A.) - Alt Hazreti 
Hümayun Rıza Şah Pehlevinin do
ğumları yıldönUmü münaıebetile, Ha· 
riciyıc Vekili Dr. Araa ve İran Harici
ye Vezareti Vekili Adl arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur : 

Şuurlu bir milletin vaziyete bigine 
olarak bakmakta devam edemiyeceği 
zamanlar vardır. Bertsgadende sabık 
Şansöliye Şuşnig ile görüştüm. Bu sı
rada, rejiminin milli bir iradeye dayan
mıyan bir cebir ve tiddet rejimi oldu -
ğunu ve bir ihtilalin her zaman çıkabi
leceğini kendisine bildirdim. 

Plebisite hücum ! 
B. Hitler, burada, Şuşnigin, hayrete 

değer plebisitini bahis mevzuu etmif 
ve demiştir ki: 

Silin Avua. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron tı. 

21.- 23.--.- -.-
22.- 25.-
20.- 22.-
21.- 25.-
12.- 14.-
52.- 52.-
-.- - .-
30.- 32.-

re bir tek çare nrdır ve o da kayıdsız 
ve şartsız olarak, normal bir diplomatik 
münasebetler tesiı etmektir. 

Ekıelana Bay Adi 
Hariciye Vezareti Vekili 

-Tahran-
Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brlikıel 
Atina 

ÇEKLER 
Ac;rlıs Kapanış 

630.- 630.-
0.7874 0.787190 

25.7625 25.585 
14.97 14.965 
4.68 4.68 

86.7460 86.7460 

- Ne yapacağınızı ben değil, siz 
takdir edeceksiniz. Görüyorsunuz ki 
ben milletime faydalı olabilecek bir 
hale gelmiş bulunuyorum. Siz bu fi. 
kirde değilseniz ve bu azmimde bana 
yardım etmezseniz hayatım tehlikeye 
girer. O vakit ben de başka çare düşün 
mek mecburiyetinde kalırım. Kendi 
başıma düşün;.ıp bulacağım ıbu çare be
nı belki muvaııak edebilir, fakat ede
mezse o vakit ben, bu yetişmiı adam, 
h iç olurum. Beni hiç olmaktan kurtar
mak şu dakikada sizin ellerinizdedir. 
Size sôz veririm Beyefendi, öyle hare
ket ederim ki size zerre kadar mes'uli-

yet terettüp ettirmem. 
Hasan Bey Yüksek namusu ile Tür-

. ~İI -.inkılap olmasını iatiyen ve onu 
kıye c kl~ ':.t yetiştirmeği ve onların 
yap.ac~ ·ı:eİ\""'ni istiyen ve bununla uğ
yetı,tır.ı runCh~- Mustafa Kemal onun 
raşan hır ad• A R'tüşdiyesi talebesi ol
Selanik Asken • ~ikkat nazarını cel-

İstanbul, 18 (Telefonla) - İstanbul 
Türkkuşunun bu yıl uçuşları nisanın 

ilk haftasında baflayacaktır. Bu ıcne 
talebe adedi geçen seneden 3 misli 
fazladır. 

Hayvan sergisi 

Bu, ıulhu tehdit eden tehlikeleri 
bertaraf etmek için yeglne çaredir. 

Polonya hükümeti, bu husus için, 
noktanın tahlilini Polonya elçiıi tara
f mdan Litvanya elçlılne tevdi saatin
den itibaren 48 aaatlik blr mUhlet 
vermektedir. Diplomatik mUmeniller, 
31 marttan evvel tayin edilmelidir. 

"- Alman milletinin ekseriyetinin 
arzusu ile tezat teıkil eden bu plebiait 
emirnamesinin neşredildiğini ilk ola· 
rak çarşamba akprru haber aldık. Şuf
nig, arkasında, ancak halkın ufak bire
kalliy etinin bulunduğunu · biliyordu. 
Şuşnig, bu plebisit ile karanlık bir se
çim yalanı tertib eylemiş ve Şutnig, bu 

Mai•et• Em,,.ryal lran Şahniıa· 
hının dolumunun altmıııncı yıldö
nümü münGHbetile, ek•elanıını.za 
en ıamimi ve hararetli tebriklerimle 
birlilıte, Majene Emper)lalin ve yük
Hlı hanedanlarının ıahıi ıadcti ve 
doıt ve cuil l ran milletinin refahı 
halrlrınclalıi ıamimi temennilerimi 
bildiririm. suretle, kendisine dilnya önünde bir o

DOKTO R T. R. ARAS torite vermek için, Avusturya mille-
Ekaelıana Bay Hariciye Vekili tini arzusu akaine mefru olmayan bir 

Cenevre 3.4232 3.4332 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amıterdam 1.4250 1.4250 
Praı 22.54 22.54 
Viyana 4.1857 4.1857 
Madrid 12.3810 12.3810 
Berlin 1.9634 1.9632 
Vırıova 4.11566 4.1666 
Budapeıte 3.9682 3.9682 

duğu günden bcrı "~ ld w • • b" . k o ugu ıçın u-
beuni• olan bır çoc . 

:ı • • .. ün kanun, nızam .. tnusıyelerı o gu. . 
tun ahlak kaidelerind .n üstün ola? ın
ve A ılık düşüncesile hareket edıyor
kılapç . . d ' ki Mııstafa Kemale du. Onun ıçın ır 

ıu tavaiycde bulundu ' 

Ziraat bakanlığı, hayvan cinsinin 
ıslihı ve halkın hay\rana karıı olan 
sevgisinin kökleşmesini temin için, 
yurdun muhtelif mıntakalarında hay
van sergileri açmakta idi. Bakanlık 
bu yıl yurdun muhtelif yerinde hay
van sergisi açacaktır. Bu sergilere iş
tirak eden hayvanlardan iyi vasıfları 
olan hayvanlara mükafatlar verilecek
tir9 

Bu mesele hakkındaki notalar, en geç 
19 mart tarihinde, yani mühlet in in
kizasından evvel teati olunmalıdır. 
Bu notaların metni gönderilmlttir. 
Yukarıdaki teklifler , ne ıekU ne de 
muhteviyatı ltiıbariyle bir müzakere 
ve mllnakqa mevzuu tefkil edemez, 
cevab vermek vcyahud her hangi bir 
ihtirazı kayıd koymak, r.ed g ibi teHik· 
ki olunacaktır. Bu takd i ı<le Poh,u.;ct 

- Ankara - rejimi tutmaya mecbur etmek iatemit· 
M alahham hülıümdanm Mai•n• tir. 

EmJNryalin altmıft11cı yılclönümleri İfte o zaman, doğduğum memlekete 
dolo01Uiyle 10lladıfınıa temenniler• kartı yapılan bu cebir hareketine bir 
teıelılıür etmeie ve ekıelan•ınız.a nihayet vermek lizım gelen bütün ted
yÜlrıelr teveccühlerini bildirmeme birleri almak kararını ittihaz ettim. 
beni memur etmifl.,.clir. Ültimatom, bu hususta ıon ihtarı tef· 

, ADI.: kil eyledi. Tuttuğum yol hakkında ha-
Hariciye Vezareti Vekili/ diseler hülanünü verdi. Avusturyaya 

••• o o o o o o o o • o ncı:ıcra 111 bir tok •ilah P.•tlamadan ikdik.,. 

Bilkreı 106.19 106.19 
Belırıd 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Moıkova 23.8825 23.8825 
Stokholm 3.0820 3.0820 

ESHAM VE TAHViLAT 
ACILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu l 19.175 19.15 
(Pcıin) 
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Ona, kaç defa, Ankara aokaklann- seldıgi esnaua MX.d ... ıtun '-<=•Mıue yal
~. kendi kendine söylenirken rastla- nız 25 knışla eve ounougu bır akşam, 
kştım. Gerçi, aklı bqmda insanlara- artılı: dayanamam ş. aç çcr.:uğunu kap
asında da, bir kitabı mmldanarak o. tığı gıbı, aapryı "'"" :.uı:ı1 suı atına 

yanlar, yahud da bir Jeye kızınca çarparak, onun -gitme l" cııye y:.dvar· 
~ndi kendilerine söylenenler buluna- malanna hiç aldırış etmeden gıunış ve 
1lir. Ama, bu adamın hususiyeti, yol- bir daha gorunmemişti. 
a yürürken, durmadan ve mütemadi- O zamandanf:ıcn. karısını ar~k i
en söylenmesidir. Veya ben böyle ol- çin baş vurmaaıgı yer kalmamış fa!{at 
~gunu tahmin ediyorum, çünkü, ken- buti.ın bunlardan bır netıce çıkmaym· 
~sine kaç defa rastladımsa, yanınca- ca, sevgisinın ani bir feveı:anıyle aku 
ılcrin hayretle dönüp bakmalanna muvnzenesi bozulmuştu. 
e gülüşmelerine hiç ebcmiyet verme- Bu hikiyeyi zihnimde tamamladık
~n. hatta etrafında her bang.i bir tc- tan sonra. hakikatin ta kendisi oldu
ın mcvcud olduğundan bile habersiz ğwıa o kadar kuvvetle inanmı:Jtım ki, 

