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İngiliz dış politikasının mühim esaslan 
; H*V''•"tcJ* ' e · t ., ,, t • ' t , ,, 4 t t t't tt.-,_•e t e ·· y,e, e ; •· f't t J'~V. • •••"l••-•••tı\ı t AW"#-h* * t 41'" •• ' •:; t t tt t t tt t: t t ; t t'' t t' ' y' ey t .,.,44 4 4 4 ·· e • 

ekoslovak sınırının tashihi isteniyor 
~ 

lngillere Cekoslovakyadaki 
~--·'"'~"!ip,;;• ' . - . ., . 
lfıi,ll)i<".,.._~ ·ı Ail'l '.' • 

almanlara muhtariyet verilmesi 
• ~ 1 ~!.· ·~.: . . .. . ; :· ~~·t~ 

i(in teşebbüslerde bulunacak 
Zaferden sonra da 

Yabancı gönüllülerin derhal 
İspanyayı terketmesi İçin 

general F ranko ile anlaımıı! 

Zirai 
kalkınmamız 

--, Londra, 21 (A.A.) - "Havas ajan-
1 sı muhabirinden" Salahiyetli politika 
müşahidler, Avusturyanın ilhakı key
fiyetini, Çekoslovakyaya karşı bir 
darbe takib etmediği cihetle, lngilte .. 
rede kabine buhraniyle muhafaza.kar 

- Ziraat kongresi partinin ikiye ayrılmasının katiyen 
örÜM:ıe geçilmiş olduğunu be~ et-

Avusturya 
ilhakı 

.. 1 uzerrne 
İsvi(rede de 

olduk~a 
1 

gemı 

mikyasla 

bir heyecan 

baş gösterdi 

İSVİÇRE BİR BEYANNAME NEŞRETTİ 
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İsviçre halkı 
Vatanı her kime karşı 
olursa olsun sonuna 

kadar ·müdafaa edecek 
Bern, 21 (A.A.) - Bugün öğleden sonra, federal parlamentonun mart 

içtima devresinin açılışı münasebetiyle, konfederasyon reisi B. Bauman 
tarafından almanca, federal müşavir Pilet tarafından frans1zca ve federal 
müşavir Motta tarafından italyanca olarak, federal konsey, nasyonal kon
sey ve devletler konseyi namına bir beyanname okunmuştur. 

A vusturyanın kalkması ile alakadar olan bu beyannamede ezcümle 
deniliyor ki: (Sonu 8. inci sayfada) 

1 ic; bakanımız geldi 
Bir kaç gündür İstanbulda bulunan 

İç Bakan ve C.H.P. Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya dün sabah şehrimize 
gelmiş ve Ankara Garında karşılan
mıştır. 

lngilterede bulunan bankacıları
m1zın yapmakta oldukları temaslar 
ve bunlara iltihak etmek üzere gön
derilen Maliye Vekaleti nakid işleri 
umum müdürünün hareketi münase
betiyJe İstanbul gazeteJerinde ne}r<>
lunan havadisler ve ifade olunan ra• 
kamlar hakikate uymamakta.dır. 

-.!!.---.1-J.:.-....t7 I'-' 

Yazan: N. 8. 
( Sonu 8. ınci sayfada !) Alman askerleri bir geçid reıminJ e 

Ekonomi bakanımız 
Ekonomi bakanlığına gelen malu

mata göre Ekonomi bakanı ve ziraat 
bakanlığı vekili B. Şakir Kesebir bu
gun İ•tanbula yarın da 'ehrimize av
det etmiş bulunacaktır. 

Gene İstanbul gazetelerinde vergi 
tenziline aid çıkan havadisler de bu 
cümledendir. 

Her şeyin, olduğu gibi, zamanın. 
da efkarı umumiyeye arzını şiar edi
nen hükümetimiz bu neşriyatın tashi· 
hine Anadolu Ajansını memur eyle
miştir. (A.A.) 

Önümüzdeki ayın on sekizinci gü
nü toplanacak olan ziraat kongresini, 
Atatürk'ün bu sene Kamutayı açarken 
söyledikleri program • nutukta işaret 
buyurdukları esaslar dairesinde ta
hakkuk ettirilecek büyük zirai kal. 
kınına faaliyetinin başlangıcı sayabi
liriz. 

Şaf'in bu husustaki direktifleri de 
zihinlerimizde yer etmiştir. Milliğ 
ekonominin temeli ziraattir, vecizesi 
ile başlayan bu direktifler, hatırlarız 
ki, Celal Bayar hükümetinin progra
mında şu gruplarda toplanmıştır: 

- Topraksız çiftçi bırakmamak; 
- İş vasıtalarını arttırmak, iyileş-

tirmek ve korumak; 
- Ziraat bölgelerine göre hususi 

tedbirler almak; 

- Çok, iyi ve ucuz istihsal temin 
etmek. 

Fakat Şef, bu direktifleri verir
ken zirai kalkınma hareketine başla
manın ilk şartı olarak "bu hayatiğ işi 
isabetle amacına ulaştırabilmek için, 
ilk önce ciddiğ etüdlere dayalı bir zi
raat siyaseti tesbit etmek ve onun için 
de, her köylünün ve bütün vatandaş
ların kolayca kavrayabileceği bir zL 
raat rejimi kurmak lazım,, geldiğini 
kaydetmiştir. 

İşte, ziraat kongresi, o direktifle
re göre yapılmış olan bu etüdün kül-
1iyetini teşkil eden kanun projeleri
üzerinde görüşüp dileklerini de hil· 
kümete bildirmek gibi değerli bir is
tişare vazifesi görecektir. 

İlk önce şunu kaydedelim ki mo
dern Türkiyede kongreler, onun, "halk 
için, halk içinde ve halkla beraber,, 
gibi büyük prensipler~nin tezahürle
ridir. Netekim zirai kalkınma bu 
prensi pin bir ifadesi değil midir? Şu 
halde, milletin iyiliği namına girişi. 
len esaslı bir teşebbüste mütehassıs
larla birlikte her vilayeti temsil eden 
murahhasların da görüşlerini öğren
meği temin edecek bir kongreyi yal
nız yapacağı işin ehemiyetini değil, 
bizzat toplanışmdaki sembolik mana
yı da düşünerek memnuniyetle karşı
lamalıyız. 

Kongrenin ruznamesinde neler bu· 
lunacağmı - Atatürk'ün direktifleri
ni göz önüne getirerek • tahmin ede
biliriz: 

Topraksız çiftçi bırakmamak di
rektifi, bir projesinin hazırlanmış ol
duğunu bildiğimiz zirai ıslahat kanu. 
nunun büyük mevzuudur: Arazide 
mülkiyet ne ile meşruttur? O arazi-

( Sonu 8. inci sayfada) 

PROFESÖR PİTAR ŞEHRİMİZDE 

Değerli profesör bugün 
ilk konferansını veriyor 

Profesör Pitar 

Türk tarih kurumunun davetlisi o
larak Ankarayı ziyaret edeceğini yaz
dığımız Cenevre üniversitesi profe
sörlerinden B. Öjen Pitar dün şehri
mize gelmiş ve istasyonda bir çok 
güzide kimseler tarafından karşılan
mıştır. Profesör Pitar ilk konferansı
nı bugün saat on altıda Ankara 
Halkevinde verecektir. Değerli. i
lim adamı, yarınki çarşamba ve onu 
takibeden perşembe, cuma ve cumarte
si günleri yine aynı saatte konferans
larına devam edecektir. Bu konferans
lara, fakülte ve yüksek okullar ile pro· 
fesörleri, tarih coğrafya öğretmenleri, 
tarih kurumu üyeleri iştirak edecek
lerdir. Profesör Pitarın enternasyonal 
şahsiyet ve şöhreti dolayısiyle, bu kon
feranslar geniş bir alaka uyandırdığın
dan bütün münevver gençliğin bu ko
nuşmaları dinleyebilmesi için herkesin 

( Sıonu 8. inci sayfada 1) 

Hindistanda çarpışmalar 
Londra, 21 (A. 

A . ) - Bombay
dan bildirildiğine 

göre, A llahba d da 
vaziyet büsbütün 
v a h imle§mİ§tİr. 
Son günlerde kan 
h çarpıtmalar ol
mut, 7 kiti ölmü~ 
ve 43 kiti de ya 
ralannuttır. Dün 
yeniden çarpı§ma

la.r olmU§ ve ölü -
ferin sayısı 14 e 
çıkmıttır. Binler • 
ce kiti dağlara 
kaçmak tadll'. Bü
tün mağazalar k a 
panınıttır. Mü him 
İngiliz takviye kı
taları Allah ab a da 
gönderilmektedir. _' ____ _ Hindiıtanda yapılan çarpıfmalardan 

bir görünü§ 

Çinde bir •okak harbı 

TİENÇİN - PUKOV HATTINDA 

Çinliler büyük bir 
zafer kazandılar 

Şanghay, 21 (A.A.) - Havas bildiriyor: Halen Çantung'un 
cenubu·nda ıiddetli muharebeler cereyan etmektedir. Çinlilerin 
Şuçeu önünde birçok muvaffakıyetler kazandıkları bildirilmek
tedir. 

Siddeıli muharebeler 
Hankeo, 21 (A.A.) - Pukeu - Ti

netsin demiryolu cebhesinde şiddetli 
muharebeler olmaktadır. Japon kuv
vetlerini yandan çevirmek istiyen iki 
çin kolordusu, Çantungun cenubu 
şarkisinde Lingyi civarında japon 
kuvvetlerine karşı şiddetli bir taarru
za geçmiştir. Bu hususta neşredilen bir 
Çin tebliği, çinlilerin büyük bir mu
zafferiyet kazandıklarını ve japonla -

(Sonu 8. inci sayfada) 

iKiNCİ SAYFAMIZDA : 

1936 mali yıl 
bilônçomuz 

Yazan: Sa. 

Merkez Bankasında 

U. müdür 
istifa etti 
Yerine B. Kemal 

Zaim tayin edildi ---H ususi surette istihbar et· 
tiğimize gör e Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum l\lü
dürii B. Salahaddin Çam sıhi 
sebebi erden dolayı istifa et-

( Sonu 3. iJ.ncü say fada ) 

Fıkra 

Olmakta olan ! 
Bir günde bir şehirde hemen h._ 

men 1500 ölüm! !sterseniz, parisli ko
münistin fikrinde olasınız: 

- Alman olarak ya~amaiı, fransıs 
olarak ölmeğe tercih ederim. 

Yahud, Malta'daki meşhur osman
lı edibinin ahlakında bulunasınız: 

- Zelilce yaşamağı, ~erefle ölme
ğe tercih ederim. 

Barselon'daki iransız konsolosq 
gibı', rahatça, ve hiç bir çeşid İspan
yol olmadığınıza şükrederek bir kah
vede oturmaktan 1rayri bir şey yap. 
masanız dahi boştur : Havada n 
ölümle, yabancısı olduğunuz millet!,,_ 
rin boğuşmasına kurban gidebilirsi. 
niz. 

Açık şehirlerin, kadın, çocuk, ya
ralı ve hastaların lehine ieryad eden
lerin insani duyl{ularını takdir etme. 
mek doğru dei(ildir. Fakat yeni asrın 
taarruz silahı düşmanı takatten düşü,.. 
mek için ne .yapabiliyorsa, kırtast 

inancalarla onun önüne geçilebilece
ğini beklemek daha fazla yanlıştır. 

Düşman denizden 1relecekse tuzlu 
suyu, karadan gelecekse toprajtı, ha
vadan gelecekse mavi gökü kapama
ğa bakmalı! Denizaltı mu.harebesini 
menetmek istiyenlerin: 

- Lütfen bana deniz üstünden 
hücum ediniz! 

Tarzındaki ricalarının ne kadar 
fayda verdiğini biiyükharbtan beri 
gört_p durmaktayız. 

En kahramanca harbın göğüs gö-
i(üse bıçak kavf(aSı olduğunu söyli
yenler haksız değildirler. Hatta, vak
tiyle, iki kumandanın, iki millet ara
sındaki harbın taliini kendi şahsi dü
elJ.o neticesine bailadıklarr da olmuş
tur. 

Şimdi belki de bir arı hücumunu 
reddemiyecek olan beyaz esvablı, sol
gun benizli kimyager - nice vücud ve 
ruh kahramanlarını yere sermektedir. 
Bıçağa bıçak, süngüye süngü, kanad'a 
kanad, gaza !{az! cisim cisme, ya.hud 
zeka zekaya! Kollektif emniyet ted. 
biri bulununcaya kadar, umumi kai
deye tabi olmaktan gayri elden ne 
gelebilir? • Fatay 
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Mali ledkiklerimiz 1 
,, .. , 

ŞEHiR HAYATI" .. , Kam uf ay 
,,,,, t 

1936 malt yıl bil~nçomuzl İrak elçiliğindeki 

dünkü süvare 
Encümenlerinde 

Kamutaya veri1cn kati 
ne aldık, 

~936 mali yılr kati hesab kanunu 
projesi Kamutaya verilmiştir. Bu k.a· 
nunu tahlile başlamadan evvel, kati he
sab kanunlarının mahiyeti hakkında 
kısaca malfunat vermeyi faydalı bulu
yoruz. 

Bizde mali yıl, hazirandan başhya
rak ertesi yılın mayıs gayesine kadar 
olan on iki aylık bir devreyi ifade e
der. Büdce ise, bu devre içinde devlet 
varidat ve masarifini tahmin eder ve 
bunların tatbik ve icrasına mezuniyet 
verir. Büdce Kamutayca tasvib edil
dikten ve aid olduğu mali yıl da gir
dikten sonra büdce ile tahmin edilen 
varidatın tahsiline ve kabul edilen 
masrafların yapılmasına başlanır. Ma
li yılın sonunda, muhammen rakamlar 
kat~ ve büdcede hakiki şeklini iktisab 
eder. 

Büdcenin muhammen varidat ve 
masraf rakamlarını, varidatın verimi 
ve masrafların tamamen yapılıp ya
pılmaması gibi sebcblerden matla di
ğer bazı hallerde değiştirmeğe amil 
olabilir. Mesela: Büdce hazırlandığı 
:zaman bilinmeyen ve büdcede yer ve
rilmemiŞı olan yeni ihtiyaçlar için, Ka
mutayın muvafakati ile, büdceye yeni 
masraflar iUive edildiği gibi, büdcede 
nazara alınan fakat kafi gelmiyen bazı 
tahsisatlara yeniden zamlar yapılabi
lir veya büdce dahilinde tahsisat ta
sarrufları ve tahsisat münakaleleri 
ile yeni tertiblcr almabilir. 

Böyle zaruri bir takım hadiselerin 
tesiri altında kalan büdcenin Kamu
taydan ilk çıkan rakamlariylc, mali yıl 
bittiği zaman, tatbikat neticelerine gö
re, ortaya ~ıkan hakiki rakamlarının, 

teker teker olduğu gibi, yekun olarak 
da, yekdiğerine tetabuk etmesi ekseri
ya miimkün olmaz: Bazan düşünülen 
masraflara karşı elde edilen varidat 
kafi gelmez, hatta masraflar çoğaltıl
madığı halde bile, büdce açık verir. 
Bazan da varidatın verimi düşünülen 
masrafları ve hatta munzam bazı ihti
yaçları tamamen önledikten maada 
bir bakiye de bırakır. Böyle olunca 
büdce, bir fazla ile kapanmış olur. 

BUdceyi kabul eden ve onun tatbik 
ve icrasını hUkUmete bırakan Kamu
tay, büdcenin aldığı hakiki vaziyetten 
haberdar olmazsa büdcc ilzerinde.ki 
hakkını tamamen kullanmış sayılmaz. 
İşte kati hesab, bir büdccnin tatbikin
den ıonra almış olduğu aon ve kati şek 
li tesbit etmek ve büdceyi kabul etmiş 
olan Kamutayın büdcenin tatbik neti
celerinden haberdar olmasını temin ey 
lemek için hazırlanan bir nevi blan~o
dur. 

Hükümet tarafından hazırlanan kati 
hesabtan mada, Kamutay namına mu
hasi.blerin hesabları Uzerinde büdce tat 
bikatını tetkik ve mürakabe eden di
yanı muhasebat da, bir yıl içinde elde 
ettiği neticelerle kati he&abı karşılaş
tırarak, bir beyanname ile, Kamutayı 
tetkik ve mürakabe neticelerinden ha
berdar eder. 

hcsab kanununa 
ne harcadık ? 

göre, 

Yazan : Sa. 
müddet 17 aydır. Bütün muhasiblerin 
Maliye vekUetine bağlanmasr, 1928 yı
lından itibaren, yeni muhasebei umu
miye kanunu ile, hesapların merkezde 
toplanması ve devlet hesaplarının yıl
lar geçtikçe daha iyi işlemesi, büdce 
tatbikat neticeleııinin çabuk toplanma
sını ve hesabı katilerinde, kanuni 
müddetinden evci, (1936 hesabı katisl 
9 ay eve!) Kamu taya verilmesini temin 
eylemiştir. 

~·* 
1936 mall yılı büdceıı.inde varidat 

212.764.000 ve masarif 212.755.000 lira 
olarak tahmin edilmişti. 

Büdcenin varidat kısmında: !rad 
ve ıervet vergileri 36,8 milyon; istih
~ak ve muamele vergileri 83,9 milyon; 
ınhisarlar safi hasılatı 36,6 milyon; 
devlete aid mallar ve devletçe idare 
edilen müesseseler hasılatı 3,5 milyon 
lira ile yer alıyor; geriye kalan kıs
mını da bunların dışında kalan vari
dat teşkil ediyordu. 

1936 yılında, büdce içinde yer a
lan fakat rakamla ifade edilmiyen na
zım varidat da dahil olmak üzere, bü
tün varidat menbalarmdan 271.078.532 
lira tahsil edilmiştir. Büdcenin nor. 
mal menbalarından elde edilen hası
l!tı bulmak için bu yekfından, fevka
lade mcnbalardan elde edilen ve ye
kfınu 34.560.963 lira tutan varidatı çı
karmak Hizımdır. Bu çıkarılınca büd
cenin asıl normal menbalarından ya
pılan tahsilat 236.517.569 lira olur. 

Büdcede, normal menbalardan el
de edilecek hasılat, 212.764.000 lira 
tahmin edilmiş olduğuna göre hakiki 
tahsilat, muhammenatı 23.753.563 lira 
geçmiş demektir. Bu fazlalık bütiin 
varidat nevilerine, aşağı yukarı yek. 
diğerine yakın nisbetlerle, dağılmış 
bulunmaktadır. 

Masarif kısmına gelince: 1936 ma
lt yılı içinde bildceye dahil tahsisata 
mahsuben (nazım fasıllar dahil ol
mak üzere) 260.265.323 lira masraf 
tahakkuk etmiştir. Bu masrafların 

239.992.581 lirası nakden ödenmif ve 
20.272.741 lirası da mayıs sonunda 
büdceye masraf kaydedilerek 1937 
mali yılında ödenmek üzere hesaba 
nakledilmiştir. Bu bUdceye mukabil, ye 
ni yıla devlet veznelerinde ve banka
larda bulunan 40.960.343 lira bir para 
mevcudu ile girilmiştir. 1936 mali yı
lında bankaların ve posta ile merkeze 
veya diğer mal sandıklarına gönderi
len fakat 1937 mali yılı içinde hesab
lara geçirilmiş ve yolda kalmıf oldu
ğu anla~ılan 654.027 liranın da para 
mevcuduna il&.veıi Uzımdır. Bu da 
nazara alınınca, hazinenin yeni yıla 
devrettiği hakiki para mevcudu 
41.614.371 liraya yUkselmektedir. 

1936 mali yılında ödenemiyerek, 
1936 büdcesi hesabına olmak üzere, 
1937 mali yılmda ödenmek Uzere he
saba kaydedilen 20.272.741 lira, 
41.614.371 lira tutan para mevcudun
dan çıkarılınca, hazinenin 1937 mali 
yılına 21.341.629 lira hakiki bir para 
mevcudu ile girdiği anlaşılmaktadır. 

Tahsilat ile nakden ödemelerin bi
ribiriyle mukayesesine gelince: 

Büdcenin normal menbalarından 
elde edilen hasılatın 236.517.569 lira 
olduğunu ve büdce masraflarından da 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Kral S. M. Gaziyülevvel 

Dost ve müttefik İrak hükümetinin 
Kıralı S.M. Gaziyülevvelin doğum yıl
dönümü münasebetiyle dün gece İrak 
elçiliğinde bir süvare tertib edilmiş ve 
bu süvarede memleket büyükleriyle 
kordiplomatik hazır bulurunuşlardır. 

Japon elçiliğinde 

Japon elçiliğinde bu akşam bir süva
re vardır. 

Türk Haı,'a Kurumunun 
balosu 

Tilrk hava kurumu Ankara şubesi, 
nisanın dokuzunda vereceği balonun 
hazırlıklarına devam etmektedir. Ba
lo, Halkevi salonlarında verilecektir. 
Tertib heyeti, balonun mevsimin en gü 
zel gecesi olarak geçmesi için bir çok 
yenilikler hazırlamaktadır. 

Zehirli Kucak 

Dün akşam halkevinde yüksek zira
at enstitüsü talebeleri ile halkevi tem
sil kolu üyeleri beraberce zehirli ku
cak piyesini temsil etmişlerdir. Piyes, 
büyük bir alaka ile seyredilmi' ve sa
lon çok kalabalık olmuştur. 

lstanbul ıehir tiyatrosu geliyor 
İstanbul 9ehir tiyatrosu, Halkevin

de on beg gün kadar temsil vermek ü
zere nisanın başlarında şehrimize gele
cektir. Trup, bmire uğramadan gelir
se 2 nisanda, İzmir seyahatini yapar
sa 22 nisanda tehrimizdc olacaktır. 

icra mütehassısı 

tetkiklere başladı 
Adliye Bakanlığının icra daireleri

mizde tctki.kler yapmak üzere !sviç
reden davet ettiği profesör Leyman 
cumartesi günü §ehrimize gelmiş ve 
kendisini Adliye Vekilimize takdim 
etmiştir. 

Bay Leyman bugün öğleden evci 
ve sonra Ankara icra dairesine gide
rek tedkiklere başlamıştır. Mütehas
ıııın birkaç giln sonra İstanbula gide
ceği ve tedkiklerinc orada devam ede
ceği anla§ılına.ktadır. 

Çeklerle ticaret anlaşmamız 

Altı ki~iden mürekkeb çekoslovak 
ticaret heyeti bugün şehrimize gele
cektir. Yeni ticaret ve kliring anlaş
maları etrafındaki görüşmelere yarın 
başlanacaktır. 

' 
Kamutay Encümenleri dün aşağıda 

yazılı mevzuları müzakere etmişler
dir : 

Adliye encümeninde: 

~urayı Devlet kanunu Jayihasının 
müzakeresine devam edilmiştir. 

Arzuhal cnciimenin'de : 

Enciımene tevdi edııen arzuhaller
den ruznameye alınmış olanlar hak
kında vekfiletlerden davet edilen sala
hiyetli müdürler dinlendikten ve en
cümenlerden gelen cevablar tetkik e
dildikten sonra bu arzuhaller karara 
bağlanmıştır. 

lJalıiliyt? encümeninfle : 

Köy kanununun baz ı macıdelerinin 

değiştirilmesine ve mezkur kanuna 
yeni hükilrnler eklenmesine dair olan 
kanun layihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. 

Maliye enciimeninde : 

'l iıtun ve tutun ınmsaı. uakkındaki 
kanun ıtıylhasının mUzakerealnc de
vam edilmiştir. 

Riidcc enciimenin<le : 

ürman Çiftligi bira fabrikası tara
fından getirilen şişeler hakkında ya
pılan gümrük resmi tenzilatının tas
dikine dair olan kanun layihası ile 
tarife kanununun 6 ıncı maddesinin 
1 sayılı bendinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tayihalarını müzakere 
etmiştir. 

Kamutay çağrılan 
XMaarif Encümeni bugün grup iç

timaından sonra toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugün grup iç

timaından sonra toplanacaktır. 
XParti grupunun tek metin hakkın

daki komisyonu bugün parti grup içti
maından sonra toplanacaktır. 

General Dirik geldi 

Trakya genel et>pekteri General Ka
zım Dirik dün sabah İstanbuldan şeh
rimize gelmiştir. 

Yeni yapalar 
ve yollarımız 

• Bakanlar mahallesinde inşa edilmek 
te olan kültür bakanlığı binasının top
rak tesviyesi yapılmaktadır. Binanın 

temel yerleri açılmı§.tır. Önümüzdeki 
günlerde temel atma töreni yapılacak
tır. 

Boğaziçinde milli 

emlôke aid erazi 
Boğaziçinde milli emlake aid olan 

arazinin satış şeklini tesbit edecek 
bir karara varmak üzere Başvekalette 
bir komisyon kurulmu§tur. Komis
yonda genel kurmay başkanlığile, Ad
liye, Dahiliye ve Maliye Vekaletleri
nin de mümessili vardır. 

Komisyonun hazırlıyacağı rapor ü
zerine, muhtelif tarihlerde mim em
lake geçmiş olan ve Boğaz çinde bu
lunan araziden lüzum görülenler sah
ta çıkarılacaktır. 

~ 
. -----

e im maaşlar1 nasd ve 
e kilde ba(llanacak ? 

toplontıs11ıda Kamutay dünkü 
dört kanun projesini kabul etti 
Kamutay dün Hilmi Uran'ın başkan-! le türkler ve türk sermayesilc müteşek· 

lığında toplanarak tapu, milli müdafaa kil şirketler tarafından satın alınan ve 
deniz kısmı ve hariciye büdcelerindeki kuvvei sevkiyeleri buhar makinesi, e • 
münakaleleri kabulden sonra askeri ve lektirik veya dahili ihtirak motörlü ve
mülki tekaüd kanununun 98 inci mad - ya kombine olan alelumum gemilerle 
desini değiştirmiştir. Tilrkiyede bunlar tarafından yeniden 

Bu maddeye göre, dul anaların birin- veya mevcud gemilerin bazı aksamın .. 
ci derecede maaşa müstahak yetimler dan istüade etmek suretiyle yapılacak 
arasına konulması memurun hayatta i- veya yaptınlacak mümasili gemilere lü
ken beyanname vermesiyle mümkündü. zumu olan veya mevcud gemilerdeki 
Bazı memurlar ihtiyar analarından ön- istimal kabiliyeti kalmayıp değiştiril • 
ce kendilerinin ölebileceklerini hatırla- , mesi veya yedek olarak bulundurulma
nna getirmiyorlar, bazıları da anaları· sı zaruri olan tekne malzemesi ve teç .. 
nın çok ihtiyar olmasından dolayı genç hizatile her nevi ana ve yardımcı maki
zevce veya çocuklarından sonraya ka - neler ve kazanlar ve bunların her türlü 
lamıyacağını ve her halde yakın bir za- aksam, malzeme ve teçhi.ıatı ve sair her 
manda anasının öleceğini ve yetimler nevi gemi alllt ve edevatı ve demirbaı 
arasında maaş nakli de olmadığından eşya ve mefruşatı, yerli mallardan mat
ananın kendine tahsis olunan maaşı da lub fenni evsafta temini mümkün olan
beraber götürerek çocuklarının mah - lar hariç olmak ve faturaları İktısad 
rum kalacağını düşündüklerinden böy- Vekaletince tasdik edilmek şartilc 1940 
le bir beyanname vermiyorlardı. Kanu-' mali yılı sonuna kadar gUmrilk resmin
nun tatbikatında, bu ihtimalin dışında den muaftır. 
hadiselere rastlanmış, beyanname ver- Madde: 2 - 12 haziran 1936 tarih 
meden ölenlerin dul anaları ömürleri - ve 3044 sayılı kanun kaldırılnuştır." 
nin sonunda ve ihtiyarlık anında sıkın- Miizelcri ziyaret edenlerden 
tı içinde kalmışlardır. Orduda büyük l k . a ınaca · para 
rutbeler ve yüksek makamları almış o - Mü 1 1 .. 1 · · • et 
lan komutanları yetiştiren analardan d 

1 
zde erale orenky.~r ennhı kzkıyadr e • 

b ·· d f 1 v 1 k. en er en ınaca ucret a m a şu 
u yuz en se a ete ugnyan ara .va ıt k k b 1 d'l · · 

vakit rnstlanmıttır. Buna mani olmak anun a u e 1 mıştır: . 
maksadiyle hazırlanan tadilin dün ikin- Madde 1 - ~mum~ açılmıı olan m~ 
· ·· ake · l dd zelerle açık muze halıne konmuş tarı • 

cı muz resı yapı mış ve ma e şu şe- • . . . . .. 
k 'ld kabul edilmi tir• hı bınalan ve tanzım edılmış oren yer. 

ı e ~· ı··· dld k 
Y 

. erım zıyaret e en er en onar, açr 
etım maaşlarının bulunan milli saraylarla Topkapı sara-

tahsis ~ekli yı müzesini ve müştemilatını ziyaret 
"Madde: 1 - 1683 sayılı askeri ve edenlerden ellişer, Ayasofya müzesini 

mülki tekaüd kanununun 48 inci mad- ziyaret edenlerden yirmi beşer kurut 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: duhuliye alınır. Bu Ucretler Ulusal bay-

Yetim maaşı birinci derecede zevce- ram ile genel ve hafta tatil günlerinde 
ye ve evlada, bunlar bulunmadığı tak· yarıya indirilir. Sıhiye müzeleri duhu· 
dirde ikinci derecede dul ana, muhtaç liyesiz ziyaret edilir. 
ve malOl zevç ve baba va tahsis olunur Madde 2 - A) Alelumum mektcbler 
ve bunlara yetim denilir. talebesinden, 

Memurlar veya mütekaidler ikinci B) Kıta halindeki erat ile suhaytann-
derecedc bulunan istihkak sahihlerinin dan, 
birinci derecede müstahaklar arasına C) Rehberlerile toplu halde gelen 
konulmasını bir beyanname ile taleb halkevi gibi kültür kurumları üyelerin.. 
eylemek hakkını haizdirler. den, 

Ancak bu yolda beyanname verilme- D) Ecnebi memleketler talebe ve iz .. 
miş olsa dahi muhtaç olan dul ana ile ci gruplarmdan (Mütekabiliyet e.aası • 
malQl veya altmış beş ve daha ziyade na göre), 
yaşda bulunan muhtaç babar;a taleble- E) Hususi müsaadeyi haiz sanat vcı 
ri Uzerine birincl derece yet riller a - tıhn uıUntoo~lortnden.~~~---~ 
smda maaş tahsis olunur. "F) Resmr Devlet mısatırıcnıc maı .. 

Maaş tahsisi için zevç ve babaların yetleri ve mihmandarlanndan duhuli " 
yaşlarının altmış beş veya daha ziyade ye ücreti alınmaz." 
olması veya her kaç yaşında olursa ol- Osmanlı Bankasının imtiyaz 
sun maişetlerini tedarik edemiyecek müddeti hakkında 
derecede malul bulunması ve her iki 
takdirde tahsis kılınacak maaşa muh -
taç olması Iazımdır. 

Altnuşbeş yaşına vüsul nüfus kaydile 
malU!iyet mahallince istihsal kılınacak 
raporun Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti veya Sıhiye işleri dairesi tara -
fından tasdikile, muhtaçlık; kendisini 
veya beslemesine mecbur olduğu aile 
efradını infak edecek kadar irad, ser -
vet veya kazancı olmadığına dair ma -
halli hükümet idare heyetince verilecek 
mazbata ile tahakkuk eder." 

Gemi ve motörlü vasıtaların 
çoğalma~ı 

Türk gemilerinin ve motörlü vasıta
larının çoğaltılmasx ve himayesi mak -
sadiyle hazırlanan kanun Hiyihası ikin
ci müzakeresinde kabul olunmuştur: 

'' Madde: 1 - Devlet müesseseleri -

Osmanlı Bankasının imtiyaz mUd • 
detinin uzatılmaıına dair kanuna elıC 
kanun müzakere edilmittir. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı, bir ıua • 
le cevab olarak layiha hakkıI}da ıu iza
hatı vermiştir: 

Büdce, kısa bir ifade ile, bir tah
minden ibaret olduğuna ve hesabı kati 
de büdcenin kati şeklini tesbit eyledi
ğine göre, hesabı kati bir taraftan büd
cclerin hazırlanmasında gösterilen 
dikkat ve itinayı ve bilhassa isabeti ve 
ileride tanzim edilecek bildcelerde tu
tulacak yolu ve diğer taraf tan devle
tin mali gidişini bütün açıklığiyle ifa
de etmesi bakımından çok büyük bir 
kıymeti ve ehcıniyeti haizdir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"- Osmanlı Bankası kanununda. 
malt1mu devletiniz olduğu ıurette, iki 
türlü kredi vardır. Biri, ·devlete 2 mil
yon 500 bin ingiliz liralık kredi a~ • 
mıştır. Bunun 1.250.000 lira&ı: imtiyaz 
müddetinin hitamına kadar devam ede
cek olan hesabı caridir. Diğeri de mu
kabilinde türk lirası verilmek suretiyle 
1.250.000 liralık muvakkat kredi nami
le açılan kredidir Bu muvakkat kredi • 
nin, imtiyaznamesindeki madde muci • 
hince, 937 senesi mayısının 31 inden 
bilitibar beş aene zarfında 250.000 in -
giliz liralık ınikdannm bankaya iade 
edilmesi meşruttur. 937 senesinden iti· 
baren her sene 250.000 lirasını iade et• 
mek suertiyle 941 senesine kadar ka -
panrnası lazımdı. ••• Bizde, mutlakiyct devrinde bugün-

kü mana ile bir blidce yoktu. Zaman 
zaman (muvazene defteri ) adiy
le devletin varidat ve masarifini gös
teren bazı hcsab cedvelleri hazırlan
mış ise de, bunlara büdce vasfı verile
mez. Bu devirde, 1887 den 1903 yılma
k.adar her yıl, devletin varidat ve ma
sarif neticelerini toplayan ve (sal mu
hasebesi) adını taşıyan bir takım ced
veller çıkarıldığı görülmekte ise de, 
bunlara kati hesab vasfı verilemiyece
ği gibi ihtiva ettikleri malümatı da 
tam ve doğru addetmek, hemen hemen, 
mümkün değildir. 
Meşrutiyet devrinde ilmi mana ile 

büdce tanzim edilebilmiş ise de: 
(1909 - 1919) yıllarına aid olmak üze
re tanzim edilmiş olan on bir büdce
nin, büyük gecikmelerle (tatbikinden 
dörder sene sonra), ancak üçüne aid 
kati hesab kanunu projesi hazırlana
bilmiş ve bunlarda da, vilayetlerin 
mühim bir kısmından hesab alınama
ması dolayısiyle, devletin varidat ve 
masarif neticeleri tamamen toplana. 
maımş ve bunlar aynı zamanda mecli
sin tasvibinden de ge~emiştir. 

Cumhuriyet devrine gelince: Bu 
devirde bütün büdcelerin olduğu gibi 
milli hükilmet bildcelerinin de hesabı 
katileri çıkarılmış ve Kamutayca tas
vib edilmiştir. Kati hesabların hazır
lanıp Kamutaya takdimi için, umumi 
muhasebe kanununda, tayin edilen 

Ağaç sevgisi 
Hindistanda ağaçlara nışanlı ve 

nikahlı binlerce genç kız vırmıı. 
Bunu bir bakımdan bir ibtidailik 
örneği diye, sembolik manası düıü
nülerek bir baıka bakımdan da ağa
ca sevginin, ağaç aşkının bir misali 
diye ele alabiliriz. Çünkü bu, beş 
aşağı beş yukarı, ağaçlara gönül 
vermek değil midir? Ve ondan son• 

ra, tabii, o ağacın vakitsiz kuruma
sına, dalının, budağının koparılma
sına gönlünüz müsaade edemez. 

Yurdun her tarafında ağaç bay
ramları yapılıyor. Bu bayramların 
manasının da, değerinin de, yara
tacağı neticelerin de çok büyük ol· 
duğuna inanmalıyız. 

Ağaç sevgisini bir tarafa bırak
tıktan sonradır ki türk vatanının 

sağında, solunda çıplak ve öksüz a
lanlar türemiştir. Hindistan kızları 
ağaçlarla evlene dursunlar, biz de 
pekaJi, vatan ağaçlarına birer ço-

cuk, birer kardeş gozile bakabili· 
riz. - T. 1. 

Gene harflere dair ... 

Bizim çoc:ukluguoıuzda pul aa
tan dükkanlara asılı bir levha 
vardı: "Her nevi tam1ra pulu". 
Bu yazı ıülüa ara.b harflerile o ka· 
dar.girift, o kadar iıtifli yazılmıt
tı kı ben ve daha birçok ç.ocuklar

1 

bunu ancak ıonradan - o da iıtid
lal tarikile - okuyabilmiştik. 

Geçenlerde yani ya:r.ılıuımızda 

acaib bir istif merakı ba§ladığın
dan tiki.yet etmittim. Dün gördü
iiiın bir kitıı.bm üzerindeki yazı
lar, beni yeniden bu şikayeti tek
rarlamağa sevketti. Kitabın bat
lıimı olduğu gibi turaya basıyo
ruz. Gayret edin bakalım, beş da
kikadan Önce söküp okuyabilecek 
mi&iniz ? · 

Harflerde süs, düzen, aanat, 
bütün bunları anlayabiliriz. Fakat 
harfin okunmak için yazıldığını 

da. unutmamak lazım değil mi? 
Sonra bütün medeni dünyamn 
müşterek bir yazı vasıta&ı olarak 
kullandığı bu harfleri ecişbücüş 
bir hale aokmağa hakkımız var 
mı? 

Tarihin değişen ve 

değişmiyen ıara.fı! 

"Litvan,ya, Leh kuvvetinin ö
nünde eğildi.,, Son günlerde çıkan 
gazetelerin hemen hepsinde buna 
benzer batlıklar görüyoruz. Bunu 
okuduktan sonra içini:z:deıı ~ 

- Biçare Lltvanya ! demek ge
lir. 