ılan hep o ayni istiğrak hali için- ne zaman uzaktan zavallı adama rast
e, yüksek sesle bir ,eyler konaıtuğu- las~ tanıdık birinin felaketini ha
lı görd~. tırlar gibi, bu hikayenin muhtelif saf
nir gün merak ettim, bu adam dur- halan gözlerimin önnüde canlanırdı. 
dan böyle ne s<>yHyebilir? Acaba Fakat bir gün tesadıifen gene onun 

U söyleniş bir sabit fıkre bağlılığının pcfindeydim. Hiç değişmediğini san
etıcesi midir? Diye. Ve zihnimde u- dı&nn sözlerine kulak miaafiri oldum 
anan bu merakın tesiriyle onun pefİ- ye hayretler ıçinde kaldım. Çünkü bu 
c düştüm. O kadar yalanında yürüyor defa şöyle söyleniyordu: 
tıın ki, sözlerini, adeta bana hitab e- - Hadi be suratsız mendebur, han-
iyormuş gibi, çok vazın olarak ifiti-
Ordum. gi çivisi dil§tü kunduramın? B5tün 

Ağzından çıkan sözleri hafızamda çivileri yerinde. Ben çividen anlarım 
!lldı~ı sekilde bura di ben. Sen bana martaval anlatamazsın. 
-urtmE, tıı or - e -~ 
madiyen sözleri arasında tekeırür e- Merak edip arkasından yürüdüm, 

.iYordu - Gitme, yirmi beş kunıf gc- bu defa da hep bu sözler nakarat ha
.rdim sana, gitme, ağzun kokmaz be- linde dudakları ucuna geliyOTdu. Bir 
ıın, yok, benim ağzımda koku yoktur. 
iın demiş, bak münasebetsizliği. Ne kaç gün llOnra onu, bu defa da yep ye-

Oku olacak ağzımda! Gitme t ni bit söz repertuvarile kar9ımda bul-

Yarım saat kadar pefinden gittim. dum. 
Vela müşahade ettiğim bir nokta: Artık bu sefer, onun, daima son şi
uayyen bir yere gitmek için yürü- ixini mJnl.danan bir ~ir gibi, o gün 
ilyordu. Dönüp dola§ıp, tekrar eski ih · · '''T•r' land - üml' ı z nınm .._ ıne aap ıgı c. e e-
eçtiği sokaklara geliyordu. Şu halde 
ıı yiırüyüş hedefsizdi. Yani bu, gide- ri tekrarlamaktan başka bir fCY yap-
Clt yeri olmayan, fakat böyle bir yeri madı&ını, ve bu yoldan onun hakiki 
armıt hiaıini kendine vererek avun- hikiyesini kqfetmenin imkansız ol-

k isteyen bir adamdı. duğunu anJadnn. 

:Bu yarım saat zar!ında onun ağzın
. çıkan sözler, 9u yukarıda kaydet
~lerimc fazla hiç bir şey ilave etme
ı. Hep yirmi beş kuruş, ağzın kokma-
sı nakaratı, ve bazan emir, bazan da 

atvarı~ edasını alan "gitme" hitabı. 
. emek ki, hep busözleri tekrarlayan 
ırnağda büyük bir sabit fikir vardı. 
c her halde bu onun hayatında müt-
İ§ bir tesir yapmış olan bir Mdiscye 
ğlıydı. Muhayyclem i!ledi, bu söz
rin yardrmiyle bütün bir facia tasar
dım: 
:Bu adamın giizel bir karısı vardı. 0-

.u çılgınca, kelimenin bütün mana-
1Yle çılgınca seviyordu. Fakat ayni 

nda hastalık haline gelmiş bir de 
tilası vardı. Çok içiyordu. Her ak-

• kafayı tütsüledikten sonra eve 
eliyordu. Ve bu sarhoşluğu yüzün
cn adam akıllı bir iş tutup evine re
ilh temin etmek imkanını da bulamı
Ordu. 
}{arısı gençti, yaşamak istiyordu. 

htimal o da, her genç kadın gibi, me
tıd bir yuvanın sadık bir eşi olmaya 

zeddi. Fakat kocasının bu fena hu
.~rıa ve onun, hayatlarını sefalete sü
kleyen kötU niyetlerine tahammUl 
emiyordu. 
!lir çok kadınlar gibi, pis bir rakı i
karıtık mahiyeti mc,kfık mezelerin 
ıl ettiği iğrenç koku, kendiaini 

"en bir kocanın ağzında olsa bile, o
katıanılmaz bir tiksinti veriyordu. 

l3ir de çocukları vardı, yavrucuk 
0 k defa aç uyumaya mecbur kalıyor
U. Kocası sokakları dolaşırken, o, ev
e Yapayalnız biribiri ardından kapı
r aıındıran bakkalın, kasabın, ıucu
lln, git gide perdesi yükselen haka· 
tlerine haksız yere hedef oluyordu. 

. u hayatı, bUtün acılık ve istirablarilc 
~lece senelerce silrklemitti. Fakat 

~hatnmülün!in artık son haddine var-
1ğı bir gün, kar,ısına bir yabancı er
~k çıkmış, ya güzelliğine tama etti· 
~· Yahud da haline acıdığı için, kcn-
1•ine kaçmasını teklif etmişti. 
Günlerce namus ve aile düşüneesiy
Çekilen istirabların bıraktığı kötü 
ir biribiriyle çarpıttı, ve nihayet 

HiKAYECİ 

Vakıflar Umum Md. · 

Satıhk ev ve arsalar 
V aklflar Genel Direktörlüiün-

den : 

1 - Ankarada Gökçe oğlu mahalle
sinde ve İstiklal caddesinde 70000 lira 
muhammen kıymetli 6 ve 12 vakıf sa
yılı iki ev ve mütemmimatı olan arsa
lariyle birlikte ve toptan mülkiyetleri
nin peşin para ile satışı kapalı zarf u
suliylc arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma müddeti yirmi gün O· 

lup ihalesi 31 mart 938 tarihine tesa
düf eden pcrtcmbe günü saat 16 da i
kinci vakıf apartımanında vakıflar u· 
mum müdürlüğü varidat ve tahsilat 
müdürlüğünde müteşekkil ihale ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektubları ikinci mad
dede yazılı ihale günü ıaat 15 g.e kadar 
ihale komisyonu reisine verilmit ola
caktır. 

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

5 - Teklif mektublarında satış ,art
namesinin görülüp okunduğu tasrih 
olunacaktır. 

6 - Satış şartını görmek istiyen ta· 
liblerin ikinci vakıf apartımanında 

vakıflar umum müdürlüğü varidat mü
dürlüiüne müracaatları. (655) 1387 

_R_c_fi_k_F_"_n_m_c_n_~i_n_: Y E N İ 
Elektrikcilik. Cild 1. 
çıktı. Ehliyetname imtihanına 

hazırlar. AKBA Kitapevi. Ankara 
Fiatı: 40 Kurut 1537 
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Nöbetçi Eczaneler 

~ Ankara Ecnnai Pazar 
Pazarteıf 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

crl : Yeni Ye Cebeci ecnnd 
: Hallı: ve Sakarya .. 

Jcri : Eğe ve Çankaya Ecn
: Sebat ve Ycnildıir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 

HALK ve YEN l 
Sinemalarda -tineJer 

Hergihı 
14.45 
16.45 
18.4~ 
zı.oo 

Cumartai 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.4S 
16.4S 
18.AS 
21.00 

Pazar ve cumartni ciinlaınden bat b 
H A L K sinemasında berciin ballı: 
matineleri: J 2.15 

Film değişme gı.inleri: 

P a z a r t e a i ve C 11 m a • 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

-
ra-

Yancın ihbarı: (1521). - Telefon, müra 
caat, şehir: (IOZ3-1024). - Şehirlera 
sı: (2341·23n)~ - Elektrik ve Havaca 
Arıza Mcmurlu~u: (1846). - Mesaj 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i T 
lef on numaraları: Zincirli cami civa 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civ 
rı: (2806, 3259). - Yenişehir. Havuzba 
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzba 
Güven tal:si: (3848): Birlik taksi: (2333 
- Cankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 

:ıı 

eri 
e-

n: 
a-
-

$1: 
) 

Otobüslerin ilk ve 
Seferleri 

so 

). 

n 

Sabah m Aqa 
So 
sef e 
23.00 
23.2 

Ulus M. dan K. dcre"1c 
K. dere'den Ulua M. mı 

Ulus M. dan Çankaya•ya 
Çankaya'd'an Ulus M. na 

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

Ull!s M. dan Kcciorcn'e 
Keciörcrı'den Ulus M. na 

Ulus M. cbo Etlik'e 
Etlık'ten Ulus il. na 

Ulus il. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlus M. na 

ubeci"dcn AL fabl na 

t lk 
serer 

6.45 
7.15 

7:Z5 
7..10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6..30 
1.IJO 

7.00 
1.00 

1.IJO 

n 
r 

o 

o 23.0 
23.20 

19.0 
19.3 

21.0 
21.3 

o 
o 
o 
o 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenıtct:V'den Ulm lf. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akkopni'ye 6.45 7.30 
Akköpriiden s. pazarı'na a.oo 9.4 s 

er § U. Meydanı ile lstuyon arumda b 
bq dakikada bir sd'er olap tren sa -manian seferler daha sıktır. 