Halbuki bir zamanlar da Leh 
ve Lehistan isimlerinin önüne ''bi
çare,, ııfatını getirmek adetti. 
Hatta eski ~irlerimizden birisi
nin tamamını hatırlayamadığını 
bir beyti vardı : 
Biçare Lehin şimdi aleyhinde, lehinde 
Bir söz duyulur •••••••••••••••••• 

O zamanlar, "Babıali,, de iıtik-
Jalini ikaybetmit olan Lehi&tan'm 
mevcud olmıyan sefiri de mera
simlerde çağrılır; onun için boı bir 
koltuk bulundurulurdu. 

Milli bir leh tairi gene o sıra
larda: ''Türk süvarisi Vistül neh
rinde atını suladığı gün Lehiıtan 
isti~lali~e ka~ıacaktır,, demi§ti. 

Şundı vazıyet, mevki ve sıfat 
deği§iyor. Değiımiyen bir §ey var
sa o da ıu hakikattir: ''Hak kuv· 
vetlinindir.,, 

Mazi ve hal! 

İhtiyar İngiliz diplomatı Loyd 
Corc, en son töhretini yirmi sene 
önce imzalanan bir ıulh muahe
desinden alan Versay'da.n geçer
ken ''mazi mazidir: hal de hal.,, 
demiı. 

Fena vecize değil. Fakat Ver
&ayda bütün dünya için bir "mazi,, 
hazırlayanlar o zaman bugünkü 
''hali" daha iyi keıtirebilaelerdi 
fena mı oluııdu ?. 

Hükümet elinde bu krediyi daha 
geniş tutmağa lüzum gördüğünden do
layı banka ile uyuşarak bunu dört ıe • 
ne geriye atmıştır. Yapılan muamele 
budur. (Muvafık sesleri) 

Bu izahtan sonra proje kabul olun
muştur. Kamutay yann toplanacaktır. 

Dün hava bulutlu ge(li 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu geçmiştir. Günün en düJük 
ısısı 5, en yüksek ısısı da sıfırın üstün 
de 19 dur. 

Yurdun Trakya, Kocaeli, Eğe böl
gelerinde hava kapalı, orta ve cenub 
Anadolusu ile cenubun şark kısmın
da ve Karadeniz kıyılarında bulutlu. 
doğu Anadoluda açık geçmiştir. 24 sa
at içinde hiç bir yerde yağış olmamış
tır. Karla örtülü bölgelerde karın ka
lınlığı Erzurumda 20, Vanda 5 santi
metredir. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın al
tında olmak üzere Çorumda 3, Sıvas ve 
Boluda 5, Karsda 7, Vanda 9, Erzu
rumda 10 derecedir. En yüksek ısılar 
da Malatyada ıs, İzmir ve Antalyada 
17, Bahkesirde 19, Adana.da 21 derece 
dir. 
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İtalya • İngiltere müzakereleri 

Bir taraftan İtalya hariciye vekili 
kont Çiyano, mier taraftaa da lnsilte
renin Roma büyijk elçisi Lord Pört .. 
raamda Romada bqlıyan müzakereler 
on ıüaden beri deVlllll ediyor. Fakat 
hadiseler müzakerelerden daha çabuk 
~. Ve yüriidükçe de Raa. 
nuinkerelerinin veçhesi deiifiyor. 

Bir defa Abnanya, bqta ltalya ol. 
lnakiizere, bütinAvrapa'yı bir olap 
bitti luqaunda bıralmıqbr. Sonra 
Fnnlro da lsp1111yada karqımzhk ko
nıiayoauna bir olup bitti karfımula ı.. 
nıkacai• bemiyor. Bu badiselerin ikin· 
cili doiraclan cloiruya ltalya • Jngilte
re müzakerelerinin mevzuuna teıkil et• 
inekle beraber, anılusun da iki devlet 
anuınclaki görüpneler üzerine müessir 
o1,...ğıaa tÜP ... yoktar. Ac:Ma iMi hl • 
tliı ıin lqilten • ltalya mıiina"'9etle • 
ri iizerinclelci akisleri ne ohıeakbr? 

Evvela lnıiltere • ltalyamünuebet· 
leriai, İllgİ1İ2 • İtalyan ıörü,melerinden 
ayırmak Jizımchr. Anılusbm IODl'll bi
rik Akmaya ile~ olan ltalya, 
...,...., ı..p-. ~ .... 
çok kqmet veren bir ltal:ra haline sel· 
miftir. lmlya, lnsiltere ve Franaadan 
aynfıp da Almanya ile lterMer yiirii
meje baflıyah, yani Berlia • Roma tir
ketiai kurab, ba pn. m.fmclaa te
min edilen kinn büyük bir lannmı Al
-ya bnclUine talaaia etmİftİr. Gerçi, 
A"-:111 firket kwalmadaa evvel de 
llledlari aakerliii tatbik etmefe batla· 
•tb. Fakat Ra aehriDin boylan ai
lihlanmamr,b. Alman hallamn silah 
altma almmasmdan çok farklı olan Al· 
ınanya'run bir devlet olarak sili.hl_.. 
masa, Ren nehri boylannm silihlanma
aiyle meydana ıelmit bir vaziyettir. 
Alamaya b. earetle topnld.nm Fraa· 
saya kartı müdafaa edebilecek bir vai
)'ete aeçtiktea somada- ki cıeaul>ta ve 
.-kta .... biM siriteW'=iftir. S.n
dan hafb Almanya Avustwyayı ilhak 
etmiftir. Aın-yama kazançlarına 
lcaJ'!ı İtalyanın kazancı nedir? Heaiiz 
ortada kazanç denilehileeelc ıniiıbet 
lııir 197 yoktur. Buaun içindir ki Roma· 
Bertin firketiaia llıiitiin ...... nçlan ha • 
güne kadar Almanya'nm cebine P.. ...... 

Fmt ltalya, A1mlınya ile .w.ttili 
lna ,irketin beflanm azacık.......
Wr UmLineznw v..,_yı bl kh I. 
hher, ıirketin lcen&sine ~ eltili 
kira. •azseçema. Ve 1ıııa meaele söz 
öna.de tabıldaia zanmsdır ki inciliz • 
lta)ya sörü~erinin, an hubm enel--__ ........... -- - • .,.&&,.;: ~ 
n rirdiii iddia edilehilir. Y alli Jta17a 
İnıiJtere i1e anla,mayı on sin evveli • 
aine nazaran, daha çok istemekle bera
her, w;,le bir hedefe ftl'lllak ~ fe
dakarhk yapacak nziyette clelilc.lr. 
Neden? 

Çünldi ltalya artık Orta Anapa im
paratorluiundaa kati olarak elini ko
lunu çelaniıtir. Fakat oradaki vui,w • 
tini, Afrikada ff Akdenizde impara • 
torJıuk kurmak İçin feda etmiı bulun• 
yor. Yalnız lııuıün için delil, her gün 
j~ Almanya da 1 talya'ya ltu nokta
da 7Rdmt etmeje baırmr. Bimaark'm 
1870 ....,._dan sonra, Fnnaa',-a, ikide 
bir t.kt..r ettiii nasihati uautı1111yal111u 

" Akdehiz ve ıimali Afrika', m,_.. 
du Biamark, "Franaanın en tabii ıeniı
leme sahasıdır. Fruıaa bu saha ile met· 
pi oldalrça Almıinyanm yardnmna 
1rüvenebilir" 

Son posta ile ,.ten Amerıb pze -
telerinde Biımark'm 1'a ta.liyeıini ha· 
fırlatan lrir karikatür ftl'drr. Brener 
ıeçidine alman bayrağı dilsen Hitler, 
Mu.oliai'ye büyük bir diirlMa hediye 

----= - Doya doya Akdenizi ae)'l'et 
Diyor. Bu karikatüre ilive edilecek 

nokta ıudur ki, HitJer, fqiat ıefine yal
nız .lürbin hediye etmekle kalnuyacü. 
Şimali Afrika ve Akclenizde kullanmaJa 
tartiyle silah dahi verecektir. Çünkü 
1 talya ceaubta meııul oldukça, hem 
Almanya orta Avrupada hakim vui
yette kalacak ve kimbilir birıün fırsat 
~ Adriyatik denizine inecek; 
hem de lnsiltere ve Fransa ile ltalya 
arasındaki münasebetler rerıin ol
IDlllrta clnam edecektir. 

Binaenaleyh 1 talyayı Akdeniz ve 
timali Afrika ile metsul etmek Alman· 
Yanın işine elverir. Almanyanm bu 
noktada kuvvetli yardımına mazhar 
olan 1 talya, tirketin iki senelik kirm • 
duı kendiaine tahsis edilen hisseyi al
IDl.k mechuriyetinde bulunduiundaa 
Roma ıörüımelerinde insiliz noktai 
nuanna fedalcirbkta bulunacak vazi
yette delildir. Yani anılua, baflanan 
müzakerelerin müsbet neticeye varma
atna yardım etmİf sayılamaz. 

Diğer taraftan bu müzakerelerin in
lcıtaı her iki tarafın da İfİne elvermez. 
ltalyamn lnciltere ve Franaadaa ayn· 
larak mukadderatım Almanyaya bat • 
laması ltalyada hiç bir zaman hoı gö • 
tülmemiıti. Gerçi Musolini ltalyanm 
d11 politikasına istikamet verirken, 
ltalya kamoyunun temayülünü hiç bir 
aaman nazara almak lüzumunu hisset • 
llÜ' cleğild\r. Onun politika nazariyesi· 
ile söre, halka tabi olunmaz, halk arka.
dan sürüklenir. Fakat ltalya hallmun 

u~us 

D Ü N y · A H A B E R L E R İ 
• 

ispanyada tiddetli 
çarpıınıalar devam ediyor 

HATAYDA 

\ Yeni tazyik 
şekilleri Hava bombardımanları Amerika ve 

İngilterede nefretle karşılandı buldular 
Antakya 21 (Hususi) - Sömürgeler 

ittihadı anasır partiaini yaşatmak ve 
azalarını çoğaltmak için her çareye 
ba9 vurmaktadırlar. Son zamanlarda 
propagandalara yeni bir 'ekil bulmuş
lardır. Karakol kumandanları jandar
ma zabitleri ve memurlar bazılarını 
kandırmak ve bazılarını da tazyikle 
gözlerini yıldırmak makaadiyle her 
şeyi yapmakıtan çeıkinınemektedirler. 

Halkı tıuyik için lxıf
vurulan çare 

F ranlto harekahnın inkiıalını gö•teriT ltarita 

Banelon, 21 (A.A.) - Milli müdafaa nezareti teblii ediyor: 

Antakya, 21 (Huıusi) - Bilan çayı
nın tapnaaı dolayısiyle zarar gören
lere verilmek üzere halkıtan iane yo
liyle bin Suriye lirasından fazla para 
toplandığı halde bu paradan ancak 
300 lirası dağıtılmış, geriye kalan pa
ralar da "ittih:ıdı anasır" cemiyetine 
teslim edilmiştir. 

Bütün tahıildarlara ittihadı anasır 
cemiyetine girmiyen mülk sahibleri· 
nin vergilerinin defaten tahsil edilme
si ve paraları olmıyanların da malları
nı haczetmek ıuretiyle tahaili emre
dilmittir. 

Dün bütün sün bilhaua Alkaniz • Galanda bölgesinde ve Ter
revelilla önünde pek ıiddetli muharebeler cereyan etmiıtir. Bu 
bavalide cumhuriyet kıtalan frankiatlerin taanuzlarmı durdur
mutlardır. 

Hasan Cebbare bu işlerde sömürge 
memurları kadar ileriye gitmeğe de
vam etmektedir. Memurlara olur ol
maz emirler vermekte ve bu da delege 
tarafından bot görülmektedir. 

Tarragon, Reus, Benikablo ve Sa
&onte tehirleri dütınan tayyareleri ta
rafından bombardıman edilmiıtir. 

Bombardıman neticcainde bir kaç 
kifi ölmüf, bir çok evler yanarak ha
rab olmu9tur . 

Hükümetçiler mütareke 
üıememiıler 

Londra, 21 (A.A.) - Londradaki 
lapanya büyük elçiliği aıağıdaki teb
liği ne,retmektedir : 

Cumhuriyet hükümetinin isilerle 
bir mütareke akdini taaarlaGığına dair 
buı gazetelerde riva:ret}er çıkmakta· 
dır. lapaııya büytlk elçiliii bu eeauu 
hlıberleri ımtt olarak tebib eder .• 

Franküılerin aldıkl.an 
ganimetler 

Sen Sebast>iyen, 21 (A.A.) - Milli-
~.· ........... ~ ... 
bia eair, 16 top, 56 tank, 11 hava ve t:aa· 
ka karşı müdafaa topu, aayısız silah 
ve 35 tayyare düşürmüşlerdir. Üz«in
de 160 bin nilfua yqıyan 2350 mil mu
rabbaı yer zabtetmiflerdir. 

Şiddetli pzrpıfmalar 
Alkaniı, 21 (A.A.) - "Havu ajan11· 

nın muhlbirl bil<liriyor :" Lejyonerler 
enJ.lrl gün Kabenln parkmda batla
dıkları barekttJ bmaınhyarak Rio
Marten üzerindeki köprünün iki ba
'mdaki mev.zilerini geniflctmitlerdir. 

Bu bavalide bir çok kuvvetleri bu
lund.uiu aanılan düpnan tiddetle mu
kavemet etmektedir. 

Bombardımanlar ve Amerika 
Vqlngton, Z1 (A.A.) - Amerika 

birle,ik devletleri dış işler bakanı B. 
Hul, bütün dünya gazetecilerine beya
natta bulunarak Banelon bombardı
manını tekbiıh etmif ve demiştir ki : 
··- Baraelondan alınan haberler, 

aon hava hücumları eanMında erkek, 
kadın, çocaak ve ıiviller arasındaki ö
lülerin korkunç miktarı hakkında hiç 
bir şüphe bırakmamaktadır. Sivil aha
linin bombardımanr hakkında Ameri· 
ka hUkümetinin görlltünün bir çok 
defa bildirmiftim. Bu görüş önce in
saniyet prensiplerine, saniyen hiç bir 
harb nazariyeainin bu tarzda hareketi 
muhik g<;.termediğd keyfiyetine isti
nat etmekte<lir. Barsdon bombardı
-.nları hakkında nefret hislerimi bil· 
dirirken amerikan halkının hislerine 

aklıselim sahibi olduiu da anlaıdclı. Ve 
ltalya meclisindeki izahatiyle, Muaoli
ni, hazan 1 talya kamoyuna heaab ver
mek icab ettitini de anlamıı olduğunu 
sösterdi. 

lnsiltereyi idare edenlere aelinc:e; 
Çeymberlen ve Halifakı siyasi mukacl
deratlamu bu müzakerelere bailaımt 
bulunuyorlar. Bu kadar sürültüdm 
sonra hatlanan bu müzakereler müabet 
bir netice vermene, yalnız bqvekil 
deiil, Belki de kouörvatör parti ilcb • 
dardan çekilmek mecburiyetinde kala
caktır. 

Yani her iki taraf devlet adanılan 
arasında anlatmak arzulan kuvvetlet· 
mit olmakla beraber anlatmaya var
mak farllan da daha az müaaid bir aaf. 
haya ıirmi, bulunuyor. 
Bakalım arzular tartlan nu yenecek, 

prtlar arzulara mr galebe çalacak? 
Yoksa bir itilifa vanlamachtı halde it· 
ler pamuk ipliiine bailanarak, her iki 
taraf da itilifa vanlclıinu dünyaya ilin 
edip, vaziyetini Jmrtanmya 1111 çaJı..
cak? 

A. Ş.ESMER 

terceman olduğuma eminim.,, 

I ngilıerenin ıe,ebbüaleri 
Londra, 21 (A.A.) - İngiltere hü • 

kümeti, İspanyadaki gayri mubari.blıe
rin bombardanana marua kalmamaları 
için İngiltere ve Fransa tarafından 
Franko nezdinde yapılan teıebbüae 
benzer bir tetebbüste bulunmuını Va
tikandan ietemi!Jtir. 

İngiltere tarafından Salamank'a 
tevdi edilen notanın bir ıureti Vati -
kan'a gönderilmiftir. 

Papa'nın Franko ne.dindeki 
ıe,ebbii.ii 

Londra, 21 (A.A.) - Öfreııildiiine 
8öre. Papalık hiikümetçi lapanyadak 
tehirlerin ve &ivil ahalinin bombardı -
manından va.ı geçilmeai için general 
Franko hükümeti ne.zdiride, dostane 
bir surette teşebbüste bulunmuştur. 

Polonya lııtalan 

sınırdan dönerf.teı·a 

Litvanya 
kabinesi 
istifa etti 

-.-ı.~ "-•·· h.W~-·f;-t~ ~· .. Zi (A::W:)'"- ...... ,. -
müdahale mahiyetinde olarak yapmıı- Lftvmıya anla§ID8zhğmın Polonyanm 
tır. istediği şekilde halledilmesi mcmle-

Karl§nuız/.ık politikası ve ketin her taraf mda dün büyük bir 
B. del y ayo heyecanla kutlanmıştır. 

Londra, 21 (A.A.) _ Mançcater Litvanyo kabinesi istifa etti 
Gardiao gueteai eaki ispanya dıı ba. Kaunas, 21 (A.A.) - Litvanya ka-
kanı Alvarea Delvayo'nun do&rudan binesi istifa etmif ve fakat cumhur 
do&ruya İngiltere hükümetini kari§· batkanı bu istifayı, halen ağır hasta 
ma.zl.ıktan va.z&e~irmeye davet eden bir olduğu için lsviçrede bulunan Batve
beyannameıini neıretmektedir. kil B. Tubelis'in dönmeıi.ıw: kadar ka-

Bu gazete başmakalesinde bu be- bul etmemiştir. Diğer taraftan, dıf 
yanname Jıakkmda tcfairlerde bulu- bakanmm istifa11 resmen ne teyid ne 
narak ademi müdahaleden vaz geçil· de tekzib edilmiftir. 
meai teklifini müaaid bir tekilde kartı Leh kıtaları ıınırdan döndüler 
lamaktadır. Varıova. 21 (A.A.) - Litvanya 

Franea. İngiltere hUıkUmetıine sınırından dönen Vilno krtaları prni-
Franko hesabına çalıpn 442 ecnebi sonlarına yerlepnitlerdir. Kıtalar 
tayyarenin pilotu ve numaralarını halk tarafından heyecanla alkı,lan· 
gösteren bir liste göndermiıtir. Bu mrttır. 
tayyarelerin büyük bir k11mı ecnebi - Demiryolu münakalatı hemen 
ler taraf mdan kullanılmaktadır. ba,lamıyooak 

Cumhuriyetçi lıpanya Varpra, 21 (A.A.) - VUna de. 
yardım görmüyor mlryolları milfettiti Vilna ile Kovno 

Buna kartı cumhuriyetçi tapanya. araamda 18 •~eden~rl. lru!lanılmı· 
nın da dostları bulundupnu iddia et· yan battı tetkilı: eylemıttır. BUtUn hat 
mek doiru değildir. Frana ile ln 'l· berbat bir. bat~e ol<luktan batka 20 

· · . '1 kilometrelık bır kımnmda da hiç ray 
te~ karıpnazlık preo1ı1pıne rıayet et- B" 1 yh p 1 •1 L"t 
mektedirler. yoktur. ınadenade • olonl ya ı•~--~ . 