r, ~ U. Meydanı ile Yenişehir, Balı:anhkla 
Cebeci. Samanpazarı ansıocla saat 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika 
da; saat 20 den 21 e tadar her on da 
lı:fkada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 
kadar her ıs. 20 •e 30 dakikada b 

8 
-. 
e 
ir 
"~ 

. T Akoamı.n tif;;'k;;"d";';;mdan saat n 
deki son Hfcrlerle blmlann Ulus )ley 
danına clôııqleri sinemaların daiıbı 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetin e 
melmib bbal eder. 
Teahbütlii 11 e kadardır. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
ak!jam 19.15 ve 19,45 
de (sah. ~be. cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Her~n 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya btı 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her~n 9,40 
Zonguldak hattı : n 15.00 
Ktrıkkal~'ye rayotobiil • 16.05 

• 
GÜNDELiK 

Hicri • 1357 
Muharrem: 16 

S. D. 
Güneş: 6 05 

Rumi· 1353 
Mart: 6 

S. D. 
Akşam: 18 20 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit teldi 

. icra 

• 
" 1 

Ankara 3. cü icra Memurluiundan: 
li Mahcuz Şevrole taksi otomobi 

30-3-938 günü saat 12 de belediye me 
zat salonu önünde açık arttırma ile sa 
tdacaktır. % 7 5 ini bulmadığı surett 
ikinci aatıı 7-4-938 günü aynı yer v 
saatte yapılacaktır. Taliplerin müra 

-
-
e 
e 
-

caatı ilan olunur. 1538 

Ankara Oçüncü icra Memurlu -
ğundan: 

g Mahcuz bir adet kamyon 28. 3. 93 
günü saat 12 de belediye mezat aalo 
nunda ve satılamadığı ıurette ikinc 
artırma 7. 4. 938 de ayni yer ve saatt 
satılacaktır. Taliblerin müracaa 

-
i 

e 
1 

Avusturya ölürken 
sebeblerini · itiraf edelim 

etmesine müsaade edebilir. Elverir ki 
o da, İngilte;c ve Fransanın zararına 
ol~ Afrikada geniş topraklar elde 
etsın . 

1ıte buradadır ki Avusturya dramı, 
bizim hususi dramımız haline geliyor. 
Ve tehlike Almanyanın kuvvetlenme· 
sinden ziyade, İtalyanın, iki impara
torluğu tehdid etmesindedir. 

Hadisenin nasıl vukua geldiğini bi
liyoruz. Fakat nıeden bu kadar kolay 
olduğunu izah edelim : 

Evvela Fransa ortada yoktu. O ku -
racğı kabine ile me§guldü, Esasen bu 
kabine eskisinden p~k de farklı olmı -
yacaktı. Aslı araıtırılırsa bu onun 
i çin bir oyundan başka bir şey değildi. 
Fakat o bu oyuna o kadar düşkündür 
ki, 1871 den beri tam yüz dört defa oy
namış ve her defasında daha büyük 
bir haz duymuştur. Modern Fransa 
her sekiz ayda bir kabine değiştirir. 

Japonya ile ve Moskova muhake
melerile meşgul olan Sovyetlcr Birli
gi de ortada yoktu. Esasen Almanya -
i le arasında Polonya ve Romanya var
dır. Bu devletler ise sovyet kıt'!larının 
geçmesine asla müsaade etmiyeccklcr
dir. 

k 
1 

y 

İngiltere de ortada yoktu. Avrupa 
ıtası adalıların işi değildir. İngiliz -
er Felemenk veya Manş sahilleri', 

Jibraltar ve Süveyş kanalı haricindeki 
er1erle uğraşmaktan hoşlanmazlar. 

Onları yalnız buraları' aliikadar eder. 
Fakat onlaın indinde Avusturyanın c
h 

i 
1 
k 
z 

emiyeti yoktur. Kırım harbı esnasın
da ingilizlerin, İstanbulu müdafaa 
çin ruslara karşı harba giriştikleri; 
914 de belçikahlar ve fransızlar aşırı 
endi menfaatleri tehlikeye girdiği 

aman ve hatta, türkler yunanlıları 

t 
b 
a 
g 

denize döktükleri zaman Çanakkalcde 
müdahale ettikleri görüldü. Fakat bü· 
ün bu ihtilaflarda, deniz, uzak yakın 
ir rol oynuyordu. Orta Avrupanın 

skerlere ihtiyacı vardır. Halbuki in
ilizlcrin ordusu yoktur. 

ç 

y 

n 

Nihayet İtalya da ortada yoktu. Ni
in? Sebebi malfun. 1934 te İtalya, 

Brenncrde asker tahşid ederek Alman
ayı durdurmuştu. Fakat 1935 te, Ha· 
~ .,... ...... mparatorluju

u genişletmeye teıebbils etmişti. Bu 
barbar ve köleci memleketi ancak o 
medenileştirebilirdi. 

n 
h 
v 

Tarihi boyunca az yerli çiğneme
mi! olan İngiltere ve vaktile aynı yol
dan gitmiı olan Fransa, fazilet nanu
a buna muhalefet etmek lüzumunu 
iMCttiler. !ti zecri tedbirlere kadar 
ardırdılar. Netice Streza'nın dağıl

ması oldu. 

ö 
b 

O gün, Hitlcr Londra ve Parisc 
müteşekkir kaldı; Avusturya, artık, 

füme mahkfundu. Fakat henüz hiç 
ir şey kaybedilmiş değildi. 1936 da 

n 
ş 

r 
n 
r 
p 
m 
şi 

n 
b 
le 

Habeşistan fethedilmişti. İtalya fethi
in tanılmasını istiyordu. Tanımamak 
oylc dursun daha kötüsü yapıldı. Ye
me başkasının tayin edilebileceği sa
ılarak elçimiz B. Şambrön geri çağ -
ıldı. Fakat arada İtalya kendini im
aratorluk ilan etmiş olduğu için, iti
ad mektubunun İtalya kralını Habe
stan imparatoru diye de yadetmesi -
i istedi. Franaa reddetti. Her halde 
u mühim bir mesele olmalıydı. Fazi -
t, hep fazilet ileri sürüldü, İfalya, . 

n 
m 
k 

iki büyük garb devletinin Habcşista -
ın ilhakını kendiliklerinden kabul ct
iyeceklerini anlayınca Almanyanın 

ollarma atıldı. 

k' 
O gün dram düğümlenmişti. Çün

ü, ne Rusya, ne İngiltere bir şey ya
amasalar ve 7 marttan beri Fransa 
erhangi bir kati teşebbüse girişemi -
ecek hale gelmiş olsa bile İtalya her 
ye kadirdi. Fethetmiş olduğu impara 
rluk tanınmış olsaydı Libyada yer
tmiş olan altı fırka asker, iki gün e
l Brenner'dcydi. Buna inanmıyoru
z Duçe'nin 1936 temmuzunda Ber
an dö Juvenel'c verdiği mülakatı o
uyunuz. Fakat ideoloji yolun üstüne 
kildi. 

p 
h 
y 
şe 

to 
le 
ve 
nı 

tr 
k 
di 

m 
Musolini Almanyanın tarafını tut

aya karar verdi. Ve müttefikinin 
neklik etmesinden korkan Hitler, 
yyarc ile gönderdiği bir mektupta 
renner hududunu tanımı§ olduğu i· 
n, emniyetle bu yolda devam cdccek-

dö 
ta 
B 
çi 
ti r. 

iş 

Garbda daima, B. M usolininin bu 
te zararlı çıkacağı tekrarlanıyor. 

oğru. Ve İtalya bundan böyle ancak 
r yaver olabilir. Fakat evvelce, 
absburglar imparatorluğu da başka 

r gey değildi ve avusturya - ınaca
stanldar buna rıza gösteriyorlardı. 
alkanlar üzerind-c hükümranlık ta
yyülünde idiler. İtalya da şimdi 
kdenizde tehakküm ve Afrikada bir 

D 
bi 
H 
bi 
rı 

B 
ha 
A 
im paratorluk hayaline kapılabilir. 

Hitlerin ona bu imparatorluğu işa
t etmiş olmasından şüphe etmemeli
r. Libya ile Habeşistan arasında Mı

re 
di 
sır 

bir 
ve Mısır Sudanı 20 milyon nüfuslu 
kıta halinde uzanıyor. Mısır demek 

•k d~mektir. Ve buradaki 

Yazan: Piycr Dominik 

La Repüblikte 

lakaldır. Süveyşin ötesinde Filistin 
ve daha ileride petrol izleri keşfedil -
miş olan Suriye vardır. Libyanın şar
kında Tunus vardır ki, İtalyanın eline 
geçtiği takdirde, iç denizin kapısı o -
nun hükmü altına geçecektir. Hem 
neden cenuba doğru Çad gölüne ka· 
dar inerek fransız Kamerun ve Kon
gosuna el koymasın ve böylece Akde -
nizden Atlantiğe kadar uzayan lıir 

imparatorluk kurmasın. 
Dikkat edelim. Avusturyanın katli 

İtalyayı çok korkutarak onu İngilte
re ve bize yaklaı1tırabilir: Londra ve 
Pariıı becerikli davrandıkları takdir
de. Fakat aynı hadise İtalyayı ümid -
sizliğe düşürebilir ve Roma, orta Av
rupada ümid kalmamış olduğunu dü -
şünerek, Almanyanın Avusturyadan 
sonra Çekoslovakyayı yıkmasına ve 
Tuna boyunca uzanarak Macaristam C· 

le geçirmesine ve Romanyayı tehdid 

T okahn iıme suyu 
Tokat vilayeti içme suyu proje9l 

iç bakanlıkça tasdik edilmiştir. To
kat belediyesinin bu projenin tabak· 
kuku için lüzum gördüğü 180.000 Ji. 
rayı belediyeler bankasından istikraz 
suretiyle alması da bakanlıkça kabul 
edilmiştir. 

HaYa !'ialdırmaları kanunu 
proje5İ 

''Hava saldırmalarına karfı korun
ma., kanun projesi yeniden tetkik e
dilmek ve hazırlanmak üzere ha' ve
kaletçe iç bakanlığa verilmiştir. lç 
bakanlıkta, bakanlık müsteşarı Bay 
Sabri Çitağın reisliğinde milli mü
dafaa, finans, sağlık, adliye, maarif 
bakanlıkları ile hava müdafaa komu
tanlığı delegelerinden müteşekkil bir 
komisyon dün toplanmıı ve proje Ü· 

zerindeki tetkiklerine başlamıştır. 

Kastamonu da Fidancı Tahsin Karaka~ 
Posta kutu 1 

/\ ~ .... .... ~i ··-i 

•.-1.l .. diı;U. .... .. sı .. ı, . ,. .. 
Aşısız Anacı 

,, .. .. " 

A.,mın va"ı 

1 

2 
3 
1 
2 
3 

Müşterinin istediği 

istasvona teslimi 

40 kuruş 
60 
90 

3 
4 
8 

,. 
,, .. 
,, 
,. 

Siparişin nısfı pc§in ve bin fidanda % yirmi iskonto yapılır . 1519 

Ziraat ve küçük sanayie mahsus .... ----
DEUTZ -------- Küçük --------------

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

h • ---------------------------------------- -- -- -- -- -- -= 152~ = - -- -
:En idareli - En kullanışlı - En ucuz 2 ila 10 beygire kadar mazot, petrol: - -: ve benzin motorlarımız gelmiştir. Derhal teslim edilir. : 

: HANS FRANK VE ŞER1K1 E 
: .Galata - Voyvoda caddesi, Agopyan Han İstanbul. Telefon : 44038 E 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler: 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in fesirinden 

emin vİmak için lütfen ffi marka;. 

sına dikkat ediniz . 
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Vilôyetler 
Kapalı zarf 

eksiltme 

usul ile 
ilônı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Sorgun kaza merkezinde inşa 

edilecek (27014) lira (6) kuruşluk ke
§if tutarlı ilk okul binasının (11500) 
liraya takabül eden kısmı kapah zarf 
uıuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
ıunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Yapı işleri umumi, fenni şartna

mesi 
E) Husus! şartname 
F) Keşif hulasası, tahlili fiyat ve 

metraj cedveli 
G) Proje 
İstekliler bu evrakı Nafıa müdür-

lüğünde görebilirler. 

s111 Satılık ev 111s 
§ Maltepe Onur sokak 3 No. da : 
: 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda : 
: bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
: kos tertibatını havidir. Ayrıca : 
: bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 

§ ve helası olan biT dairesi de var- : 
: dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 
: telif meyva ağaçları vardır. İçin- : 
: dekilere müracaat edilmesi 1125 : 
-ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı= 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ T UN Ç 
Pazardan maada her gün haı• 

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

3-6949 

3 - Eksiltme 28. 3. 938 pazartesil ,.-------~ 
günü saat 14 de daimı encümen oda- Hava yolları 
ıında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- ----·----
teklilerin % 7,5 hesabiyle (862.5) li
ra muvakkat teminat vermeleri ve Na
fıa vekaletinden musaddak müteah
hidlik ehliyetnamesini haiz bulunma
ları lizımdır. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazrh saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilmelidir. Posta ile gönde
Tilecek mektubların tayin edilen sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice mühürlenmesi 
icab eder. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1426/ 716) 1481 

Fond boru alınacak 
latanhul Telefon Müdürlüğünden: 
24.3.938 tarihinde kapalı zarfla mü-

nakasası yapılacağı gazetelerle ilan e
dilen 17385 lira muhammen bedelli 
muhtelif cins ve ebatta 5 kalem fond 
boru şartnamesinde yapılan bir deği
şiklik dolayısiyle eksiltme 22.4.938 
tarihine müsadif cuma günü saat 15 
de müdürlük merkez binasında topla
nacak alım satım komisyonu huzurun
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Şartnameleri hergün levazım daire
mizde görülebilir. İstekliler mezkQr 
tarihte saat 14 e kadar 1304 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya banka 
ınektubu ile beraber müteahhitlik ve
aikası ve teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını komisyona tevdi et-
ınelidirler. (1154-589) 1276 

Açık eksiltme i lôn ı 
Denizli Belediye Reiıliğinden : 

Denizlinin lncirlipınar mesireliğin
ae bir gazino inşa olunacaktır. 

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

İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi 
için yüzde yedi buçuk teminat yatır
maları ve şimdiye kadar bu kabil işle
ri yaptıklarına dair bonservisleri ge-
tirmeleri lazımdır. (592) 1206 

Umumi müdürlük ve tayyare 
istasyon binaları yaptırılacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğü Ahın Satım Komisyonun
dan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Yeni
den eksiltmeye konulan, Ankarada çi
mento fabrikası karşmnda tayyare 
meydanında yapılacak umum müdür
lük ve tayyare istasyon müdürlüğü 

binası. 

2 - Keşif bedeli: (156826) yüz elli 
altı bin sekiz yüz yirmi altı lira 
36 kuruş. 

3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme 
kapalı zarf usuliyle götürüd:ir. 

4 - Muvakkat teminat 9901 lira 36 
kuruştur. 

Bu teminat nakden verilmek iste
nildiği takdirde devlet hava yolları i

daresinin Ankara ziraat bankasındaki 

3667 sayılı hesabına yatırılarak banka

dan alınacak makbuz teklif mektubiy
le birlikıte komisyona tevdi edilecek
tir. 

5 - lhale günü ve mahalli: 5.4.938 

salı günü saat 15 de Ankaranın ıo ki
lometre ga~bmda devlet hava yolları
na aid tayyare meydanındaki umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 - Ke~f evrakı: Şartname ve mu
kavele projeleri Ankarada P. T. T. u

mum müdürlüğü binasındaki ve İs· 

tanbulda Karaköy postahanesindeki 
hava yolları gişelerinden ve İzmirde 
nafıa müdürlüğünden (7) lira 84 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

7 - İsteklilerin eksiltme şartname
sinde yazılı belgeler ile muvakkat te
minat ve teklif mektublarını muhtevi 

kapalı zarflarını en geç eksiltme aa
atından bir saat evcline kadar umum 

müdürlüğe vermiş olmaları lbımdır. 

Posta teehhür:i kabul olunmaz. (732) 
1528 

HıYı Yolluı Umum müdürliiGünden: 

HAVA SEFERLERİ 
ANKARA- iSTANBU L a ras ı nda 

! Nisan 938 den itibaren başlıyaca ktır. ( 733 ) 1529 

Fidan merakhlar1na müjde 
Kastamonuda hususi surette yetiştirilmiş dünyanın en nefis kokulu 
Amasya elması ve mutena armud fidanları teminatlı olarak peraken
de ve toptan satılmaktadır. Kastamonu otelinde Fidancı Yusufa müra

caat. 1544 

uı::us 

• 

, ... 

Elbise ve şapka diktirilecek 

Cinsi 
Resmi elbise 

,. şapka 

Mikdan 
444 takım) 
444 adet ) 

İhale 

5/4/1938 salı : 

Beher takım resmi 
elbise ve bir adet 
şapkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 
Lira Kuruş 

5 00 

günü 
Saat 15 de 

Ankara Emniyet Miidürlüğü nden : 

Teminat 
Lira Kuruş 

167 00 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı elbise ve şapkanın dikimi 19-3-938 tari

hinden 5-4-938 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte kanun! belgeleriyle birlikte Em-
niyet müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. (738) 1533 

Kurban derisi satışı 
Haymana Hava Kurumundan : 

Kurumumuza teberru edilen 1250adet muhtelif cins kurban derisi 7-3-
938 den itibaren yirmi gUn müddetleaçık artırma ile satışa çıka~ılmıştır. 
Satı§ tarihi 28-3-938 pazartesi günü Haymanada yapılacaktır. İstıyenlere 
fazla tafsilat verilir. 1355 

Satılık arsalar ve evli bağ Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne h asta hane si 

cerrahi ıefi '.Ankara Derterdarlığından : Krymeti Dipozito 

Mahallesi Cinsi Mikdarı Kapı Vergi No: Ada Parsel Lira Kr. Lira Kr. 

Arsa 46.M.2. 00 55 187 18 1600 00 120 00 İatikıa! 
113.M. 2. 11 3,34 318 11 113 00 8 48 

İsmet paşa .. 
11 3.34 318 11 14 00 1 06 14.M.2. .. .. .. 

7 18/19 1200 00 90 00 
Büyük Esat evli bağ 8416.M.2. 