Amerika ise bu memleketleri taklid vanya arasın a emıryo arı m~a· 

etmektedir. HilkUmetçilerin mnldlıı lltı daha uzun zaman baflmaıyacaktır. 
tehirlere kartı yapılan m6dl:ıit hava a
kınlarına ancak bir kaç avcı tayyare -
leri cöndermek veya hava topları kul
lanmak auretile mukabele edebilmele
ri konulan ambarıonun kendilerini ne 
hale ıetirmif olduiuJıu ıattermekte • 
dir. 

tnciltere hUkUmetinin yapacağı en 
kilçUk iyilik bu sefil tedbirden vu 
geçmek olacaktır. 

İtalya Trabluatakİ 
askerini geri çekiyor 
Roma, 21 (A.A.) -Trablua'a ıön

derilen ihtiyatların terhis edildiği hak· 
kında bir kaç gün önce verilen haber 
teeyyüd etmiıtir. "Piemonte", Kalab
ria ve Sicilya vapurtan Trablua'tan re
len binlerce askeri Napoll'ye çıkanmt
lardır. 

Joeluis - Şmeling 20 haziranda 
kl11ll11ıyorlar 

Nevyork, 21 (A.A.) - Tanınmıı or
ganizatörlerden Mike Jakobs, Şme· 
ling ile Joe Loia arnmda yapılacak 
dünya boka pmpiyon•mm tarihi 22 

TekirdaQh 
geri geliyor 
Paria, 21 (A.A.) - "'Anadolu Ajan

smm huaud muhabiri bildiri.yor" Pa
riı ve Londrada maçlar yapmak üzere 
gelen Tekirdağlı Hüseyin, burada iki 
maç yaptıktan ve menecerinin Londra
daki teıebbüslerinin netice.sini bot ye
re haftalarca bekledikten sonra memle
kete dönmeğe karar vermit ve Kösten· 
ce yoliyle fstanbula hareket etmittir .• 

Ayın 22 inci salı gUnü Romanya va
puriyle lstanbula varacaktır Hareke • 
tinden bir iki saat evvel Londradan dö
nen meneceri ı 5 gün sonra Mançesterde 
görUpnek üzere angajman aldığım aöy
lemlııe de pehlivanı avdet karanndan 
caydrracak hiç bir ciddt garanti göste • 
remediğinden Tekirdağlr yolculuğunu 
tehir etmiverek trenle Köetenceye ha
reket etmittir. 

huiran 1938 olarak kati surette tesbit 
olunduğunu ıöylemiştir. Maçın nere
de yapılacaiı bilihare ilin edilecek
tir. 

Emlak ve Eytam 
Bankası umumi 
heyeti topland·ı 

Banka bu yıl içinde 
327 .000 liralık 

bir kôr temin etmiştir 
Emlak ve Eytam Bankasının umumi 

heyeti dün aaat 11 de Bankanın huıusi 
daireainde toplanmıştır. Okunan idare 
meclisi raporuna nazaran emlilt ban -
kaaı bu sene, ilk teşkil zamanındaki 
rakamlar istisna edilirse, diğer bütün 
seneler muamclitından yüksek olarak 
786 gayri menkul mukabilinde bir mil
yon 798 bin 180 lira ikrazatta bulun
muı ve bunun bir milyon 354 bin lira -
aını yeniden teaiı ve ihya edilmekte o -
lan hükümet merkezine tahıiı eylemiş· 
tir. Bankanın ikinci mühim bir vazifesi 
olan mütekait, yetim ve dul aylıktan 
tediyatı da geçen sene zarfında 41.969 
kişiye 3.109,900 liraya varmıştır. 

Çıkanlan his~e senedleri 
Rapora nazaran bankanın ıermaye· 

sinden "a" hisaesini tepil eden 
10.000.000 liradan takriben 7 .000.000 
lirasına mukabil hükümet tarafından 
bankaya muhtelif emlak teslim edil
miş ve bunlardan 6.000.000 liralığa ya
kın kısmı nakde tahvil edilmittir. Ke
za "b,, hisselerinden satılığa çrkarılan 
2.000.000 liralık kısmına mahsuben 
1.100.000 liralığı satılmıttır. Banka, 
memleket dahilindeki hizmetlerini da
ha esaslı ve daha geni!J bir surette ya
pabilmek için sermayesini tamamla
maık teşebüsatında bulunmaktadır. 

Kar vaziyeti 
Bankanın umumi muamelitı bu se· 

ne 327 bin liralık bir kar göster
mektedir. !dare meclisi bu para üze
rinden 118 bin 700 lirasını '"b" hisse 
ıcnedlerinden hükmi ve hakiki eşhasta 
bulunanların ıencdlerini satın almağa 
tahsis etmit ve heyeti umumiye Mali
yıc Vekaleti ile mutabık kalınmak ıar
tile bu esasa muvafakat etmittir. Ka
mını ve fevkalide ihtiyat akçelerine 
lb1111 gelen yüzdeler de tefrik edil· 
dikten eonra ilet tarafm ödenmiyen 
borçlara mukabil satılan teminat bede
li yetiflllediğindcn bir taraf tan ona ve 
bazı şüpheli alacaklara tahsisi idare 
~liai tarafından teklif edilerek U· 
mumr heyetçıe de aynen kabul ohm
mu1tur. Bu muameleler bankanın vazi
~tini gün geçtikçe daha sağlam bir 
şekle koymaktadır. Emlik bankasının, 
vaziyete &öre gelecek seneden itiba
ren nizami faizlerini tesviyeye bqlıya 
cafma muhakkak naı:arile bakılmak • 
tadır. (A. A.) 

Romada B. Hitleri 

karşılama ha.z:ırhğı 
Roma, 21 CA.A.) - B. Hitler'in Ro

ınaya ziyaretine ait hazırlıklar itine fa· 
aliyetle devam edilmektedir. Şehirleri 
ıüslemek itine memur komiteler dış 
bakanı Kont Ciano'nun idaresi altında 
çalıııyorlar. Yeni Oıtia garı ile tarihf 
şehirden Potin kapısına kadar uzanan 
kırk metre genişliğindeki yeni cadde 
bitirilmek üzeredir. 

1 ı(~çük Dış. Haberler J 
X Baku - Hazer denizinde Ap§C

ron yanm adasını tiddetli bir kaaırga 

altUst etmiıtir. Bir fabrika mühim ha· 
sara uğramııtır. 64 petrol koyuıunu 

su basmıştır. 
X Paris - Danimarka kırat ve kıra

llçesi Kan'dan buraya gelmiılerdir. 
X Kahire - Mısırın Londra elçisi 

Hafız Afif Paşanın istifasını verdiği bil 
dirilmektedir. 

X Kahire - Kıral Faruk, beynelmi
lel cüzamla mücadele kongreıini aç· 
mııtır. Kongreye 65 memleketten 300 
den fazla delege iıtirik etmektedir. 

X Kudüa - Arab ve yahudi gazete
lerine Riyad'dan bildirildiğine göreı 
Suudi hükümeti Filistin'de Suriye ve 
Lübnanda propaganda büroları açacak
tır. 

X Paris - Fransa - Finlandiya ti -
caret anlaıması burada imza edilmi!Jtir. 

X Paris - Danimarka kıral ve kıra • 
liçc.ai Kan'dan buraya gelmiılerdir. 

X Kudüs - Omar camiinin imamı 
ıehrin eıki mahallesinden camie gitmek 
üzere geçerken meçhul bir kimse tara -
fmdan dört el ateıle öldürülmilıtür. 

X Roma - Alman mekteb gemiıi 
Şlezvig - Holıtayn, Mesina limanına 
gelmiıtir. 

X Loadra - Deniz nazın Lord Çat
fild, Akdenizde 15 gün ıilren deniz ma
nevralarından aonra Cebelüttarık'tan 

Londra'ya dönmii§tür. 
X Sidney - Kluston ile Riket 8 aa -

at süren bir hava yolculuğundan sonra 
Blenchaym'dan buraya relmiılerdir. 
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Göçmen 
. . 
ışı 

KURUN'da Asını Us, yab.ncı 
idareler altmda büyiik ıstıra.blar 
çekmekte olan tüık uhklannm 
memlekete getirilmeli itinin ne mÜ· 
him bir ihtiyaç olduğunu belirttik
ten sonra diyor ki : 
''Şimdiye kadar yapdan tecriibele

rin verdiği fili netkeye göre dön 
kifilik bir aileyi memlekete nakledip 
yerleftirmek için hazineden en atalı 
sekiz yüz lira sarfı icabediyor; diier 
taraftan bunları memlekete ıetil"
mezden evel evlerini yapmak, h.,._ 
talıktan korunmaları için bir takını 
tedbirler almak lazım geliyor. Bu iti· 
barla göçmen meacleai devlet içia 
her §eyden evel büdce imkanlarmıa 
bağlı bir maele oluyor. 

Zira hükümetin millete kartı de
ruhde ettiği birçok i,ler vardır; mil
li müdafaa ve umumi emniyet itleri 
batta olduğu halde ekonomi ve kül
tür sahalarının her tarafma doiru 
gittikçe yayılıp genitliyen ve hepsi 
de büdce imkinlan ile çerçevelenen 
bu vazifeler günden güne, seneden 
seneye çoğalmakta ve ehemiyeti 
artmaktadır. Onun için memleketin 
umumi itlerini bir sıraya koyan hü • 
küınet muhacir meselesini ele zaruri 
olarak bu umumi itler.in içerisinde 
büdce imkanları ile çerçevelemek 
mecburiyetinde kalm1ttır. 

Bununla bet-aber hariçten müm
kün olduğu kadar fazla aöçmm ıe • 
tlrmek ve gelenlere yardan etmek 
arzuau filiyatta büdce imkblarmm 
hududunu bile a§IDıttır. Bu makaad-
la yapdan fazla ıı.arfiyat ,.üsüncl .. 
buaiin hükümet uhdesinde doku. 
milyon lira borç toplanmıtt ... 

Muhacir meaeleai her 197-.,..,,..a 
para meselesi olduiu için bu h'IUUlta 
büdce imkinlan haricincle çarelel" 

de aranmaktadır. Nitekim önümüz• 
de mayıı, yahud haznn ayı içincl• 
l.tanbulda BaKcan antantına dahil 
memleketlerin mümeaaillerinden mil 
rekkeb bir komiayon topla1M1cak Ye 

bu komisyonun vazifesi .. dece mu • 
hacir itini azami cleTececle senitlet • 
mek •e çabuldatmak iç.in deTlet 
büdceai haricincle para bulmak, me .. 
.... bir l'ÖÇIDen i.tikrası t...m • 
mek olacalıtır.'' 

Merkeı Bankasındl 

U. müdür 
istifa etti 

( BaJı 1. lnci sayfada\) 

miş ve istif ası kabul edilmlt· 
tir. 

Hükiimetçe onun yerine 
Ziraat Bankası Umum Mü
dürü B. Kemal Zaiın'in tay!· 
ni ve Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğüne mezkur Banka 
Umum Müdür muavini B. 
Nusret Mithat'ın getirilmesi 
tuvib edilmiştir. Keyfiyet 
yüksek ta~dike arzolunmur
tur. (a. a.) 

İstanbul mezbahasında dün 
3.647 hayvan kesildi 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bugiln 
mezbahada kesilen ve kesilmiı olarak 
ıehre getirilen hayvanların mikdarını 
bildiriyorum : 

Karaman 1148, dağlıç 154, kıvırcık 

307, kuzu 1865, oilak S, sıiır 122, dana 
30, manda 12, malak 4. 

Kesilen ve kesilmiş olarak ıetirl· 
len hayvanların toptan aayııı 3647 dir. 
Geçen yılın bugUnünde bu yekQn 661 i 
karaman, 120 si dağlıç, 1 i kıvırcık, 
1532 si kuzu, 4 ü keçi, 53 ü sıiır, 12 ıl 
dana, ıs i manda, 7 si malak olmak il· 
zere 2405 idi. 

Bulgar seçimi sükun 
içinde devam ediyor 

Sofya, 21 (A.A.) - Dün Filibe ve 
Vratza mıntakalannda mebuaan seçimi 
tam bir sükunet içinde yapılmııtır •. Se
çilen 41 mebustan 30 u daha ıeçim mU· 
cadeleıi esnasında hükümet tarafın • 
dan güdülen politikaya yardım edecek
lerini söylemişlerdi. 

Şimdiye kadar ıeçilen 130 mebuıtan 
86 11 bükilmeti tutacaklannı bildirmit 
bulunuyorlar. 

Önümüzdeki pazara ıon bölge olan 
Sofya'da ıeçiml·r yapılacak ve 30 me -
buı Hçilecektir. 



-
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- Dün Ziraat enstitüsünde (;_-_R A_ .. 0_!_. o_] 
toprak bayramı kutlan·dı Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plik 
neşriyatı - 12.51) Plak: Türk muıikiıi ve 
hal kprkıları - 13.15 Dahili ve barit' ba· 
haberler - 17.30 Halkevinden naklen inkı· 
lab dersi. 

-5-
Okuyucularımın daha iyi anlama· 

aı için biraz daha tafsilat vereyim: 

Yazan: M. Şevki Yazman 
Törende Ziraat VekOleti Vekili 

B. ROnO Tarhan da bulundu Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dan• 
musikisi - 19.15 Türk musikiıi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaılan) -
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 
Tiırk mu.sikisi ve halk prkılan (Melek 
Tokgöz ve arkadaşları) - 20.45 Solo viyo
lôn: (Necdet Atak) Piyanoda Marsel Bi -
21.00 Sıhhi konuıama: Doktor Nusret lCa
ras - 21.15 Stüdyo salon orkeatraaı: 1 • 
Franz Lehar: Zigeunerliebe. 2 • Joıef Lan· 
ner: Die Kosenden. 3 - G. Carlyı: A Dulci• 
nea. 4 • Mannfred: Ein Kamevalı • Traum. 
5 - Brancucci: Adieu, M'Amour. -22.00 A• 
jans haberleri - 22.15 Yarınki procram. 

Çanakkaledeki kara muharebele
rinde alman kıtası diye tek bir bö
lük vardı. Romanya üzerinden ve si
vil giyerek Çanakkaleye gelen gö
nüllü gens:lerden ve hatta çocuk de
necek yaılardaki insanlardan top
lan.mı§ ve bidayette mevcudu iki yü. 
ze kadar çıkmııken sonraları hasta· 
lık, geride daha rahat vazifeler gibi 
aebeb]erden 40 ki§iye kadar düıen 

bir istihkam bölüğü.. Bu bölüğün 
muayyen hiç bir vazifesi yoktu, eli
ne kazmayı alıp bir yel'e vurduğu 

:veya keseri alıp bir çivi çaktığını 
gören olmamııtır. Usta ve idareci o· 
larak geçinenler, kırk yılda bir 
kazılmakta olan lağnnlara uğ • 
rarlar ve hiç bir vakit lisanmı bil
mediği bizim neferlere güya bir 
§eyler tarif ederler, ekseriya onlar 
da kafalarını sallar, İ§İn dalgasında 
olduklarını f arkettiklerini anlatır
lar ve sonra gene bildikleri gibi Ja
iımlannı kazmakta devam eder
lerdi. 

Bunlardan bir tanesi iki gün eve) 
gene gelmiı ve 4 numaralı lağıma 
girmiıti. Fakat bizimkiler Beyoğlu 
caddesinde piyasa eder gibi bu la
ğnna girip çıktıkları halde alman 
neferi son zamanlarda kapı önüne 
dÜfllleye baılayan sık bombalardan 
Ür.kmü§, bir türlü dıtarı çıkamıyor, 
neferi gelmediği için telqa düıen 
alman bölüğü buraya bir kiti daha 
gönderiyor, bu sonradan gelen nefer 
lağıma girmeğe cesaret edemeden 
arkadqının vaziyetini anlıyor, alman 
bölük kumandanına, o da alman 
grup kumandanma anlatıyor, bu &O· 

nuncusu da küplere binip fırka ku
mandanını haılıyor. 

Telefonda emri aldıktan sonra 
burada çalııan benimkilerden biri
aini alarak lağımm ağzına geldim: 

Dü§mandan üç metre meıaledeki bir ıiperimiz 

kelet deliğini andıran korkunç bot· 
luğu gene meydana çıkıyor •. 
Onbaııya: 

''- Gündüz gözüyle girebilir mi-
yiz?,. dedim. 

O, hemen cevap verdi : 

rak herifi kandırmağa çalııtım ·, na
file: 

''-Korkuyorum, çıkamam diyor 
da baıka bir ıey söylemiyor. 
Onbaıı ile bu lağım içinde çalııan 

benim neferler Almanı kandırama-
"- Her vakit girip çrkıyoruz, de- dıinnı görünce. 

di. Yalnız bombaları beklemek li.- ''- Kollarına girelim. Yanına 
zım. Bir bomba atılıp patladı mı, böğrüne dürtii§türerek lağımdan dı
daha tozu dumanı ortadan kalkma· farı atalım!" teklifinde bulundular. 
dan lağımın siyah ağzma atılmalı, Buna da ben razı olmadım, aksi bir 
Sonra ikinci bomba gelsin, zararı teaadüf, herifin bomba ile yaralan
yok ..• " maaına veya ölmeaine aebeb olur

Biz de öyle yaptık, keakin, aıcak grup kumandanmm beni katil diye 
bir barut dumanının içinden geçük- mahkemeye teslim edeceği muhak· 
ten aonra lağnnm ditaiz ağzına •· kak... · 
tıldık. Karoıdakiler bizim patrrdılı 
ko~utmamızı anlamı§ olacaklar ki 
biz daha lağımdan içeri girer gir
mez ve eski muntazam fasılayı bo
zarak birbiri arkasına bir kaç bom
ba daha aavurdular. Fakat artık la· 
innm içinde idik, zarar vermedi. 

Oteden benimkiler gülerek anla
tıyorlardı: 

''- Akılsız adam, burada kendi· 
sini emniyette aanıyor. Halbuki biz 
bugün iyice dinledik. lngilizler haf
talardanberi bunun altında kazdık· 
ları lağaru timdi dolduruyorlar, 
dinamitleri yerlettiriyorlar, kulağı· 

nrzı verirseniz siz de İ§İtirs.iııiz ••• " 

(Sonu var) 

İzmir luvarina nazırlık 

Parlak güne§ ziyasmdan buraya 
girince evveli. bir §ey göremedim. 
Sonra yava§ yavaı tutunarak onba
ıınm rehberliğiyle bir parça ilerle
dim, petrollu lağım lambasmm 
ııığında, baımı iki elinin arası· 
na almıı, dizlerine de.yanmıı dütü
nen Alman neferiyle kartılattım. B-.mkanbk 1938 İmıir fuarı i§tirak 
Bu tüysüz, daha doğnuu tüyleri gö- hazırlıklarının ne ııafhada olduğunun 
rünmediği için pek genç, i.deta ço- bildirilme•ini bakanlıklardan istemi'· 

Kaymakamlar arasında 

cuk görünen Almancık kırk aekiz tir. 
saatlik zaruri ifrazatmın havaamı 
berbad hale getirdiği hakiki mana
sındaki lağım içerisinde bombaları 
dinleye dinleye adeta yarı deli bir 
hale gelmitti. Subay üniformuiyle 
beni görünce ıaıaladı, ayağa kalk

İç bakanlık, kaymakamlar arasında 
tayin, nakil ve becayişler yaptnağa ka· 
rar vermiftir. 

tı, kırk aekiz saatttir laf anlatacak 

Dün martın 21 i yani baharın baş
langıcı, toprağın yeniden canlandığı 
güne rastlıyordu. Toprak bayramı o
larak kabul edilen bugün münasebe. 
tiyle dün Yüksek Ziraat Enstitüsün
de saat 11 de bir tören yapılmış, bay
ram kutlanmıştır. 