Hududları planına göredir. 

Evli bağın hudud~. k . S ı·h b ·ıarı garben yol ve dere. Şimalen eczacı Hüseyin tarlast 
Şarkan Ramız ve kısmen omıser a ı ag . T 

_. . Ah t ve k n komiser tarlaları ıle çevrı ı 
Cenuben degırmencı me . ısmke il . mülkiyetinin ihaleleri 28/938 pazartesi günü saat 15 de def-

Yukarda cins ve evsafı yazılı gayrı men u erın k lmuftur 
kk·1 k · d pılmak üzere açık artırmaya onu · 

darlıkta müteşe ı omısyon a l'.a . . y 1 bunlardan Büyük Esat mevkiinde kiin 8416 
İh le bedelleri nakden ve peşın ıstıfa kılınacaktır. a nız 

a . · 1· b - 8 k. taksitle satılacaktır. 
metre murabbaı mıkdarındakı ev ı ag. sene dse ız 1 dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen komisyon-

Taliplerin ihale gününden evvel hızaların a yazı 1 (64l) 1344 
da müracaatları. 

Öksürenler e ve 

ııöğüı nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 
U) 
N 
N ... 

Her gün saat Uçten sonra evin
de hastalarını kabul eder, 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

Af(etik hututunuzu muhafaza 
ediniz 

Şl9nıı.,ıhkl• rnle•d•I• •dl· 
fllt w• tııuuH• •n iyi ~•r•tl 
oltt1 IHOllT LI NI& yı 9lyJ. 
nlı. 011lmt m•ı•Jııtıll leıl· 
rOe r•llı t•b•kı yı ghl•rlr. 
Hu•1ı1tf • llttlkl tıı r trtko· 
" ' " repılmıt 0!111 SH O"T 
llNIA . .. , ~,, .. oıot ,,., 
rık1111r. 

f'tr • tt ı 10 llred111 iti'•"'"' 
Satıt r•rl raln ı a ı 

-'• ROUSSEL 
-~4. , .,,.1 ı ee ec1. "~" 

ITANIUL, ltroılu 
T011 et m• rde111 12 N•· hf': 

ICd•ıımıu ılJ•'lt e dl ıı lı vere 
ti No.lıı te rt lımlı) l •lırhı l ı , 

19 - 3 - 1 

ca ı [iJij :m:ı c ;1 
4000 lira kira getiren yeni konforlj 

K" ük 'IA ti bir apartman satılıktır. Telefon 2511 
UÇ 1 YR ŞQr Gri Belçeff. 1317 

Dört satırlık kilçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kurut alınır. 
Devamlı küçük illnlarm her defaıı 
için 10 kuruı alınır. Mesel$. 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmahdır. 
Dört satırdan fazla her ıatır için •Y· 
rıca 10 kuruı alınır. 

Kiralık: 

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

Kiralık apartıman - Havuzbaşı Ka
ranfil sokak muhtelif daireler bina, hol 
hariç 50 odadır. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1414 
KİRALIK KAT: Kavaklıdere fran -
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara
sında 4 oda 40 lira. Telefon: 3843 

1516 
Kiralık daire - 3 geniş oda, b~nyo, 

havagazı, elektrik, su, fevkalade man
zara, müsait fiat. Yenihamam apartı-

maru Tel: 3714 1545 

Satılık : 

Satılık - İki ay evvel döşenmiş 3 o
dalı bir dairenin möbilyesi ve piyanosu 
satılıktır. Ulus gazetesinde Haydar 
Pinyala müracaat edilmesi. Telefon: 
1064 veya 3668 1520 

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

Acele ıatılık arıa - Yenişehir Sela· 
nik cad. 3 7 3 M. Maltepenin en hakim 
yerinde 600 M. uygun fiatla Ti. 1538. 

1453 
SAT I LIK AP ARTIM AN: 

Satılık arıalar - Yenişehirin en mil' 
tena yerlerinde 400 den 2000 met~ 
murabbaına kadar ebadda imarca par 
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan!> 
sokak Nafıa karşısı 485 M, Sıhiye V•' 
kaleti yanında 490 M. arsalar Tele' 
fon: 1449 1408 

Satılık arsalar - Yenişehirin muh ~ 
telif semtlerinde asfalt üzerinde muJr 
telif ebatta satılık ev ve apartıman ·« 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 141· 

Satılık ev - Hisarönü eski Osmaıı~ 
bankası arkasında 5 odalı ev satılıkt'.1 
1. inci noter altmda berber Sabriye m 
racaat. 1458 

Sanlık ev - Yenişehir memurin e'I 
!erinden pazara giden asfalt yolu tiz• 
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul eC1 
zane karşısmda Moiz 1484 

Satılık otomobil - Sutudobek• 
markalı spor bir otomobil ucuz ve 
cele satılıktır. 3518 telefonla mürac 
at. 148! 

ACELE SATILIK EV - Yenişr 

hir onurluk sokağında 5 oda 680 W 
arsalı ev ehven fiatla verilecek. T 
lefon: 1538 1510 

Satılık ve kiralık - Mobilyalı ver' 
boş ev. Yenişehir Sıhhiye Vekiletiııl~ 
arkasmda 6 oda bütün konfor. Ulu•11 
0 Ev" rumuziyle müracaat. ıs:;., 

Müteferrik : 
Apartıman katı aranıyor - UW.1 

meydanına yakın bir yerde iki odalı b'
1 

apartıman katı aranıyor. Ulus'ta T. 
1361 

Vilayet icra memurluklarında bıl' 
!unmuş, kefalet verebilir bir genç icıl 
takibi yapmak üzere iş arıyor. K. B. '{
rumuziyle ve yazı ile Ulus'a mürael' 
~ 1541 

Bir genç - İcrada alacakları ol•~ 
kimselerin alacaklarıru temlik sureti)" 
le satm almaktadır. Lüzumu halirıd1 

K. B. Y. rumuziyle ve yazı ile Ulus·ı 
müracaat 



19. 3. 1938 

Demiryolları 

Talebe ve 
mühim 

muallimlere 
tenzilat 

D. D. yolları umum müdürlüiün· 
'den: 

Talebelere her zaman ve muallimle· 
re mayıs başından birinci teşrin sonu
na kadar umumi tarifeden yapılmakta 
olan % SO tenzilat, 30 mart 938 tari
hinden itibaren umuma mahsus tenzil
li tarifeler üzerinden dahi yapılacaktır 
Yeni ücretler, seyahat mıntakasında 
rneri tarifelerin tenzilat nisbetlerine 
tebaan mütehavvil olmak lizerc mllhim 
nisbetlerde tenzillidir. Talebe ve mu
allimlerin, umumi tedrisat dereceleri 
dahilinde bulunan resmi ve maarifçe 
rnusaddak hususi bir mekteb veya üni
\'ersiteye mensub olduklarına dair 
kendi mekteb ve ünive111itelerinden 
veya maarif veklletinden ve yahud 
nıaarif müdürlüklerinden tasdikli ve 
fotoğraflı bir hüviyet varakaaını ha
mil olmaları ve bunları taleb vukuun· 
da göstermeleri lazımdır. Aynı şart

larla ecnebi memleketlerdeki mekter 
ve üniversite talebe ve muallimlerinin 
hamil olacakları hilviyet varakaları
nın, türk konsolosluklarından veya 
Türkiye'de maarif idarelerinden de 
tasdikli olması icabeder. 

Biletlerin, trenlere binmeden evvel 
alınması lazımdır. Fazla tafsilat için 
istasyonlara müracaat edilmeMdir. 

(7ı9) 149S 

Bakır, Princ boru ve saire 
ah nacak 

D. D. yollan Satınalma komiıyo
nundan: 

Muhammen bedeli (3S2722) lira olan 
muhtelif bakır ocak malzemesiyle ba
kır ve pirinç ~ çubuk ve levhalar 
2.5.938 pazartcal günü saat 15.30 da ka· 
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 178S8".88 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü.te
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynr 
gün saat H.30 a kadar komisyon rei•· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1764 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde 11.tılmakta· 
dır. (636) 1492 

j_H_av_a_k_ur_u_m_u_ 
Sani ral binası ve su fesi safi 

yaphrılacak 
Türk Hava Kurumundan:' 
1 - lnönUnde yaptırılacak elektrik 

ıantralı binası inşası ile su tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Her iki işin kefif bedeli ceman 
7.077 lira 16 kuruş, ilk teminatı S30 
lira 79 kuruştur. 

3 - Buna aid şartname, keşifname, 
proje ve plinlar kurum merkezinden 
parasız olarak verilir. 

4 - İhalesi 26. 3. 1938 tarihine rast· 
layan cumartesi gUnU aaat ız de An· 
karada Genel merkez binasında yapı
lacaktır. 

S - İsteklilerin belli gUn ve saatte 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha· 
~ır bulunmaları. 1507 

. . · Baş bakanhk 
Sud kostik ve bidon 

sülüsyomu ahnacak 
fer 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji İt· 
lıeri Ummn Müdürrutünden : 

, M. M. bakanlığı 

Muhtelif ambalaj malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vek&leti Satm Alma Komia.
yonundan : 
Apğıda yazdı ambalaj malzemesi 

pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 22-3-
938 salı günü saat 14 dedir. İstekliler 
belli gün ve saatında komisyona gel· 
mel eri. 