. Merasimde Giimrük ve İnhisarlar 
Vekili ve Ziraat Vekaleti vekili Bay 
Rana Tarhan ile Konya saylavı Ham
di Dikmen, Ziraat müsteşarı ve zira
at vekaleti büyük memurları, ensti
tü profesör ve muallimleri, talebeler 
hazır bulunmu§lardır. 

Tören, hazır bulunanların bir ağız 
dan söyledikleri istiklal marşı ile baş
lamış, bundan sonra rektör kısa bir 
nutuk vermiştir. 

Rektör nutkunda, daveti kabul e
derek törene geldiklerinden dolayı 
misafirlere teşekkürlerini sunmuş, 
toprak bayramının mahiyetini anlat. 
tıktan sonra "meyva vermek için to
murcuklardan yaprak, çiçek husule 
geldiği gibi gençlik de bir milletin 
meyva veren çiçeğidir. Bu ilkbahar 
bayramında gençlik bilhassa kalkın
ma için ve yaratıcı işler görmek için 
and içmek üzere burada toplanmış
tır.,, demiştir. 

Büyük Onder Atatürk'ün yapıcı 
ve yaratıcı kudreti karşısında sönmez 
hayranlığını ve en candan saygılarını 
arzeden rektör "Varol Atatürk,. dile
ğiyle sözünü bitirmiş ve bu dilek 
herkes tarafından büyük heyecan ile 
tekrar edilmiştir. 

Rektörden ıonra Ziraat, Orman ve 
Veteriner Fakültelerinden birer tale
be birer söylev vermişlerdir. Taiebe
ler bu nutuklarında, toprağın ziraat, 
ormancılık ve veterinercilik bakımın
dan ehemiyetini tebarüz ettirmitler
dir. 

Talebeden sonra Vekil B. Rana 
Tarhan bayramı kutlamış ve gelecek 
senelerde bayrama daha evvelden ve 
daha esaslı bir programla hzırlanıl· 
msx lüzumunu anlatmıştır. Sayın Ve
kilin bu direktifi büyük alkı,tarla ka
bul edilmiştir. 

Hep bir ağızdan söylenen 10 uncu 
yıl marıı ile törene nihayet verilmit
tir. 

Vilayet büdcelerinde 
miinakaleler 

Bazı vilayetlerin 937 büdcelerinde 
yapılması istenilen münakale teklifle· 
ri iç ba:kanlıkça tetkik edilmektedir. 
Bugünlerde yüksek tasdike arzedil· 
mek üzere baş bakanlığa verilecektir. 

Lagrm, kolaycacık dÜflllan mevzi
iıün altma varsm için bunu düıman· 
Clan ancak 25 metre uzakta bulunan 
bir noktada açmaya baılamıılar •• 
Sonra toprakları kolayca geriye gö
türmek için, geriye giden irtibat 
,oııarmdan biriainin aiperle birletti
ii noktayı aeçmiıler. lyi, güzel ama 
Clüıman da bunun farkına varmıf 
~ermiı bombayı, vermiı kara torpi
lini, lağnnın ağzını bir cehenneme 
döndürmüf .. Her taraf lime lime, 
toprak artık dıvar gibi durmak has
aasını kaybetmiı, tuzbuz olmuı, 

kum tol"basından örülmüı siper ıiv
leri parça parça, onlarm içerisinde
ki topraklar da aaçılmıı, burayı ka
pamak için konan ne ağaç kalaalar
dan ne de tel sakaflardan hayır kal
mamı§... Çanakkale siperlerinin bu
na benzeyen yerleri gibi ölüm can
lanmıı, her adımda ayaklarımıza 
dolaııyor ..• 

birisini gördüğü için sevindi: -' l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l il l l l l l l l l l l l l 11111111111111111111111111111111 !:'. 
"Herr Leutant öleceğim, ölece- -

Bir müddet, bir parça uzakta d~
rank, benim onbaıı ile lağımın ag
zmı aeyrettik. Takriben bet dakika· 
da bir ve muntazam fasılalarla bu 
lainnm ağzına bir el bomba· 
aı atılıyor ve bomba hedefini hiç 
f&§ırmadan bu lime lime olmuş 
çukura düıüyor, bir mikdar daha 
toz ve çaput havaya aıçratıyor, 
Mmra lağımın simaiyah ağzı, bir is-

-ğim burada!" diye yakama aanlrr : 
bir hal aldı. : 

''- Korkma ölmezsin, emniyette- : 
sin. Fakat neye dıtarıya çıkmıyor· : 
aun? E 

''- Çıkamam, bomba atıyorlar, --görmüyor muaun, fasılasız bomba : 
atıyor) ar... : 
' '- iyi ama, bak benimkiler girip : -çıkıyorlar, ben de görüyoraun ki öl- E 

meden geldim, sen de çık-na!" : 
"-Çıkamam, çıkamam, korkuyo- E 

rwn bombadan korkuyorum!" E 
BUtün kuvvetimi dilime toplı,ya- E -

----------------------------------------------~= 

Yazan: Alexis Tolıtoi 

--_____ ............ _ 
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Gı BLIYOGRAFY A J 
Havacılık ve spor 

Havacılık ve Spor'un 211 inci sa
yısı çıkmıştır. Bu nüshanın kapağını, 
türk göklerinin eşsiz kurucu ve koru
yucusu olan milll Şef Atatürk'ün, 
göklerimize bakan nefis bir resimleri 
süslemektedir. 

Derginin en ön sayfalarında, Ata
türk'ün Türkkuşu alanındaki tetkik
leri haberleriyle, Server Ziya Güre
vin'in "Atatürk ve Türkkuşu" başlık
lı güzel bir yazısı vardır. 

Türkkuşu haberleri, havacı genç· 
liğin son on beş gün içindeki verim_ 
li çalışmalarını anlatıyor. Bu sayfa
lar arasında, bir kaza neticesinde ö
len Türkkuşunun kıymetli çocukla
rından B. Musa Gürsel'in cenaze tö
renine aid resimleri, hüzünle seyredi
yoruz. 

Kazım Nami Duru bir terbiyeci 
gözüyle yurdu koruma, yazısında mü· 
nevver nesle havacılık bahsinde dü -
şen vazifeyi hatırlatıyor. Abidin Da. 
ver, uzun bir yazısında alman havacı

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 PWrJa tlrk 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 PlAJia 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plik neeri-
yatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikla el.

musikisi - 19.45 Eminönü halkevi nqriyat 
kolu namına Nusret Safa - 19.00 Plilda 
dans musikisi - 19.15 Konferans: Eminö
nü halkevi sosyal yardım şubesi namma do
çent Feyzullah Doğruer (Sosyal dit teba· 
betinin faideleri) - 19.55 Boraa haberleri 
- 20.00 Klasik türk musikisi: Nuri Halil 
ve arkadaşları tarafından - 20.30 Hava ra· 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından arabça 
söylev - 20.45 Vedia Rıza ve arkadaılan 
tarafından türk musikisi ve halk .. rkdan) 
(Saat ayarı) - 21.15 Tahsin Karakut tara• 
fından türk musikisi ve halk .. rluları -
21.SO ORKESTRA: 1 • Flotov: Marta, U• 
vertür. 2 • Stravuı: Dansöz viyenuvaz, Vala 
3 • Delibeı: Lakmc fantezi. 4 - Şebek: te· 
renad ltalyen. 5. Fetras: Maryonet - 22.45 
Ajans hııberleri - 23.00 Plakla aololar, o. 
pera ve operet parçaları - 23.20 • 23.30 Soıa 
haberler ve ertesi günün programı. 

lığını tetkik etmektedir. Şakir Ha- Avrupa : 
zim Ergökmen Etyopya barbında tay-

·ı·ğ· b d ~ OPERA VE OPERETLER: 14.10 Lan-
yarecı ı ın aşar ıgı büyük işleri an- zig - 20 Königsberg, Prag - 21 Londoıı • 
!atmaya çalışıyor. Recyonal, Milano - 22 Struburı, Liikaem

Havacılık ve Spor'un bu sayısında burg. 
ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN

bir yenilik de ,udur: Planörcü ve pi· FONİK KONSERLER: 12.45 Struburs 
!otlar arasında bir yazı müsabakası - 14.10 Frankfurt - 19.10 Hamburı -

kt d Dov una kökleşme.· 20.10 Budapeıte - 20.15 Beromünater -
açma a ır. guş ıne 20.30 Berlin - 20.30 Frankfurt - '21 Var. 
ve yerleşmesine büyük bir ebemiyet ıova - 21.30 Paris - P. T. T, - 24 Stutt• 
verdiğimiz havacılık edebiyatımız i- gart. 
çin, bu hareketi, verimli bir adım ola- ODA MUSİKİSİ: 15.25 Hamburı -

B 17.30 Prag - 19.40 Breslav - 21 Münib -
rak takdir ederiz. İlk cevabı, ayan 21.15 Königsberg, Paris - 22.ıs Stoldıolm. 
Naciye Toros veriyor. SOLO KONSERLERİ: 15 Fraııldurt -

Horst Vinkler'in "yüksek uçu' va. 16 Münih - 17.15 Milano - 18 Koloıın -
19.30 Pariı - P. T. T. 

stflı tayyare modeli,. yazısının üçün· NEFESLİ SAZLAR (Marı ,,. a.): 6.IO 
cü kısmı derginin bu sayısmdadır. Frankfurt ve diğer alman istuyonlan -
Her sayıda biraz daha teknik, kalite 10.30 Hamburg - 12 Hamburg - 16.10 Var-

ıova. 

baskı güzelliği gösteren mecmua, son ORG KONSERLERİ VE KOROLARı 
yazı olarak, bize bol bol dünya haber· 18.30 Königsberı - 22.15 Roma. 

. HAFİF MÜZİK: 6.30 Hambarı, ltan-
leri venyor. gart - 8.30 Frankfurt, Kolonya, lliala -

Sulara dalan gözler 12 Brealav, Kolonya, Münib, Stuttprt -
14.10 Kolonya - ıs Berlin - 16 Br..ıa, 

• Kıymf!tti 1airlerimizden Halid F~hri ~::~1W:.!'i7.l'cr\\?fn~lı°~ı~~~ 
Ozansoy ıon §iirlerini yukardaki ismi 19.10 B~rlin - 19.15 Ko~onya, S~ttprt -
ta .. van bir küçük cild halinde topla· 19.30 Vıyana - 20 Berlın, Laypzıı, Stutt• 

:s"J gart - 21 Stokholm - 22.20 Stoldıolm -
mı§tır. 

Hassas ve ince bir kalbin tahassüsle
rini taşıyan bu kitabında, Halid Fahri, 
bize ezeli genç çehre.sini tekrar göster
mektedir. 

Telleri titriyor ıanki bir orgun! 
Tat merdivenlerde soluyan yorgun 
Gölgeler çıkıyor apart:ımana 
Akıam ıea veriyor içimden bana ••• 

Gibi hatıralar uyandırıcı emperayo
nist birçok levhalar çizen şair bize, ev
velce vermiş olduiu kitablar se.risine, 
aynı ayarda bir yeniıini ilave etmiı 
oluyor. Şiiri sevenler Halid Fahrinin 
bu eserinde güzel mısralar bulacak· 
lardır. 

Fiatı 30 kuruştur. 

Sevgisi göklerde 

Füruzan Necdet Kestelli tarafın· 
dan yazılıp güzel bir cild halinde neşre
dilen bu büyük hikaye sevgisini göklere 

Z2.30 Hamburg. 
HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttprt -

15.30 Kolonya - 19.10 Laypzig - 20 Var
ıova - 23 Doyc;lanzender - 23.10 Budapeı
te (Siğan orkestrası). 

DANS MÜZtôt: 20.30 Kolonn-n.u 
Laypzig - 22.40 Droytviç - 23 Roma -
23.25 London • Recyonal - 0.10 Liibem
burg - O.IS Droytviç. 

Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü yanında 
ve Er.kek Lisesi bahçesinde yapılmaeı 
kararlaşınış bulunan Dil, Tariıh ve Coi 
rafya Fakültesinin de inşasına baflan
mıştır. 

hasretmiş yeni bir türk gençliğini tla • 
vir etmektedir. 

Güzel bir gönill hikayesinin kanevaı 
üzerinde işlenmiş olan bu kitabı, bilhaı 
sa havacılığa heves eden gençlerimise 
tavsiye ederiz. 

:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

lvaşka Brovkin, avluya giderken Allahtan olacak ki biri seyisi çağır· E 
korktu ve kalpağını çıkardı. Medhal dı, yoksa vaziyet tvaşka için kötüleşc· : 
merdivenleri önünde bir çok süslü kı- bilirdi. Beriki otları kaldırıp hayvanı- E 
zak ve körüklü arabalar duruyordu. 1- nın başlığını tekrar taktı ... Bu esnada : 
yi giyinmiş uşaklar sabahın soğuğun- sarayın çanları tatlı tatlı çalmağa baş· : 
da kümeler teşkil etmiş, konuşuyorlar, ladı. Uşaklar harekete geldiler: Bazı· E: 
tilki kuyruklariyle tezyin olunmuş ları binek atlarına atladılar, diğerleri : 
beygirler ayaklariyle karları döğüyor- kızakların seyis mahallerine geçtiler, -
lar, uzun bir hareketsizlikten bıkmış kocaman kaba etli muhteşem arabacı- : 
cins atlar kişniyorlardı. Dumanı üze· lar dizginleri salladılar... Stolnikler, : 
rinde gübreler arasında serçeler eşini- kalpaklarının kıvrımlarını düzelterek : 
yorlardı. basamaklara dizildiler. Düğün alayı E 

.-. § yor, yalnız gözlerini kırpıyordu. O kunet buldu. 
E kurnaz bir müjikti; hemen vaziyeti - Beni dinle Aleksandr Daniliç. 
: anlamştı: Hiddeti geçecekti, istediği bu sözleri hiç düşünmeden tellıffuz 
E kadar vursun, darbeler kısa kürk al- ettim, hakikaten hiç düşünmeden ••• 
: tında vücudunu pek zedelemiyordu. Bak. muhakeme et, kölem bana el kal· 

Kamçının sapı ikiye bôlündü. Kızı- dırdr ... 
şan Volkof, İvaşkanın beyaz caçlarına - Haydi gidip Petro Aleksiye• 
yapıştı. Bu sırada askeri kaftanlar giy- viç'i bulalım, o zaman görürüz ... 
miş iki genç saraydan çıkıyorlardı. 

- Aleksaşka saraya doğru yüriidil, 
: Koşarak yaklaştılar. d v lk ·b · d y ı 

Üzerleri açık merdiven basamakla- saraydan bir kütle halinde çıktı. Ço- E : 
rında sırma kaftanlı stolnikler, kıvır- cuklarm ellerinde aziz resimleri ve E : 
cık saçlı ve kırmızı klapalı, yabancı haçlar, delikanlılarda tepsiler vardı. : -
memleektlere mahsus biçimli elbiseler Haşmetli külahlar, yeşil ve erguvani Birinci Petro F elemenkten tahıilden dönen gençlerin imtihanında 
gı·ymı"ş subaylar gidip geliyorlardı. dibadan kaftanlar karlarda, kırağı ile d ,_ 

ı l d 1 • ld · kına bizi af et: Kazlar bu sefer ar; ıvaşka Brıovkin efendisini tanıdı. örtünmüş kayın agaç arı a tın aparı - maga ge ı. h 
S · ı bav az, hindilere gelince; onlardan •:ı Yası.li Volkof, rarın hizmetinde şiş- dadılar.... eyıs er gırıJtı, çıngıraklar şın- . . k .. .. 

::ı: • • b · - · h'l t b' r d d k kl k d d d k yoktur .... Saadetli efendimızın oyu.n·. manlamış, sakalını iyice kıvırmış, hal Brovkın, ıca ettıgı veç ı e, er ıye ı gır a ı, ıza ar ar a gıcır a ı, ıra-
. · k ag-a başlad gv ka n - 1 d h l' d d"' de sefalet içinde yaşanıyor; beş kışı 

V
e tavrı vekar peyda etmiş, bir elini i- terbiyelı ıstavroz çı arrn ı. ı yı agaç arın an toz a ın e o· . 

· s ı l " bo arlar da .-ıktılar küldü, alay ovada Moskovanın mavim- karmı•tır. Size hoş görünmek içın ne 
Pek kemerine sokmuş, öyle yürüyordu. ıra arı ge ınce Y :s • :::ı: T 

d Bunlar arasında biribirinden daha kıy- si dumanlarına doğru uzadı. Biri ıert yapacağımızı ha.kiıkaten bilemiyoruz ... 
1va"'"a dü<:ünüyor u: b' ı d B' kl 1 k ··ı" bug-day 

""' T kl kl F metli kürkleri üst üste giymiŞı bir ka- ır ses e aor u: ır ço arı aç ı tan o uyor, _ Eyvah ı Beni be etec er. ena 'h · M rt na 
. dm vardı. Boynuzlu hotuzu altında i- - Hangi hülyalara daldın, abdal. ı tıyacımız eryern ana yo usu 

bir zaman seçmişım. · k · Ik f b' ı:_ · kadar ancak yetecek ... Bir çok kimse-
d.. .. k · b a latılmı« ka<:ları mavımtra Vasıli Vo o , ır cuuıre yakı ... an ta-

İva-,·a, işte böyle uşunere atının yıce ey z T T • :s 1 ~ k ki k k ve hare ha vırla kaı;.Jarı roatık, bakışları akai ve er yalnız karapazı yiyorl;ir .... Bunun 
başlığını rıkardı, önüne bir av·u· ç ot_ at- göz apa arı, ıp ırmızı - T :s • • d" k' k 

::ı; •• " •• d Yüzü elma diın dik, İva•kanın önünde duruyordu. ıçın ır 1 ba aya var ..... " tı. Bir köpek yaklaşıp sarı gozlcrıyle re yanakları gorunuyor u. T 

' dd" b ktı hırladı gibi tos toparlaktı. Elinde bir. üvez - Ne getirdin? 
lvaşkaya ciddi cı ı a • ···· 
ı k .. ünü yumuşatıp yaltaklan- değneği tutuyordu. 'Güzel, ncşelı, esa- İva,ka parmaklariyle karlara doku-
vaş a yuz . - . · · k "' k · sen biraz da çakırkeyf idi... Basamak- nacak kadar eg- ilerek selamlayıp kafta· dı ·• "Cici köpekcıgım, ıyı ope cı-

a kad lardan inmesi için kollarına girmişler- nının astarı kinden kahyanın mektu· • · " K'" k gitti· doyuncay ar :ı 
gım... ope h'ı·k z iyi ki lva... di. Hizmetçi kızlar, hafif adımlarla İ· bunu çıkarıp efendisine uzattı. Vasili, 
karnını doyuran a a sı •. . T • 1 · · k • t vaşkanın önünden geçerken fikır erını somurtgan, bacaklarını açıp o umaga kayı ısırmadan çekildi, gıt ı ... 

d söylüyorlardı: başladı: ''Pek şerefli efendimiz, saa-
0 sırada bir seyis geçiyor u: k _ Bakınız, bakınız ... Lşte yenge 1 detli efendimize erzak gönderiyoruz .• 
- Bu sıska atına yiyecek verece · llah 

·? - Yeni evlilerin yatağını hazırla- Eğer geçen yılkinden az ı~ a aı· 
~a yer b\lkımadınmı, sersen. 