Malzemenin cinsi 

1000 kilo balya çenberi 
100 kilo Mühür kurşunu 

5 kilo mil.hür kurtun teli 
5 kilo Gabardin boya 

200 kilo Karfiça çivisi 
500 adet balya çenberi 

(726) 1511 

12.000 metre yazlık elbiselik 
kumaı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı· 
yonun dan : 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 
satın alınacak olan ı2.000 metre yaz
lık elbiselik kumaş pazarlıkla eksilt
meye ko~uıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 37.080 
lira olup ilk teminat parası 278ı li
radır. 

3 - İhalesi 22 mart 938 salı giinü 
ıaat 14 dedir. 

4 - ~tname parası 186 kuruş mu
kabilinde '°M. M. V.satın alma komis
yonunda alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le ,Un ve saatinde M. M. V. aatın al· 
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(577) 1191 

3000 metre kaputluk 
kumaş alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı· 
yon undan t 

1 - MUteahhid nam ve hesabına 
aatulr aJıqac•k olan-SOOO -..ıh'•~ 
Juk umaı pazarlıkla elrailtmeye kon-
muştu.r. 

2 - Tahmin edilen bedcll 10.350 
lira olup ilk teminat parau 776 lira 
25 kuruJtur. 

3 - İhalesi 21 mart 938 pazartesi 
rUnU ıaat 11 dedir. 

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

(576) 1190 

Edevat çantası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis 

yonundan: 
1)·20 adet edevat çantası açık ek

siltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 320 lira o

lup ilk teminat paraeı 24 liradır. 
3) İhalesi 25 mart 938 cuma günü 

saat 10 dadır. 
4) Ekıiltmeye gireceklerin 2490 aa

yıh kanunun 2, 3 UncU maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve ta

atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (734) 

1S30 

Paviyon yapt1rılacôk 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Umum miidlirlüğllmüz ihtiyacı Harb okulu civarında telsiz istas-

lç.in (2200) k::!a GUıCi kostik ile (20) yonu yanında yapılan erat pavyonu 
bidon for ıWU.yom açık eksiltme ıu· ikmali inpatı asık eksiltmeye konul-
retiyle satın alınacaktır. muştur. 

2 - thaleai 2ı mart 938 panrteıi 
gUnil saat 14 de Ankarada Yenişehir, Keşif bedeli 3499 lira 95 kuruştur. 
kı~ılırmak sokak No. 30 da Devlet Ekıiltme 4·4.938 paurteti günU. ıaat 
meteoroloji işleri umum müdürlüğün- 11 de M. M. V. satın alma K.o.da ya
dc toplanacak satıa alma komisyonun· pılacaktır. İlk teminat 262.5 liradır. 
da yapılacaktır. Keşif ve ~artnamesi 18 kuruşa inşaat 

3 - Muhammen bedeli (4900) lira şubesinden alınır. Eksiltmeye gire
olup ilk teminatı (367) lira (50) ku· tekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
ruttur. ı kanunun 2 ve 3 üncli maddelerinde 

4 - Muvakkat teminat banka mek- yazdı belgelerle birlikte eksiltme gün 
tubundan gayri nakid veya nakid ye-
r . k · 1 t h · 1 ~ t ld w t k ve aaatında M. M. V. eatın alma Ko. 
ınc aım o an a vı a o ugu a -

dirde bunlar komisyonca alınamıyaca- da bulunmaları. (735) 1S31 
~uıdan bunların münakaaa ıaatinden 
tvel merkez muhasebeciliğine yatın· 
larak alınacak makbuzun komiıyona 
ibrazı. 

G9mrük ve inhisarlar B. 

İdare binası yapllrrlacak 

ULUS 

ruf ve muvakkat teminatı 79S.Sı lira
dır. 

III - Eksiltme 21.III.ı938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mlibayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar münakasa günü en 
geç saat ı5 e kadar adı geçen alon ko
misyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmi~ olmalıdır. 

IV - Şartname ve projeler 53 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Gaziantep 
Başmüdürlüğünden ve Ak~kale me
murluğundan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca vesika almaları tazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat güvenme parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
larını yukarıda yazıldığı veçhile mü
nakasa günü en geç saat 15 e kadar 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmit olması lazımdır. 

(ı206-6lı) 1278 

Bayınd1rhk Bokanh{lı • 

Yapı işleri ilanı 

Ankara Belediyesi 

Mühendis ve fen memuru ve 
ressam ahnacak 

Belediye İmar Müdürlüğünden: 
İmar müdürlilğü kadrosunda 300 

ve 2SO lira ücretli iki mühendislik 
ile bir fen memurluğu ve bir ressam
lık münhaldir. Talip olanların evrakı 
müsbiteleriyle müracaatları ilan olu
nur. (742) 1539 

Muhtelif inşaat 
ve tesisat 

Ankara Belediyeai imar Müdürlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra mezarlığında büyük namazgah, fu
kara mezarlığı, başlanan köprünün ik
mali, yol, kuru dıvar, toprak işleri, 

muvakkat gasilhane, telörgü ve pis su 
tesisatı olup keşif bedeli 29113 lira 50 

kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve 1aire 
evrak şunlardır. 

a. Eksiltme şartnamesi. 
b. Mukavelename. 
c. Hususi şartname. 
d. Fennt şartname , 

Nafıa ''ekaletinden : e. Keşif cetveli. 

1. Eksiltmeye konulan iş. Ankarada f. Planlar. 
yüksek ziraat enstitüleri talebe çalış- İsteyenler bu şartnameleri ve evra-
ma binasının dahili aksamının ikmali, kı ı lira 50 kuruş mukabilinde Anka
ve dahili elektrik tesisatının harici şe- ra belediyesi imar mUdürlüğil muha
bckeye bağlanması ve etraf duvar ve sebesinden alabilirler. 
trotuvarlarının inşaatı işidir. 3. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

KeJif bedeli: 4061S lira 76 kuruştur. yapılacaktır. 
2. Eksiltme 28.3.938 pazartesi günü 4· - Eksiltme 25 mart 938 cuma gü-

saat ı5 de nafıa vekaleti yapı işleri ek- nü saat 17.S da Ankara vilayeti içti
ıiltme komisyonu olasmda kapalı zarf ma salonunda yapılacaktır. 
u6 uliyle yapılacaktır. 5, - Eksiltmeye girebilmek için is-

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü- teklilerin 2ı53 lira Sl kuruş muvak
teferri evrak 205 kuruJ bedel mukabi· kat teminat vermeleri ve bundan baş
linde yapı işleri umum müdürlüğün- ka nafıa işleri şeraiti umumiyesinde
den alınabilir. ki ıartları haiz ve ehliyeti olduğuna 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek- dair nafıa müdürlüğünden vesika ge-
tirmeleri lazımdır. lilerin 3046 lira ı8 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri ve nafıa vekaletin· 6. - ~eklif mektubları yukarıda 3 
den 1938 senesinde alınmış 50.000 lir _ üncü maddede yazlı saatten bir saat e
Iık yapı ıtltl ahhMlfğf veafkatn gait!1- ""•110•~..._. :<Ankara beıediye.i imar 
mesi lazımdır. müdürlilğüne getirilerek eksiltme ko-

İsteklilerin teklif mektublarmı 2 misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 

inci maddede yazılı saatten bir saat e
vetine kadar komisyon reisliğine mak
buz nuıkabilin~ vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (656) 1424 

1
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Bir memur ahnacak 
Büyük Millet Meclisi Katibi U

mumiliğinden: 

Büyük Millet Meclisi kanunlar ka
leminde (25) lira maaşlı bir memur a
lınacaktır. 

3158 sayılı kanuna göre buraya alı· 
nacak memurun yüksek bir mektepten 
mezun olmaıı hukuki, mali, iktısadi 
mevzular Uzerinden yapılacak tahriri 
imtihanda muvaffak olması şarttır. 
İmtihan 22. 3. 1938 salı günü saat 10 

da icra edileceğinden isteklilerin 21. 
III.ı938 akşamına kadar istida ile mü
racaat etmeleri ve evrakı müsbiteleri
ni bu istidaya raptetmeleri lazımdır. 

(72S) 1S02 

lstan~ul Deniz Lv. A. 

56000 kilo et ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komi 

syonundan: 
Beher kilosunun 

Mikdarı Fiyatı 
Cinsi Kilo Kuruş 

Sığır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 4ı 

Koyun eti 22,000 38 

mektublarn nihayet 3 üncü maddede 
zikrolunan saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumiyle iyice 
yapıştırılmış olamsı lazımdir. Postada 
olacak teehhilr kabul edilmez. (627) 

1323 

MC-hkemelerden 
T emyi::z: Mahkemeai ikinci Hukuk 

Dairesinden : 

Isviçrede Lozanda oturan Elizabet 
Nafilyan vekili İstanbul avukatların
dan Ali Galib tarafından Pangaltıda 
Halaskar Gazi caddesinde 48 No. da 
mukim iken halen imametgahı meçhul 
olduğu anlaşılan Selma Pekmez aley
hine ikame olunan ve hiç bir hak ve 
sıfatı olmaksızın kandisini Ohannis 
Nafilyan karısı olarak göstermek ve 
çocuğunu da mumaiteyhe izafe etmek 
suretiyle şahsi haklarına vaki teca
vüzün menine mutedair bulunan da
vadan dolayı İstanbul Asliye mahke
mesi üçüncü ihuku dairesinden sadır 
olan 28. 5. 937 tarihli ve 937/ 928 No. 
1ı hüküm temyizen aleni duruşma ic
rası suretiyle tetkiki Elizabet vekili 
avukat Ali Galip tarafından istenil
miş ve o suretle duruşmanın 20 hazi
ran 938 tarihine milsadif pazartesi 
günü saat 14 de icrası mukarrer bu
lunmuş ve bu baptaki davetiyenin bir 
nushası usulen mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olduğundan mu
maileyha Selma Pekmezin asaleten 
veya vekaleten mezkur gün n saatte 
Ankarada Temyiz mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinde hazır bulunması lü
zumu ve aksi takdirde tetkikatın gı
yaben icra kılınacağı il!Qen ihbar ve 
tebliğ olunur. 1527 

1 - Cin& ve mikdarlariyle beher 'Ankara 'Asliye Birinci Hukuk 
kilosuna tahmin edilen bedelleri yu- Mahkemesinden : 
karıda yazılx olan üç kalem et, 30 Ankaranın Dikmen köyünde 307 
mart 1938 tarihine rastlayan çarşam- doğumlu Meh,med oğlu Bekir 
ba günü saat 14 de kapalı zarf usu- Ankaranın Hacı Seyid mahallesi 
liyle alınmak üzere münakasaya ko- Yavçın sokak No. 12 evde Mehmed 
nulmuştur. kızı Azime tarafından açılan davl-

2 - lşbu Uç kalem etin muvakkat nın yapılan muhakemesinde: Kocası 
teminatı (1S57) lira olup, şartnamesi, Bekirin nisan 1332 tarihinde umumi 
paraaı:ı olarak komisyondan her gün harbde emsalleriyle birlikte ıilah al-

, alınabilir. tına alınarak askerliğini 12 inci fır-
lnhiaarlar Umum Mi&dürlüiünden: 3 - İsteklilerin 2490 sayılı ı<anu- kanın 46 mcı alayında ifa etmekte 
I - İdaremizin Gaziantep başmü- nun tarifatı dahilinde tanzim edecek- iken 1333 senesinin nisanındanberi 

Bekirin hayat ve mematından haberi 
olanların maıhkemeyi haberdar etme
leri için altı ay müddetle ilanına ka
rar verilmiştir. Mumaileyh Bekirin 
hayat ve mcmatından haberdar olanla
rın muhakemenin muallak bulunduğu 
26. 9. 938 pazartesi saaat 14 de kadar 
Ankara Asliye birinci hukuk muha
kemesini h,aberdar etmelerinin lüzu-
mu ilan olunur. 1524 

Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 
Daires.i Reisliğinden : 

.lstanbul maliye muhakemat müdür
lüğü tarafından Ankarada adliye sa
rayı karşısında Necati veresesinden kı 
zı Feride aleyhine 938/201 dosya No. 
siyle açılan alacak davasında mumai
leyha Fcridenin Ankaradaki ikamet
gahını terkederek latanbula gittiği ve 
lstanbuldaki adresinin malCım olma
dığı anlaşılmış müddeialeyh Ferideye 
tcbliğatın ilanen yapılmasına mahke
mece karar verilmiş ve duruşma günü 
4.4.938 pazartesi günü saat 14 de talik 
edilmiş ve davetiyesi mahkeme di
vanhanesine asılmış olduğundan Feri
denin duruşma gün~nde mahkemeye 

• 
gelmesi aksi takdirde hakkındaki du-
ruşmanın gıyaben yapılacağı ilan o-
lunur. 1S34 

· Ankara Valiliği 

Beton asfalt yol inşası 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (64772) liradan ibaret 

bulunan Ankara • Kırşehir yolunun 
o+ooo - 4 + 500 üncü kilometreleri a· 
rasındaki beton asfalt kaplama işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 11-4-938 tarihine rasth
yan pazartesi günü saat ıs de Anka
ra vilayet daimi encümeninde yapı
lacacaktır. İstekliler teklif mektub
larını, ticaret oda1ı vesikası ve 4488 
lira 60 kuru~luk muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzları ve nafia ve 
kaletinden 938 takvim yılına mahsus 
olarak aldrkları müteahhitlik vesika· 
lariyle birlikte -sözü geçen günde sa
at 14 de kadar encümen ırcisliğine ver-
nıeJerl. 

lstekliler keşif ve §<lrtnameyi her 
gün nafia müdürlüğünde görebilirle.r 

(744) 154(.1 

Satıhk kereste 
odun ve kömür 

Ankara Valiliğinden : 
Ankaradaki orman baş mühendis 

muavinliği depolarında. mevcud 155 
adede muadil 3.081 desimetre mikab 
çam kerestesinin beher metre mikabı 
20 liradan ve 11030 kilo karıftk odu
nun beher kilosu l kuruştan 1965 kilo 
meşe kömürünün beher kilosu 2.5 ku· 
ruştan SO kilo çıranın beher kilosu 3 
kuruştan 20 gün müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. 

Talihlerin % 7 5 teminat makbuzla
riyle 6.4.938 tarihine raslayan çarşam· 
ba günü saat ıs de teşekkül edecek 
satış komisyonuna ve fazla tafsilat al
mak için de idareye müracaat etmele-
ri iHin olunur. (736) 1S32 

· · Zayiler · · . 
Zayi - Malatya orta okulundan al

dığım tasdiknamcm zayi edilmiştir. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığı duyurulur. Safranbolu 
Sulh Ceza mahkeı.nesi zabıt katibi 
Mehmet Varol 1546 

Ankarada Memurin kooperatifi şir
ketine mahsus defterde ıS09 sıra No.da 
kayıdlı olan ve polis mütekaidlerin
den Abdulfettah Erele aid hisse se
nedi zayidir. İleride bulunursa mute
ber olmıyacağı ilan olunur. 

Adres : Kınacı sokak numara 19 
evde Abdulfettah Erel Ödemiş 

1266 
25. 3. 938 tarih ve 937 No. lu bele

diye mezat idaresine aid muvafakat 
senedi kayboldu hükmü yoktur. 

Emin Molu ı525 

Terzilere 
Kostlimlük paltoluklardan çıkan 

kuma~ parçalarının kilosuuu 20 kuru
ta almaktayım. Atpazarı Müneccim 
yokuşu Kocaeli sokak No. 1 Mazhar. 
Telefon 3369 1372 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 UncU maddele
rinde istenen belgeleriyle birlikte 
rnezkOr gün ve saatte komisyona baş
Vurmaları. 

6 - Şartnamesi bedelsiz olarak dev· 
let meteoroloji ifleri umum müdilrlli
ğil levazım şubesi müdürlüiünden tt· 

dUrlUğilne bafh Akçakaledc şartna- leri kapalı teklif mektublarını belli bir daha mektub alınamadığını ve ha- .Jf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
me ve projcai mucibince yaptırılacak gün ve saattan bir saat evveline ka- yat ve mematından da bir haber alı- : LOREL _ HARDl Faka basmazE 
i~are bi~aaı illfUtı kapalı sarf uıu- dar Kasımpapda bulunan komisyon namamıf olduğundan davicı Azime : TU k aö lü : 

illin edilebilir. (594) 12U 
lıyle eklıltmeye konmuştur. ıbatkanlığına makbuz mukabilinde kocau Bekirin gaipliğine .karar veril· S r çe z E 

11 - JC.fif bedeli 10606 lira 81 ku- nnuoleri. ~li47LQP5), 1456 mesini istemesi Uı..erirut ~ece .,11111111111111111111111111111111111111r 
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HAKiKİ VALDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKLARİLE 
ÖKSÜRÜK. NEZLE 

VE GRlPTEN 
KORUR~ VE TEDAVİ 

EDER 

1185 

DONANMA CEMİYE;Tİ 1KRA
MİYEL1 TAHVİLAT PİYANGO
SUNUN ıs mart 1938 günü yapılan 
66 ıncı keşi.desinde ikramiye v.e a
morti isabet eden tahvil numaralarını 
gösterir cetveldir. 
KEŞİDEDE İTFA OLUANN 

TERTlB NUMARALARI 
374 990 22S8 2532 4SOO 4685 6529 

7011 7121 8552 8997 
İKRAMİYE .İSABET EDEN 

NUMARALAR 
İkramiye Tl. Tertib No: Sıra No. 

1000 374 2 
150 990 22 
100 7121 55 
10 7121 20 
lO 8552 99 
10 4685 97 
10 2258 41 
10 7011 35 

5 6S29 73 
5 8997 71 
s 8997 14 
s 990 97 
5 2S32 73 

Baladaki tertiblerin hizalarında 

gösterilen sıra numalarından müteba
ki ayni tertiblerin diğer sıra numara
larına ve 4500 No :lı tertibe kamilen 
amorti isabet etmiştir. 
İkramiye ve amorti bedelleri 22 

mart 938 tarihinden itibaren tediye e
dilecektir. Amorti bedeli beher tah .. 
vil için bir tUrk lirası ve yinni ku· 
ruştur. 1523 

·· . Kazalar ·.~: 
Ahsap elektrik direği ıhnacak 

Uzunköprü Belediyesinden ı 

Uzunköprü elektrik tesisatında kut. 
!anılmak üzere 340 adet ahşap direk 
21-3-938 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muvakkat teminat 255 liradır. İhalesi 
Uzunköprü belediye daimi encümenin 
ce yapılacaktır. Fenni şartnameler 

Sa.zma.ş Elektrik Şirketiyle İstanbulda 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi lıan İt
leri Bürosuna gönderilmiş olduğun• 
dan istekliler bu şirketlere müracaat• 
la fenni şartnameyi görebilirler. 