Vasili Volkıof arabaya doğru koftu. 
"Çabuk göater !" lvatka, korkudan 
titreyerek örtüleri kaldırdı. 

- Bana getirdiğin bu mu? Bana ge
tirdiğin bu ha, uyuz köpek? 

Volkof böyle bağırarak bir arabadan 

kamçıyı aldı, İvaJkaya yerlettirdi. Ö
teki batı açrık, kmııldanmabızın duru· 

İvaşka kendı kendine: onu a o of takı edıyor u. o un 
_ Ona yardıma geliyo_rlar. Hapı ortasında Volkof ötekini eteği.ndea 

tuttu. Diğer delikanlı arabanm yanın-
yuttum, dedi. İ 

_ İki gençten biri_ ki diğerinden da kalmıştı; vaşkaya tatlı bir ae.ıe: 
kısa boylu idi - Volkof'u hızla itti, - Baba, benim ... Beni tanımadın 
karnına doğru bir yumruk salladı. öte- mı? Ben Alyoşk~yım ... 
ki yere düıecek olurken İva~anın saç· İvaşka iyice şaşırdr. Muhatabını 
larını bıraktı. İkir.~ . delikanlı - ki tetkik etti. Tertemiz, iyi giyinmİf, 
daha uzun yüzlü ve mavi gözlü idi - perokalı, beli kılıçlı bir delikanlı kar
sert sert bağırdı. Ve üçü birden kavga şısında duruyordu. Olabilirya. .• Belki 
ve küfür etmeğe başladı ... Ödü kopan de bu hakikaten Alyoşkadır... N11ıl 
İvaşka yere diz çöktü. hareket etmeli? İvaşka müphem bir 

V-olkof bağırıyordu: 
- Bu hakarete t :ı"lammül etmiyece

ğim l İkisi de benim kölemdir. Onlara 
merhametsizce bir sopa çekilmesi için 
emir vereceğim .... Çar benim umurum
da bile değildir. 

Mavi gözlü genç gözlerini kırpa
rak ötekinin sözünü kesti: 

- Hele dur, hele dur, ıöylediğin 
sözü tekrarla bakayım ... Çar ıenin u
murunda değildir, öyle mi? Alyutka 
dediklerini İfittin mi onun? • lvafka. 
ya hitab ederek • Sen de işittin mi? 

Volkof'un hiddeti ·birdenbire ıit-

tarzda cevab verdi: 

- Pek tabii, bir baba oğlunu mu. 
malıdır. 

- Gün aydın, baba. 
- Gün aydın, sayın delikanlı ... 
- Evdekiler nasıllar? 

- Allaha hamdolsun ... 
- Ne var, ne yok? 

- Allaha hamdolsun ... 

- Babacığım, hakikaten beni tıa
nımadın mı? 

- Her şey olabilir, tabii.. 

(Somı var) 



..1•···············································································"' - . . . 
E HAYAT ve SIHAT E . -
.,. ................................................................................ ... 

Her şeyin iki tarafı ... 
Dünyada her teYin hem iyi, hem 

fena tarafı vardır. Bazı §eylerde iyi 
taraf üstün gelir, onlara iyi deriz. 
Bazılarında fenalık daha fazladır, 
onlara da fena deriz. Fakat hiç bir 
,ey mutlak surette iyi veya fena o • 
lam az. 
Yakın zamana kadar, insan için 

aadece fenalık ve düımanlık timaali 
aayılan yılanın zehirinden kanser 
hutalığmın dehıetli aancılarma 
kartı pek iy tesirli ilaç yapıldığIDJ 
bilirsiniz ... Bunun gibi, gene yakın 
zamana kadar, İnşana fenalığından 
bqka bir tarafı bilinmiyon yaban 
arısının zehirinden de romatizmaya 
kartı ilaç yapıldığını duymuıaunuz
dur. 

Fareler, evlerimizde bizim yiye• 
ceklerimize ortak olan, yemedikle
rini kirleten, bize en deh19tli haata
lı'ldardan birini getiren fareler bile 
ilim laboratuvarlarında tecriil>eler 
için büyük ite yarıyorlar ve neticede 
maanlara faydalı hizmetler görüyor
lar. 

Bir zamandan beri karuineklerin 
de insana faydalı tarafı bulunduğu 
anlatılıyor. 

Karasineği ıiındiye kadar daima 
zararlı hayvan bilirdik. Hele yazı 
yazan, fikirlerile çalııarak ekmek
lerini kazanacak olanlar karaaineii 
kendilerine en büyük düıman bilir • 
ler. lnaanm fikirlerini kaçıran onun 
kadar zararlı hiç bir feY yoktur .... 

uaul<len ukatlık çı)muftı. 
Yeni tecrübeleri yapanlar karaai • 

nek yavrularım ezerek auyunu çı
kartmıılar, sonra o suyun içeriainden 
albümin madde.ini kaldD'IDltlar. 
karasinek yavru.unun suyundan ka
lan kısma da peyraz diye ad tak
mıılar. Bu ilaçla yara üzerine pan
sanan yapıyorlar. Panaunan ancak 
sekiz on günde bir detittirildiii 
halde müzmin kemik haatalıiı kısa 
bir müddet içinde iyi oluyor. Bu ili • 
cm bir iyiliği de kemik butabima 
aebeb olan mikroplan ayın( etme
mesidir. Haetahk iatreptokoktan da 
gelse, istafilokoktan da gelae farkı 
yok, il&ç ikisine de iyi ... 

Bundan aonra karasineklerin de 
hatırmı saymak laznn. Bizi rahatuz 
etseler de onları yok etmeie, kökle
rini kazmıağa çalıpak doğru olmı
yacak. Tahmin edersiniz ki, o pey· 
raz ilacından yaralan kapamağa ye
tiıecek kadar yapmaık için kantar· 
larla karasinek yavrusun& ihtiyaç o
lacaktır. Bizi rahataız eden sinek a
naç olsa da onun yavnalıyacaimı clü
ıw.m.ıiyiııı:. 

C. A. -
Sıhiyede nakiller 

ve tayinler 
Kirli olması da b&Jka bir zarar. En Ankara nümune hastahanesi bcvli
kirli yerlere yapıJır, sonra oradan ye asistanı Mehmed Ali TeHezer Yc
doğruca güzel bir kızm dudaklarına nibahçe Guraba hastahanesi bevliye a
konar... Kollarile karnını tarar, ka· sistanlığına, Kayseri sıtma mücadele 
nadlarmı düzeltir, hortumunu fırça· 
lar, her tarafında tqıdığı mikropları tabibi Cevdet Tan Seyhan Sıtma mü-
etrafa saçar ..• Yiyeceklerimizin, içe- cadele tabibliğine; Şişli çocuk hasta. 
ceklerimizin üzerine konar, bize ti· hanesi sabık ortopedi 9efi Kini İltan· 
fo haatalıiı getirir. bul sari hastalıklar ve istitaiye hasta-

Hele onun yavruları pek zararlı hanesi operatörlUğUne, Diyarbakır 
teYlerdir. lnaanın kulaklarına, bu- sıtma milcad-ele tabibi Rıza Işık An-
run deliklerine kaçtıktan batka etle . . . 
..:ı • • bil • --Lilır" ler Ka kara nümune haatahaneıı dahılıye a-
,..ermııı araama e gın:v • • 
raainek yavrulan daha türlü türlü &ıtanhğına, açıktan mtitekaid tabib 
zarar verebilirler ama, hepsini aöy· Nazmi Numan Diyarbakır artma mU
lemeie timdi insanın dili varmıyor. cadele tablbllfine, Lapseki hllldlmet 

Çünkü bu yakın z~l .. arda ka· tabibi Fazıl Güven mecburi hizmetini 
rasinek yaTI"Uau. da. bır ilaç. ~ldu. bitirdiğlndcn kaydına fpretl, açtktan 
H d bafk;a hıç bır ıeyle ıyı ola-

em e, 
1
. ti d eçirilemiyen tabi.b operator Reşad Isparta memle-

.mıyıan, ame ıya a a ı . . .. 
müzmin kemik hutalıklarmda hiç ket hastahaneaı baştabıb ve operator-
amulmadık §İfa ver_.İy9r • ..Be§, altı r.ıl lUğüpf' .. Ş~li çocuk hastahanesi dahi. 
VU&)'ua, aal•-- .fil.......-- dl- ııye -~ S"W~ "XUIUWtcl' 

min kemik has.t~hkl~da yapd~ staj müddetini bitirdiğinden ltinden 
t ""beler pek ıyı netıce vermenııt- • ecru . ayrıldığının kaydına işaretı Kasta-
ti. Halbuki geçen yıl yenıden yapı- .. .. : . • 
lan tecrübeler pek iyi netice vermiı. monu merkez hukumet tabıbı Fevzı 

Eaki tecrübelerle yeni tecrübelerin Unsal Şişli çocuk hastahanesi dahili
neticesi arasmdaki bu farka sebep, ye asistanlığına, Adana sıtma mücade
pek eaki zamanlarda karasineklerle lesi tabiblerinden Mazhar Ülken Tar
yapılan ifkence cezasıdır. O zama~- sus belediye tablbli.ğine, b~ir mem
larda bu aiır cezaya mahkum eda- leket baatahaneıi Nıu.iye uıstanı Ra
lenlerin bala bulanarak ıünete kar· ,if Akdeniz İhtisas imtllıanı~da mu-
11 bailancbklarmı Plütark filozof ~af fak olduğundan Kara~enı~ Er~i· 
anlabmftı. Hikayesi bizde de met- lııl mcm~ek~t hu.tabaneaı tabıbliğıne 
burdur: Bu cezaya çarpılmıı bir a. tayin edılm19lerdır. 
damm üzerindeki ainekleri kovmak 
iatiyen hayır sahibine mahkiim kıza
rak ı 

-Ama. bira.der, iliıme, der, bari 
bunlarm kanu doydu. Onları kovar
san yerlerine aıçlan &elecek, daha 
aiyade rahatsız olacağnn .... 

llk tecrübeleri yapan hekimler de 
- eski zaman cezuuu hatırlıyarak 
- karaainek yavrularını dojyudan 
dofruya müzmin kemik. haatalığmın 
yaraları üzerine koymutlardı ve bu 

Çorap standardının 
müddeti doluyor 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Ayın 26 
ıncı günü çorap standardı için tayin 
edilen müddet bitmit olacaktır. O 
günden sonra biltlin çorapların dam· 
galı olarak satılması lcabcdecek, dam
gasız çorapların u.tılmasına izin ve
rilmi yec:ektlr. 

r::::·::::::::::~~~i.~::~~~~~~~i.~~i.::~~:~:::::::::::::::::ı 
Japonyanın harb etmekten 
maksadı bütün dünyayı 

J aponları, yalnıs maddi men
faatlerini dilfünerek hare

ket eden haris ve aç gözlü bir mil. 
let olarak tanıyanlar ymtlırlar. O· 
ınun davbı daha %iyade manevi n 
dinidir. Japonyada her çocuk, te
peden tırnağa kadar ıunlara inana
rak yetitirı 

Japonya, biricilt illhl mf!lmleket
tir. 

Japon imparatoru blr/c/k ilW 
imparatordur. 

Japon milleti, biricik Il•bl mJJ. 
/ettir. 

Bu sebeble Japonya, batan dan. 
yanın ışığı olmalıdır. 
Bu gurur. - haydi yanlıı demiye. 
lim - Japonlara, kendilerinin bil· 
tün dilnyayı kurtarmak vuifeaiyle 
vazif elendirilmif oldukları akide
sini vermi,tir. 

Japonya imparatorluğunu bun
dan 2600 sene önce kurmuf olan im· 
parator Jimnu: 

"Merkezimizi yer yilzünüın her 
tarafında kurup bütün dünyayı ida
remiz altına alacağız" demi,ti. Ye
ni Japon askeri okuma kitabında 
da ayni ruh, §Öyle ifade edilmekte
dir: 

"Bize verilen bu emir, tamamiyle 
yerine getirilmek gerektir." 

Japonlar, İbranilerden daha faz. 
la, kendilerinin Allah tarafından 

en seçme millet olarak yaratıldık
larına inanırlar. Onların itikadına 

göre yaradan Japon adalarını ya
ratmamı,, doğurmu,tur. banagi ile 
İzanami ismindeki iki tanrı birbir
leriyle evlenmi,ler, bundan da ja
pon adaları dünyaya gelmiıtir. Bu 
sebcble bu adalar da illhtdir; diln
yanın topraklarından tamamiyle 
farklı ve üstündilr. 
İmparatora gelince bu tanrılar, 

adaları dünyaya getirdikten sonra 
günet illhi Amateraau'yu da doğur
mu,lardır ki bunun trillllesi japon· 
yaya hilkmetmlttir. 
İmparator ilahi Jlmmu Tennodur 

ki bu zat, dllnyanm en etki bancdL 
nını kurmuf tur. 

Japon imparatorları da balkın bu 
itikad ve hUrmetini ıaraacak hiç 
bir harekette bulunmamıılardır. 
na,~ amnmı- aeçcmçe 'Dil JıUniiet 

ve itibarları artmıttır. Bunlar, hiç 
bir zaman şahst ihtiraslar gütme
mişlerdir. Avrupada ise bir çok ha
nedanların ortadan kalkması, bun
ların taç ve taht meselelerinde bir 
ço~ mücadelelere girişmeleri, ihti
raslara kapılmaları yüzilnden ol
muttur. 

Japonyada ise hiç bir hanedan 
mücadelesi olmam19tır. 

Bu iliht mevcudiyete "impara· 
tor" ismi vermek de yerinde değil. 
dlr. Onun için Japonlar, kendi hll· 
kQmdarlarına imparator demezler, 
onu ••aema.vt kral'" manasma gelen 
Tenno lakabiyle anar ve dilnyanm 
öteki kral ve imparatorlarından a
yırırlar. 

Onun ıemadan indiği, mübarek 
ve mukaddea bir mevcudiyet oldu
ğu bütün re1111t ifadelerde, mekteb 
kitablarında tekrarlanır. Filozoflar, 
muharrirler, tarihçiler hep bu dini 
telkin ederler. 
İnazo Nitobc gibi garıbde tahıil 

hükmü altına 
almak mı 

imiş? 
YAZAN: 
Villand 
Prays 

görmüt liberaller bile imparatordan 
"gök yüzünün yer yüzünde mümes
sili" sözleriyle bahsetmiştir. 

Son senelerde bir çok itikadlar 
sarsıldığı, devrildiği halde bu aki
de git gide daha kuvvetlenmiştir. 

1935 •eneainde hük\ımetin resmt 
bir beyannamesinde bu noktaya te
mas edilmiş ve tahtın hilkQmettten 
bir kısım olmayıp onun üstünde 
çok yüksek bir makam olduğu, ora
nın günef Allahmdan ve gök yüzün
den indiği aöylenmi,ıi. 

Fakat Japonların ilahi olan ta. 
rafları yalnız adaları ve imparator
lrı değildir. Millet de buna dahil
dir: Japonyanrn ilk sakinleri de 
tanrılardı. Bugünkü Japon Yamato 
ırkı, günetin tohumları olarak on
ların ~yundan gelmittir. 

Onlardan bqka bütün faniler ge
ri w yabancı mahluklardır. 

Bundan törle bir netice çrkarıla
bllir ı 

Japonya dünyayı kurtarmak için 
canderilmittlr '" dünya aulhu da 
ancalr, bütün yer yilrinün Japon 
ldareal altına ctrmeeiyle kabil ola· 
caktır. 

Yabancılar, Japonların kana ıu· 
samış olduklarını, herkesle saç sa
ça. bat bata boğuşmak hırsında bu

.. ıtllRldtiaı lift wwwırıli'.~ 
Halbuki Japonya, Tanrıdan ve 

gök yüzünden vazife alan bir mem. 
leket ve bir millet aıfatiylc, kendi· 
ainde mübarek bir kurtarıcı rolü 
bulunduğuna inanmaktadır. 

Cenubi Mınçuri demiryolları rei
ıl, Joauke Matauoka bir defa, gayet 
samimi olarak, demi1ti ki: 

••Benim kanaatim şudur ki Yama
to ırkının misyonu insanları şey
tanlapnaktan, harab olmaktan kur
tarmak, onu nur ve ziyaya ul1!ftıra
caktır. Kont Futura da Japon ayan 
mecliıinde ancak Japon ırkının ha
kimiyeti aayesinde dünyanın içine 
düştillü Kaodan kurtulabileceğini 
aöylemittl. 

J. 
aponyanın bu cins vatanper
verliği ordu bUsbiltlln ha· 

raret dir. Ordu, imparatorun kud· 
eiyetine, uluhiyetine fazla inanır. 

İmparator bir tanrı, ordu kuman
danları ise hükOmettcn ve diyet 
meclisinden daha önce onun rahib-

leridir. 
İmparatorun tanrılık tarafı kal. 

dmhna o saman, öteki hüldlmdar
Jar gibi, onun da nüfuzu kalmıya
cak ve ordunun mevkii sarsılacak
tır. Bu aebcbledir ki 1937 de Japon 
ordusu hükOmete ve diyet meclisi
ne daruJma.k lüzumunu duym&kıı
zın Çin iıtiliaına kalkıflllıJtır. 

Millet, ordunun yalnız Nipon ,e
refini dütündüğüne ve her ukerin 
kalbi saf ve temiz olduğu için on 
yabancı askere bedel olduğuna ina
nır. 

Şinito, bütün askerl mezarlara 
ibadeti telkin eder. Bu suretle or. 
du da imparator gibi dint ve mukad
des bir mevcudiyet ıhaline gelir. 
İmparator tarafından hususi dint 

ayinlerle tanrılattırılan ölil asker
lerin ruhunun da bugün dirilerle 
birlikte Çinde harb ettiğine inanıl
maktadır. 

Şanghay'a asker çıkarmak i~in 
müsaid rüzgarı çıkaran, aıırlarca 

önce Kubilay hanın Japonyayı iati· 
lbına mani olan bu ruhlardır. Ja
ponyanın ilihi misyonu ordunun 
phsında temsil edilmektedir ve bu 
ordu dünya sulhunu, dünyanın kud
aiyetini aağhyacaktır. 

Japon harbiye nazareti bir be
yannamesinde diyor ki: 

"Blitiln dünya ırklarını mesud 
bir ahenk içinde toplamak Japonla. 
rın ta ilk imparatorluklarının ku
rulduğu zamandanberi bcıledikleri 
millt bir ideal olmuıtur. Biz, Japon 
:ırkının bu büyük misyonunu ger
çeklqtirmek istiyoruz. Bundan bq. 
b be,criyete aonıuz ve sürekli bir 
uadet bafıtlayabilme.k için yer yU
zlindekl adaletalzlik ve huzurluğu 
JdSkUnden kurmak da vuif emiz· 
dir.'" 

Bunlar, bir takım parlak dini ih
tiraalardır. Ve efer Japonya zaman
la bu saldırganlık ruhundan vaz ge. 
çer de kültür sahasında bu ihtirasla 
çalııırsa, o :ıaman, ıbclki de, Japon
,,. • ctahil, bir gok dünya millet
lerini birbirleriyle boğ\lf11Ulğa eil-
rilkleyen hırsları kaldırmış olur. 

Hômidin varisleri 
Bayan Lüsyeni 
davô ediyorlar 

lıtanbul, 21 (Telefonla) - Şair 
Abdülhak Hlmid Tarhan'ın kızı :Emi
ne Hamide ile pirin daha önce ölen 
oilunun iki kızının avukatı, aaliye ü
çüncü hukukta Himidin rcf ikası Ba -
yan Lüayen aleyhine bir dava açtılar. 
Bu daviya göre Abdülhak Himid ve
fatından önce noter ıenedile ve bir 
vuiyetname ile bütün mallarını, geli
rini, henil% tabedilmemit kitablarının 
telif hak.kını Bayan Lüıyene vermiı 
ve variıleri bu haklardan mahrum 
bırak:mı1tır. Davacılar bu vesikaların 

ibtalile kendi haklarmm taraflarına 
verilmeaini istemektedirler. 

-·-
Fazilet mi, zaaf mı? 
İngiliz bafbakam Bay Çemberw 

layn'm bir por.treaini yazan ilıi dün
ya dergifl, bu devlet adammm •• 
İngiliz milletinin mütterek anizacını 
tebarüz ettiren bir hikaye nakı.t
mektedir: Bay Çemberla.,n, 1937 de 
hazine nazm iken milli müdafaaya 
~clun iamile yeni bir V.l'İ ihclaamı 
teklif etmit ve bu teklifi a·nm lııa
mara11, bak11z ve tatbiki &ÜÇ telik• 
ki ederek beiea.manift.i. Hazin. 
nazın da teklifini bu auntle tenkid 
edenlerin ileri sürdükleri tebebl.-i 
dojru bulduiundan projeeini seri .. 
lırken hata etmit oldu.t-u itiraf et. 
mitti. 

Şimdi, parlamento ile DUll' ..... 

unda bu aaretle neticelenmit o&.a 
bu hidiaenin neticMi ne olclaiwna 
tahmin edeniniz ? 

Hazine nazırmm yanllf dütffrııııWt 
olduğunu açık9& IÖylemİf olmaa 
lqiltenmin kenc:liaine kal'fl daha: 
90k sempati gösterip el.ha ful& iti
mad beslemesine aebeb obmattar11 
''Yanlıt heaab Baidaddua döner,. 
aöııı:leri bir türk meselidir. Fakat bir. 
devlet adamı için hata- itiraf et• 
mek fazilet mi, yoksa aaaf eMri mi
dir? Akla &•lir ki herhanci bir hü • 
kümette nazır meyküni itıal edetı 
kimM, bir kanun teklif ederken o. 
nun memleket biinyeaine llYl'Jll o
lup olmadıimı müteh .... larma iyi. 
ce tedkik ettirmek ve keneli de tecl • 
kik ettikten sonra edindiii kati ka • 
naate göre hareket etmek l&ııı:andır, 
Bununla beraber bir nazır ela, mQ. 

tehU111lar da yanılmlf olabilir. Haı
tada 1Rar edecek yerele ••yanılım

pm,, diyerek geri dömnek - ilk ark 

tekerrür etmemek f&l'lil• - fazilet 
eeeridir. Faziletli a.damlan sevmek 
ve kendilerine itimad sö.termek de 
aynca faZilettir. 

Bir millete, bir parlimenıtoya " 
niha.yet bir nazıra teaUUk eclen b11 
miaali dütün-ek kewJı"mimMD paha 
biçelim: Günlük hayatımıada teaa • 
düf ettiğimiz yan111lan aalıiblerinin 
dikkatine koydujumuz zaman kaç 
tanem "yanılm11ım,, itirafmcla bu
lunuyor 7 

Geçen gijn küçük bir toplaabcl& 
bir moda meaeleıini bahis mn:ınua 
eden bir sat renklw T9 seYlder bae. 
kında münakataya girecek kadar 
inad göstennitti. 

Halbuki, münakata ectilmiyecek 
me•zularm bqmcla renklw ve H"lk
ler gelmez mi? Hiç fÜpheais ,.nia 
ina.d bir zaf, 'Ye )'Winde hatayı itiraf 
da bir fazilettir; decliiiımiz Pbi, 
ilk aık hatada bulunmamak fU'I" 
tile ..• - N. Baydar 

İıtanbulda toprak 
bayramı kutlandı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Toprak 
bayramı bugUn Yeıilköyde Halkalı 
ziraat mektebinde kutlandı. Törende 
davetli olarak birçok köylüler bulun
du. Mekteb müdiri ve talebelerden bi· 
ri ve ziraat odası rei~i birer nutuk 
verdiler. Bağcılar, çiftçiler, ilet •• 
hayvanlarile ziraat talebesi de ı:iraat 
makinelerile bir geçid resmi yaptık • 
tan sonra törene nihayet verildi. 

--- .. - ---------

YEŞI L DEFTER 
Y cızan: Marııöriı Randü 
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Cimmi cevab vermedi ve merdivene 

doğru ilerledi. Belki de Hayslop itle
rin yolunda gitmediğini ve acele kaç
ınak icab ettiğini söylemeye geliyor
du. 

Zemin katta bir kapı açıldı. Ve Cim
aıi holde bir ses işitti. Bu Hayslopun 
aesi degildir. Cimmi ayaklarının ucuna 
basarak merdiven parmaklığına gidip 
yaslanarak aşağısını görmek iatedi. 

Ballarat, o esnada gelenlerin sesini 
tanımış olacaktı ki, birden bire onu it
ti ve merdivene doğru koşarak haykır
dı: 

- Dikkat 1 Rezayr burada. 
Cimmi ona yetiflllek istedi. Fakat e· 

vi iyi bilmedigi i;in geride kaldı. Bal
Jarat'ın alelacele verdiği iuhatı 9u 
ıözlerle bitirdiğini işitti: 

- Her 9ey yolunda mı? Sizin yaka
landığınızı söyleınitti? 

Cimmi vaziyetin ümidsiz olduğunu 
takdir etti. Merdivenin köşesine gel
diği zaman hareketsiz kaldı. Kar,ısın
da bütün çete cephe almıştı. tki hay
dudun elleri ceblerindeydi ve Cimmi, 
ta~ncaları kendisine çevrili olduğunu 
anladı. Maaters, Ballarat, eamer hiz
metçi, şoför elbiseli bir adam ve geri· 

de, bqı sarılt olarak Fred vardı. Re
börn müsteana olmak üzere hemen bü
tün çete oradaydı. Ballarat'ın yanın· 
da duran bir adama Cimmi dikkat et
ti. Bu, Karamaıkeydi. Ortadan daha 
apğı boyda görünüyor, ve sırtında 
çok geniş bir pardösü taşıyordu. Bal
larat'ın ihtarı, 'efin yüzünil aakla.ma
ıına imkan hazırlamıştı. Meçhul ada
mın yüzü ve omuzları bir kakuleta i· 
çinde gizliydi. Yalnız gözleri iki de
lik ortasında parıldıyordu. Adamın 
duruşu Cimmiye yabancı görünmedi, 
fakat kimi andırdığını hatırlayama
mıftı. 

Karamaske, sesini işittirmemek için, 
Maatera'in kulağına eğildi ve ona e
mirlerini söyledi. Maatcn, aeıini yük· 
selterek Rezayr'a inmeaini aöyledi, 
sonra samimi bir takdirle illve etti: 

- Takdire pyansınız l Hüviyet ka· 
dar süratle yer de değifıtiriyorsunuz. 
Londrada otomobilinizin pan yaptığı
nı sanıyorduk. 

Cimmi; grupu gözetlemekte devam 
ederek: 

- Tayyare ile geldim, dedi. 
Şefin gelmeainden birden bire cea

rct alan Ballanrt, dcımhıld kıorkü a-

dam değildi. Cimmi, onwı çeten.in er
kanından olduğunu bu veeile ile öi· 
renmif bulunuyordu. 

Cimmi merdiv-enden indikten aonra 
Mastere sordu: 

- "Burada no yaptığınısı bin aöyler 
misiniz? 

- Sizin de tan1ebğınız bir lıhbabmıı, 
Miı Neylor'u aramaya ıeldim. 

Cimmi, zaman kazanmaya çalı,arak 

ve kaçmak için bir plin dü9ünerck a
ğır ağır aöylüyordu: 

- Mis Neylor artık buf'ada olmadı
ğı için benim de burada durmama lü
zum kalmadı. Eaasen nerede olduğunu 
bildiğimi MDl)'Orum. 

Bu haber heyecan uyandırdı. 
Mastere: 
- Neler anlatıyoraunuz? Dedi. 
Cimmi Ballarat'a müatchzi bir bakıt 

atfetti: 
- Sir Viktor, yolma onlara MSyleme

yi unuttunuz mu? 
Ballarat reiain hatin bir bakı9ına cc· 

vah olarak itizar etti: 
- Heyecandan unutınu9um. 
Cimmi: 
- Heyecan aize bir çok 9eyler1 u

nutturmuı. Muhakkak adamlarundan i
kiainia. kütüphanede bulunduklarını 
söylemeyi de ihmal etmipnizdir. 

Ballarat'm şaıkın hali karpında 

Cimmi bir kahkaha savurdu. Karamaa
kenin seri bir ipreti üzerine, 90förle 
hizmetçi tabancaları ellerinde olarak 
kütüphaneye dofru ilerlediler, Mu
.ıoa de QW&r.ı ıakib cL lH ~ 

ke, ne de Ballarat kendilerini tehlike
ye koymak istemiyorlardı. Yalnız ko
ca Frcd, küçük gözleri Cimmiye dikili 
eli caketinin cebinde olarak kapıyı 

bekliyordu. 
Cimmi ona baktı ve gülümsedi. Son

ra bakıfı boksörün başı üstüne kalkın· 
ca batını a,ağıya eğdi. İki ıaniye son
ra, kuvvetli bir darbe sesi ititildi ve 
Fred, bacakları bükülerek yüzü koyun 
yere .erildi. O dlifCı: dliflnez Cimmi 
kapıdan fırladı. 

Bir haykmt ve bir tabanca ıeei iti· 
tildi. Cimmi, ıazleri karanlıia alıtma· 
D1lf olduğu için u kalam kapı yanında 
duran otomobile çarpacaktı. Kuvvetli 
bir el onu kolundan tu.ttu ve kenara 
çekti: 

Jo'nun sesi ı 
- Bu tarafa, reia: diyordu. 
Cimmi ve Jo yanyana, bahçe kapıaı

na doğru kOflD&y& bafladılar. Bettera 
de önlerinde kaçıyordu. 
Aydınlık köfk kap•ının önünde 

kıstın yibler biriJmıiıti. Cimmi arka
sına dönüııc:c, baydudlardan birin.ine
vin yanma dotru gittiğini ıördü. Bir 
tabanca ıeai daha ititildi ve Cimmi "a· 
tct etme, ahmak 1" diye haykıran bir 
ses iti tıti. 
Cimmiı 
- Meni, Jo, diye mırıldandı. 
Karanlık yolda ilerlemeye dcwam et· 

mekle beraber adımlarını yavaşlatmış
lardı. 

- Pencereden mi kaçtınız? 
- ~ldiklcrlnl ifitin lf itıneı: ~ce-

reden atladık. Boksörün kafasına bir 
ıey indirmeyi Bettera akıl etti. 

- Fakat işaretimi pek iyi anladılar 
ve dostu Fred'i yere sermekle Hayalo
pun intikamını almıt oldunuz. 

- İyi ki lutik sopam yanımdaydı. 
Bakın, kim oradaki? 

Yolun kenarında bir adam meydana 
çıkmıftı. Bettera kendisiyle konuşu
yordu. 

Cimmi bir genit nef ee alarak: 
- Hayalopmuf, dedi. 
Sonra ona dönerek hiddotle aöylen

di: 
- Size otomobilde beklemenizi aöy

lemittim. 
- Hakkınız var, dostum, fakat bir 

projem vi.rdı. Motör ifliyor. Size ııınu 
aöyliyeyim ki.-

- Şimdi sırası defi!. Sonra konuıu
ruz. Burada fula durmak akıl kirı de
lildir. Esaaen Betti kendiliiindcn 
kaçmıf. Hayalop hemen yan aokaia 
Jmoprak otomobili ıetirdi. 

Reı:ayr: 
- Çabuk atlayın, Jo, dedi. Betten 

dümene ıeç. 
Otomobile binince arka koltukta bi

rinin otUırdufunu görerek endi,c ile 
eorduı 

- Kim var, orada? 
Şen bir kahkaha ona cewıb verdL 
- Nasıl, Betti alz miainiz? 
- Ben im ya, ne sandınız? 
Bu eanada Bettera viteae baetı, ve o

tomobil seaizce ileri atıldı. 
Ha)'llopı 

- Sözünüzden dışarı çıktığım içiD 
beni mazur görünüz. Yukarıya tırmaı 
dmı ve Betti'yi getirdim. 

Rezayr bu kadar ceaarete flll&rUtC 
- Sarmaşığa asılarak mı inıdinid 
- Evet. 
Hayslop: 
- Evela ben indim ve ona yol ıöe

terdim, dedi. 
Betti: 
- Fakat böyle canbazb1dar yapaca

ğımızı sabahtan bilseydim ona göre g~ 
yinirdim. 

- İkinizi de tebrik ederim 1 Fakaıt 
neden otomobile dönmediniz, Ha)'9-
lop? Burada durmakla bizi ele vercbi• 
lirdiniz. 

- Kabahatimi itiraf ederim, fakM 
ıize, Betti'yi .kurtardığımı haber ver• 
mek iatiyordum. Tam bu esnada aey• 
yar canbazhane, bütün efradı tamam 
olarak çıka geldi. 

- Çete reisinin yüzünü görebildi
niz mi? 

- Maalesd hayu. Yalnız kırmızı~ 
tıomobilin hakiki numarasını kaydet· 
tim: L X 2212. Plakaları içeriden idare 
edip çeviriyorlar. Tabii diğer pllka· 
lar da bildiğimiı: X D 7503 numaruma 
t:afıyor. 

Gece takibi 
Betti'nin anlattıkları daha bitıııe

mi,ti ki, Hayslop aö.zünü keserek Cim
miye döndü: 

(lonu var) 
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Yozgatta elektrik Duvar delen h1rsız Mersinde Atatürk · günü 
T eıiıat yenilendi, 

bol ııık verildi 
Hapishane duvar1nı da 

deldi, fakat yakalandı 
Şehir onbeş yll 

Evvelki heyecanı 
aynen yaşadı 

1' ozgat elektrik 

Erzurum, (Hususi) - Erzurum ve 
civarında dıvar delerek hırsızlık yap
makla maruf olan hızsız Karabey son 
defa yakalanmış ve Tercan hapisha
nesine konmuştu. Fakat bu azılı sabı
kalı hapishanenin de dı:varını delerek 
kaçmağa muvaffak olmuştu. Bir müd
d~ten beri aranmakta olan Karabey, 
nıhayet Aşkalede evinin mahzeninde 
yakalanmıştır. 

Konyada halkevi seçimi 
Konya, (Hususi) - Halkevi komi

telerindeki seçimler yapılmıgtır. Köy
cülük komitesine Emin Sayın, Ahmet 
Katırcı, Mehmet Civelek, Dr. Mustafa 
Tiryaki, Muzaffer Sinangil seçilmişler
dir. Kurslar komitesine Faik, Refik, 
Baha, Süleyman Abdµllah seçilmiJler
dir. 

Kurslar komitcaine Faik, Refik, Ba
ha, Süleyman, Abdullah seçilmişler

dir. 
Yayın, kitapsaray komitesine Muh

lis Koner, Asım Çelik, Niyazi, Şemsi, 

Atıf Evren getirilmişlerdir. 

Sergi komitesine Sadık Alpman, Na
zım Ermaral, Hayri Klavon, Fuad Ar
tuner, Hayri Bilgin seçilmişlerdir. 

UMUliliY&Y 
B. F. Türkay söylev veriyor 

Menin, (Hususi) - Atatürk'ün 15 yıl ön
ce Mersini ıereflendirdikleri 17 mart günü ge
ne içten gelen bir sevgi ve heyecanla yqatıJ. 
dı. Mersinin her ne tarafına bakılsa milli bir 
bayram manzarası göze çarpıyordu. 17 mart 
Atatürk günü olarak kabul eden halkevi bu 
ıerefli günün eşsiz bir tekilde kutlanması için 
günlerce hazırlıklar yapb. 

Bütün şehir, çarşılar, evler, resmi 

Bahkesir •astahanesinde 
ve hususi kurumlar bayraklarla dona· 
tıldr. 

motörü ve aantral 

Bir infilGk 
Doktor ve hemıire yarah 

Balıkesir, (Hususi) - Memleket 
hastanesi laboratuarında bir infilak ol
mu,, bakteryoloğ B. Tahir Arslanla. 
haıntire Bayan Muzaffer vücudlarınm 
muıhtelif yerlerinden yaralanmışlar
d~r. Hadise föyle olmuştur: 

Mersinin muhtelif meydanlarında 
ve çarşılarda halkevinden söylenen 
söylev ve çalınan müzik parçaları ho
parlörlerle halka dinletildi. 

Muallim Fut Türkay söylediği nu
tukla bu kutlu günün önemini teba
rüz ettirdi. 

Gece limanda bulunan bütün deniz 
vasıtaları çok geni' ölçüde Ifıklandı
rıldı. Muhteşem bir fenar alayı yapıl
dı. Fener alayına partililer, halkevli
ler, sporcular, okul talebeleri, asker 
büyük bir halk kütlesi iştirak etti. 
Deniz vasıtaları da karada yapılan te
zahüre iştirak ettiler. 

Yozgat, (Hususi) - Şehrimiz ıimdiye kadar 110 voltluk bir 
cereyanla aydmlatıhyordu. 15 yıldan -beri çalıpn mot~rü artık 
eakidiı;nden birçok aknkhklar yapıyor, tebiT cereyanı evlere de 

Hastanede bir ameliye yapılırken o
toklavın kapağını açmak istemişler, bu 
esnada içerideki gaz ve buhar bir den
bire infilak etmiştir. İnfilak neticesin
de dağılan jelos parçaları etrafa dağıl
mıı, doktoru ve hertllireyi yaralamış, 
bir çok ecza ileti ve fİfClerini kırmış
tır. 