(136S-704) 1462 

Parti ve halkevi binası 
yaptırılacak 

Gerede C. H. P. Ba§kanlığmdanıı 
1 - Gerede ilçesinde yapılacak par· 

ti ve halkevi binası inşaatı 8.3.938 tari
hinden itibaren otuz gün müddetlo 
münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Keşif bedeli 17033 lira 63 ku· 
ruştur. 

3- Buna aid fenni şartname, eksilt
me şartnamesi, hususi şartname. plan 
Gerede C. H. P. başkanlığında görüle
bilir. 
4- Eksiltme S nisan 938 cuma günt1 

saat 14 de Geredede C. H. P. ilçeyön 
kurulu huzuriyle yapılacaktır. 

S - Muvcıkkat teminat 1278 liradır. 
Teminat nakden veya kanunen mak· 
bul olan esham tahvilat veya banka 
pıektubu olabilir. 

6 - Müteahhid bu gibi tnşaat işle
rini yapıp başardığı hakkında muteber 
vesika ile 938 yılında ticaret odasında 
kayıdlı olduğuna dair vesikayı teklif 
mektubiyle birlikte vermek mecburi· 
yetindedir. 

7 - Talihler ihale saatından bir saat 
eve! 2490 No.lu kanun ahkamına göre 
hazırladıkları teklif mektublarını ko
misyona tevdi edeceklerdir. Postada 
vaki gecikmeler muteber sayılmaya-

caktır. 14ı7 

Acele satıhk arsa 
Kızılırmak Caddesinde Vekalet

lerin tam karşısında Vekaletlere 
üç yüz metre mesafede hakim bir 
tepe üzerinde 724,S metre murabbaı 
cephesi 22 m et re ıbir arsa uyıgun fiyat-

la satılıktır. saat 12-ı3 ve 4-5 e kadar 
1413 numaraya t elefonla m üracaat. 
Cumartesi öğleden sonra ve pazar gü. 
nU akşama kadar müracaat edilir. 

1S36 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena i.kibetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün istirablan da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 1213 

Anlivirüs 
tedavi 

Kan çibanları, el ve ayak pamıaklarının arasındaki ka9ıntrlar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler 

Koltuk altı çibanlan 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder 

Şark ispençiyari L6boratuarı 
ISTANBUL 1214 -----• 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - --------
----------

Umumi heyet toplantısı 

Aksaray halk iktisat bankası 

tasfiye heyetinden : 

-----------------
E Aksaray ticaret mahkemesinin 21-1-938 tarihli karariyle bankanın : 
E tasfiyesine müteallik heyeti umumiye kararları ortadan kaldırılmıJ : 
: ve 24-2-938 tarihindeki heyeti umumiye içtimaında nısabı kanuniye : 
: hasıl olmadığından içtima 21-3-938 pazartesi günü saat 14 de talik : -: edilmiştir. Aşağıdaki ruznamenin müzakeresi için ortakların vakti : 
: mezkilrda banka merkezinde hazır bulunmaları : -: RUZNAME: : ------

1 - İdare heyeti intihabı 
2 - Mürakıp intihabı 

--- 3 - Şirketin mali vaziyeti hakkında tasfiye heyeti raporunun o- : 
_ kunması "" içtima tarihine kadar bilinço ve kar ve zarar hesablarr- -
: nın tetkiki. : 
: 4 - Faiz ve komisyonları bugünkü iktisadi şartlara uygun bir şe- : 
: kilde tanzim etmek ve bazı borçlularla ticaret kanununun 322 inci : 

maddesi dairesinde müsalaha aktedilmek üzere heyeti idareye sala- : 

: hiyet verilınesi 
: 5 - Mali vaziyeti sarsılan borçlular hakkında ne gibi ınuamele : 
E yapılacağının heyeti umumiyece kararlaştırılması. 1244 : 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

Sanal mektebi mezunlar1ndan 
uslabaıı yetiıtirilecek 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Nazilli basma fabrikamızın husus! kurslarında mensucat ve elekt

rik ustabaşısı yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlarla (30) sanat mek
tebi mezunu alınacaktır. 
İsteklilerin en son 31 mart 938 tarihine kadar taleb edilen vesa

ikle beraber mektubla fabrika müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

Kuben orkestrosu 
Meşhur yıldız 

1320 

Carmen Pady 
idaresinde 

muvaffakıyetle devam ediyor 

Şartlar : Cumartesi ikinci dine - dansan 
ı. - Ankara - !stanbul - İzmir - Bursa sanat mekteblerinden biri

sinden mezun bulunmak. 
Masalarınızı evelden tutunuz 

2. - Mekteb şahadetnamesi, (evvelce çalıştıkları yerlerden alacak
ları bonservis suretleriyle hüsnühal mazbatası, sıhhat raporu ve iki 
fotoğraf gönderilecektir.) 

Tel.: 2038 Karpiç 
3. - Seçimde muvaffak olanlara; işe başladıkları tarihten kurs ve 

staj müddetinin hitamına kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir se
neden aşağı olmamak şartiyle gösterecekleri liyakat ve ehliyete gö
re, fabrika dahili talimatı dairesinde tedricen yevmiyeleri arttırıla
caktır. 

4. - Kabul edilenlere fabrikaca ayda bir lira mukabilinde yatacak 
yer ve maliyet fiatı üzerinden fabrika kantininden yemek temin e
dilmiştir. 

S. - Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir. 
6. - Fabrikanın hususi kurslarında yetiştirilecek talihler iki sene 

müddetle idareye hizınet edeceklerine dair taahhüd senedi verecek-
k~~ 01~ ıra 

1517 

H. M. GHAZANF AR 
TICARETHANESI 

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

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

-----
Yenişehir çocuk yuvası 1111111111111~ 

Modern bir ana mektebidir ~ 

~il il 111111111 

----- Kayıd ve ~abu! her gün 9 -16 Yenişehir inkılap sokak 

-- numara ıs. Telefon: 1983 1161 ---
::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Ankara Memurlar Kooperatif Slrkellnden: 
Şirketimizin 4/Mart/ 1938 tarihinde akde- Size • • 

ıncı 

bir 

• 
gibi dişler ve güzel 
ağız temin e'der 3-6399 dilen umumi heyet içtimaında nisabı ekseriyet kokulu 

temin edilmediği cihetle esas mukavelename· ------------------

mizin 46 mcı 
19/Mart/ 1938 

maddesi mucibince içtima, 

tarihine müsadif cumartesi 

günü saat on beıe talik edilmiıtir. İçtima yeri 
ANKARA PALAS 

PAVİYONDA 
halkevidir. 

İNKleAZI 
HAZIMSIZLIGI 

MİDE 
EKŞiLİK VE VAHMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

efoa"iq 
MiDE VE BAA:5AKLARI AllŞllA:MAl. 

İÇİLMESİ Lİ..TİF TESİRİ KOLAY 
VE MÜL.l.VİMOİQ 

YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 
MUSTAHZAR TUTAMAZ . 

MAZON f$IM VE HOROS 
........ RıcASINA DİIC~AT 

HUllAl<A EVİNİZDE BIQ 

slst BUlUHOURUHUZ 

1165 

~ı 
ULUS -19. uncu yıl. - No.: 5973 

İmtiyaz ıahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

1242 

SiNiR HASTALIKLARI• 
MOTEHASSISI TRİO MARiNO 

Doktor Halit Ulaş Sevimli eksantrik dansörler 
Paris Salpetrihe'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. S. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 7 982 ---

Yeni gelen meşhur Duo 
Roxan ve Darewski 

Cazda sempatik şarkıcı 
Karo Leszay 

Her akşam yeni ve eğlenceli numaralar 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GtJN BU GECE 

Göz kamaştırıcı revü sahneleri - Em
salsiz ve zengin dekorlar - Dans -

musiki ve aşk şaheseri 

BRODW AY MELODİ 1938 

Baş rollerde 

Robert Taylor - Elcanor Powel 

Seanslar 

1 - 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21~ de 
Bugün saat 1 de talebe matinesi 

~111111. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = -- -- --- -- -- --- -- -- --- --.,11111,. 

Bt!GtJN BU GECE 
Eski bir Çin generalinin halka yap
mış olduğu zulüm ve işkencelerini 

canlandıran türkçe sözlü 

ASI GENERALİN SON EMRİ 

Ba, rollerde: 

Garry Cooper - Madeleine Caroll 

Seanslar 

1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 
Bugün saat 1 de talebe matinesi 

r 
"' -

==========================================!• 

Yangın, hayat1 otomobil, cam sigortaları yapılır. Halil Naci Mrhcroğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2089 
"UnıOI\" Ank~a ac:cntahğı l33'1 