İnfilak, hastaneyi heyecana dü1ür
müştür. 

Saat 21 de Halkevi gösterit kolu ta
rafından Kozanoğlu piyesi temsil e
dildi. Ve canlı tablolar gösterildi. 

6 senede as kilo 985 ıram kani 
Istanbul, 21 (Telefonla) - Gülhane 

hastlhanesinde hastalara kan veren 
İsmail Hakkı Kanveren bu gün gene 
bir hastaya 700 gram kan vermiştir. 
İsmail Hakkı Kanveren altı senede 
170 ki§iye 85 kilo 985 gram kan ver
mittir, 

kifi gelmiyordu. 

Belediye 40 kUsur bin liraya 160 .-----------------------------
beygir kuvvetinde 220 voltluk yeni 
bir elektrik tesisatı yaptırmJ§, küpt 
resmi de geçen cumhuriyet bayramın
da yapılmıştı. Yozgadın talisizliği e-
11erl olacak ki, daha birkaç günlük 

tecrübede yepyeni motorun kazanı 

patlamıt ve şehir de aylarca karanlık
ta kalmiftı. Nihayet müteahhidi Al
manyadan yeni bir kazan getirterek 
montajmı yaptmnış, bu suret~ fChir 

bugün tam bir ziyaya kavuşmuştur. 
Medeniyetin bir remzini teşkil e

den elektrik tesisatına kavuşan halk, 
kahve ve gazino sah.ipleri fimdi biri
birlerine rekabet edercesine radyo al
maktadırlar. Şehirde düne nazaran bu 
gün çok bariz bir ı:ncdeni hayat başla
allftır. - Ş. T, 

Eskitehir büdçeai 
Eskifehir, (Hususi) - Şehir Mecli

ai son içtimamda 1ehir büdçcsini 
706.937 lira olarak tesbit ctmiıtir. Bu 

paranın mühim bir kısmı yol inpsına 

aarfedilecektir. 

Adanada 
su düzeni 
Çalışmalara 
çok yakında 
başlanıyor 

Adana, (Hu
suai) - Vilayet 
au itleri tetkilatı 
Seyhan üzerinde 
çalıpnala r ı n ı 

genitletmek Ü -
zeredir. Su da
viamm tahak
kW.:u için lazım 
olan vasıta ve 
imkanlar temin 
olunmaktad ı r . 
Kanal itlerinde 
kullanılacak o
lan büyük maki-

ıaeler gelmiıtir, bu büyÜk nıakinele· 
rin montajlarmı yapacak olan mü
ı.endialer de ,.ıırim.De gelmiılerdir. 

İzmir fuan ve ecnebi 
firmalar 

İzmir, (Hususi) - Polonya hükü
meti, fuara İftirike karar vermittir. 
Fuar komitesinden, plan ve iftirik fC· 
raiti hakkında mal\ımat istenmiştir. 
Türkofis dış tetkilatı, bu seneki fuar 
için geniş mikyasta propagandaya e
hemiyet vermektedir. 

Berlin Türkofis şubesi, alman fir
malariyle temasa geçmiş, resmi alman 
tetkilatına da müracaat ederek İzmir 
fuarına iştirak etmek istiyen alman 
firmalarının ittiraklerini formüle et
miıtir. Alman devlet demiryolları ida
resince yapılacak tenzilat için teşeb
büslerde bulunulmuştur. 

Bu sene de İzmir fuarına hariçten iş 

Adanada sıtma 
mücadelesi 

Adana, (Hususi) - Kadirli Akça
çay bataklığı ile, Islahiyedeki Fevzipa-
p gölünün kurutma etüdlerine başlan
mıgtır. 

tirak edeceklere parasız vize verilme
si için vekiller heyetinden bir karar
name çıkacaktır. 

Filistin yahudi camiası icra komite

si, bir çok ihracatçı tüccar ve fabrika
törlerin bu seneki fuara iştiraklerinin 
prensip itibariyle kabul edildiği şehri

miz fuar komitesine bildirilmiştir. 

Maki.neler.yakmd~. kurula~~kt~, ö-1 tır. _Gönd_erdiği~ re~-~- ~Y~~n ~
ı niızdekı aylar ı.çincle regülatorle- zenndekı demır kopruY.U ıo.terı-

rin U.,..t itleri .Uiltme7,e k.oaacak· Y!JC'• 

Gaz kursları 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Zehirli 

gaz tehlikesinde şehir temizlemek a
meleainden de istifade için bir kura 
açılacak, bu kursa tfaiye efradı da it
tirak edecektir. Vilayet seferberlik 
§Ubesi kuralar için bir program ha
zırlıyor. 

Sulann kirecini temizlemek 
için •• 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Liman 
idaresi vapurlara verdiği suların kire
cini temizlemek için Mumhane antre
posunun karıx.ında bir filitre tesisatı 
yaptıracaktır. 

Dört yeni posta merkezi 
P. T. T. daresi iki merkez daha 

açmıttır. Bunlardan birisi Mardin P. 
T. T. müdürlüğüne bağlı İdil'de, öte
ki de Tunceli P. T. T. müdürlüğüne 
bağlı Kolan'da açılmıştır. 

• Çoruh P. T. T. Müdürlüğüne 

bağlı Kuvarshan merkezinde posta ve 
tel muamelesine başlanını§tır. 

*Gece ve gündüz açık, dahili ve ha
rici telgraf ile telefon muhaveresine, 
adi ve taahhüdlü mektub muamelesi 
yapmak üzere Yalova kaplıca P. T. T. 
ıubesi tekrar açılmıştır. 

Bir alman tayyaresi 
sekiz rekor kırdı 

Bertin, 21 (A.A.) - Haynkel mar -
kah 2 motörlU bir deniz tayyaresi dün 
2000 kilo faydalı yük ile 2000 kilomet
reden fazla bir mesafeyi saatte 329 ki -
lometre süratle katederek ilk 1 o"oo ki
lometre eınuında 331 kilometreyi bul
mug ve bu suretle 8 dünya rekorunu 
kınmıtır. 

Bu rekorlar gunlardırı 
900, 1000 ve 2000 kilo faydalı yUk 

ile ı 00 kilometrelik rekorlar. 
Yüksüz 2000 kilometrelik rekor. 

500, 1000 ve 2000 kilo faydalı yilk 
ile 2000 kilometrelik rekorlar. 

Göring deniz tayyaresini inp eden 
Dr. Haynkel ile tayyarenin müretteba
tına blı: tebrik te1gralı gönd~dr.-4 

.a-3-1998 

Mali tedkiklerimiz 

1936 mali yd bilönçomuz 
(Ba~ı 2. inci sayfada) 

239 .. 992.581 liraımın nakden ödendi
ğini yukarda tc.bit etmiştik. Bu öde
menin içinde, fevkalade ve o mahiye
ti haiz, nazun fasıllarda bulunan ve 
33.848.908 lira tutan bir masraf da 
bulunmaktadır. Bunu 239.992.581 lira. 
dan çıkaracak olursak, adi büdce sar
fiyatı 206.143.672 liradan ibaret ka
lır. Bu vaziyete göre; nonnal varida
tın, filen ödenmiş olan normal büd
ce masraflarından 30.373.836 lira faz
la bulunduğunu ve büdcede yer al
mıt olan hizmetlerin normal varidat 
menbalarmdan elde edilen hasılat ile 
muntazaman ödenmit olduğu anlaşıl
maktadır. 

1936 büdce vaziyetini, kati hesab 
neticelerine göre, f(>ylece hulasa ede. 
biliriz: 

1936 mali yılı umumi masrafları, 

adi ve fevkalade varidatla karşıla -
nanlar bir arada olmak üzere, 
260.265.323 lira ve adi ve fevkalade 
varidat da 271.078.532 liradır. 1936 yı
lı içinde, 281.411.412 lira tahsisat a
lınmış ve bundan 260.265.323 lirası 

sarfedilmiş ve 11.447.992 lirası da, er

tesıi senelerde mahsubu yapılmak üze
re, avans olarak ödenmiştir. Bunların 

tahsisat yekunundan tenzili ve tahsi
sat harici sarfedilmiş olan 689 liranın 

Yeni e ili 1 i ra l ık 1 a r 

1 nisand'an itibaren 
tedavüle ~ıkıyor 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban • 
bamdan: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban -
ka11 hakkındaki 1715 numaralı kanu -
nun 17 inci maddesinde yazılı salahi
yete müsteniden bankamız 30 - kanu -
nuevvel - 1341 tarih ve 701 numaralı 
kanun mucibince, basılmıt olup halen 
tedavülde bulunan kiğıd paraları teb
dile karar verdiğini ve beıliklerin 
15 • te§rinievvel- 1937, yüzlüklerin de 
1 - mart - 1938 tarihinden itibaren te • 
daville çıkanlmaya b~landığı bundan 
evvelki tebliğinde bildirilmiıti. • 

ı - ftl-ft - 1930 -...~~ i~ 

yeni 50 liralık kupllrler de tedavüle !r'
kanlmaya başlanacak ve bet liralıklar -
la yüz liralıklar için yapıldığı gibi çıka
rılacak mikdar mukabilinde mütedavil 
banknotlardan ayni mikdar tedavülden 
çekilecektir. 

Mecburi t,edavül ve müruru 
zaman müddetleri 

Bu yeni elli liralldann tedavüle çı
karılmıya batlandığı tarihten itibaren 
halen mütedavil elli liralıklar be§ sent 
müddetle mecburi olarak tedavül ede
cek ve bundan ıonra .kanuni müruru za
man müddeti nihayetine kadar, yani 
beg sene daha, merkez bankalan gişe -
lerinde tebdil edilecektir. 

Diğer kupürlerin tebdiline başlan -
ma tarihleri ayrıca ilan edilecektir. Ye 
ni elli liralık banknotların evsafı aşa -
ğıda kısaca gösterilmiştir. Banknotun 
aslını görmek istiyenler bankamız ve 
diğer qankalar gİ§elerine ve banka bu
lunmıyan yerlerde mal müdürİüklerine 
müracaat edebilirler. 

Elli liralıkların ebad ve evaafı 
Ebadı 8 X 17 / 5 santimetredir. 
Evsafı: 

Rektosu: "Ön yüzü" eflatun rengi 
olup orta zemin açık filizidir. Ortasın -
da pembe, çukulata ve yı:.şil renklerden 
mürekkeb bir rozet vardır. 

Kenar çerçevesinin üst ortasında 
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı ibarcei, iki üst kö,ede madalyon
lar içerisinde iki .satırda "50 türk lira -
sı" rakam ve yazıları alt iki köşe5inde 
de daha ufak iki madalyon içerisinde 
yalnız "50" rakamları vardır. 

Ônyüzdeki diğer vasıflar 
Orta zeminin sağ tarafında "Ata

türk" ün resimleri, rozetin ortasından 
iki satırda "50 türk lirası" rakam ve ya
zıları ve bunlann altında gene iki satır
da "11haziran1930 tarih ve 1715 nu -
maralı kanuna göre çıkarılmıştır." iba -
resi vardır. Rozetin altında ve üstünde 
sat ve sol taraflannda kırmızı renkte 
seri ve sıra numaraları, alttaki acri ve 
sıra numaralannın altında da banka 
umum müdür ve umum müdür muavi -
ninin imzalan bulunmaktadır. İmzala -
nn bulunduğu orta alt kısmın fonunu 
ufak yazılarla yazılmıt "Türkiye Cum
huriyet Merkez bankası 50 türk lirası'' 
ibareleri tetkil etmektedir. 

A.rka yüsün vasıflan 
VerSOtıu: "Arka yUzU" ön yüz ren -

ginin aynidir. Tezyinat çerçevesinin 
Uat ortasında ve iki satırda "Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası0 ibaresi 
ve üat iki kÖfHinde daireler içerisinde 
"50'' rakamlan ve bu rakamlann altın
da-kavle ıeklinde "Ttırk lirası" yazılan 

da tahsisata ilavesi halinde geriye 
9.698.786 lira bir tahsisat bakiyesi kal. 
makta ve .kati hesab kanunu ile bu tah· 
sisat iptal edilmektedir • 

1936 mali yılında, mühim ve müs
mir işlere tahsis edilen paralara ge
lince: Bu yıl içinde, yardımlar da da
hil, kültür işlerine: 12.369.206 lira; 
sağlık iflerine: 8.735.754 lira; ziraat 
işlerine: 13.891.814 lira; bayındırlık 
İflerine: 29.015.962 lira; ekonomi ve 
sanayileşme işlerine: 16.261.913 lira; 
memleketin dış emniyetini koruyan 
milli müdafaaya: 80.814.767 lira; iç 
emniyeti temin eden jandarma ve em
niyete: 14.362.206 lira tahsis olunmut 
tur. 

*** 
Yukarda, 1936 mali yılının bilin· 

çosunu kısaca tahlil ettik. Bu bilin· 
çonun mühim ve çok parlak ıneticesi 
üzerinde çok söz söylemek kabildir. 
Biz yalnız, cumhuriyet rejiminin bu 
müsbet ve mükemmel neticeyi mün. 
hasıran 1936 mali yılında değil, daha 
evelki yıllarda da temin etmiş oldu
ğunu ve Herdeki yıllarda da temin e
deceğinde asla tüphemiz bulunmadı
ğını emniyet ve iftiharla kaydetmek· 
le iktifa edeceğiz. 

Sa. 

Mister O'Brien 
İstanbuldan ayrıldı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi Ankara ve İstanbulda ted
kikler yapan İngiliz enternasyonal 
fikri iş birliği konseyi basın şefü Mis
ter O.Brien bu akşamki ekspresle Sof. 
yaya hareket etti. Oradan Bükreşe 
geçecek ve Zagreb'e de uğradıktan 

sonra Londraya dönecektir. 
Mister O'Brien konseyin tcşekıkül 

maksadı ve faaliyeti hakkında bana fU 
izahatı verdi : 

- Konsey Sa Majeste Kral Hazret
lerinin himayesindedir. 1934 de kurul
muştur. Konseyin teşekkül maksadı 

"ingiliz milletinin hayat ve tefekkü
rünü dünyaya tanıtmak,, diye hülisa 
edilebilir. 

Konsey münhasıran kültür tlerile 
uğratır. Siyasi maksadı ve faaliyetleri 
yoktur. Yaptığı ve yapacağı iJlCT, ya
tranc:r 'IT'ltllf'T'·--•ınd• ;nnHz dilinin 
öğrenilmesi ve etüdünü kolaylqtır· 

maktır. 
Ecnebi talebelerin İngilterede talı• 

sil görmelerine veya tahsillerini bitir
melerine yardım etınek; İngiltere dı· 
gında yafıyan milletlere, ingiliz mil • 
Jetinin yaşayıf tarzı, hayat telakkisi, 
sanat, ilim ve teknik kabiliyet hak• 
kında maHimat vermek; bütün bunlar 
için de ecnebi memleketlerdeki ingil~ 
kültür müeneselerini ve cemiyetleri· 
ni takviye başta olmak üzere, bu mem
leketlere profesörler, konferansçılar 

göndermek: bu memleketlerdeki ing • 
liz kitabhanderini ilme, güzel sanat• 
lar ve tekniğe aid kitablar ve mecmu• 
alarla takviye etınek, ecnebi memle
ketler için bibliyografiler, yeni ki· 
tablara aid tenk dler neşretmek· gibi 
tamamen kültürel faaliyetlerdir. 

B. O'Brien Türkiye ve İngiltere a
rasındaki ekonornfk ve siyasi münase• 
betlerin inkişafı dolayısile, Türkiyeye 
de geldiğini ve temaslarından mem
nun kaldığını ve bu temasların yakın
da güzel neticeler vereceğinden emin 
olduğunu söyled • 

Memleketimize gelecek 
gazeteciler 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Sonba
harda İngiliz gazetecilerinden mürek· 
keb bir grupun bir tedkik seyahati 
yapmak üzere Türkiyeye geleceği ha
ber verilmektedir. 

Bir eroinci yakalandı 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Muhid

din isminde bir sabıkalı Üaküdarda 
tüphe üzerine tevkif edilirken avu
cundaki "eroin paketini yutmu§ ve has
tahaneye kaldırılarak alman tedbirler 
sayesinde paket çıkarılmııtır. 

iki yeni su gemimiz 
denize indirilyor 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Alman• 
yaya ısmarlanan 300 er tonluk iki su 
gemisinin bu hafta denize indirilec:ıe
ği haber verilmektedir. 

vardır. Çerçevenin ortasında Ankara 
tiftik keçileriyle bir ağılı ihtiva eder 
bir peyzaj resim ve bunun sağ tarafın 
da da beyaza yakın gri renkte bir dai • 
re vardır. Banknot ziyaya tutulduğu 

zaman bu dairenin içerisinde "Ata
türk•ün filigran teklinde bat resimleri 
görülmektedir. Çerçevenin alt iki kö • 
ıeainde iki ufak rozet içerisinde "50" 
rakamları vardır. 

Banknotun her iki tarafı taydUI "çc • 
lik" tabıdır. 



Lüks Hayat 
·. 

"Lüka Hayat", Vilyam Povel'i bae Nevyorkda zengin bir ailenin ya
nında metrdotellik yaparken gösteriyor. Evin iki kızından biri (Karo/ 
Lambord) ona dost, öteki de düfmandır. 
Bir çok hareketli maceralar arasında, bu iki güzel artiatin aeviflTteleri
'9e ıahid olu,yoruz. Fransızca aözlü olan bu film Yeni Sinemada gö11-
terilecektir. 

"'Atef Böceği", zaten hayran 
olduğumuz güzel sesine, bir de 
dansözlük istidadını ili.ve eden 
sevimli artist Janet Mak Donal
dm ta kendisidir. 

Janet Mak Donald, yahud, 
filmdeki adiyle, Nina Maria, 
Madrid' de, fakat bugünkü Mad
rid' de değil, 1800 senesindeki 
Madrid' de, bir kahvede dansöz
lük yaparken, bir taraf tan da ca
ıusluk ediyor. 

Şarkı söyler ve dans ederken 
de, çalııtığı kabare' de tanııtığı 
Napoleon'un yaveri Rüjmon sa
yesinde, memleketi hesabına ha
ber toplamaktan geri durmuyor. 

Fakat ne genç dansözün gay
retleri, ne ispanyanın mukave
meti, Napoleon'un ispanyayı 
zaptetmesine mani olmuyor. Za
ten netice bizim nemize lazım: 
Janet Mak Donald'ı görüyor ve 
dinliyoruzya, o bize kafi. 

300 kedinin 
figüranhk 
ettiği film 

İngiltere hayvanları 

konuna 

buna 

cemiyeti 
itiraz ediyor 

Şimdiye kadar acayip haberler bize 
hep Amerikadan gelirdi. Şimdi oku
yacağınrz haber de tuhaflıkta, Ame
rikadan gelen haberlerden aşağı kal
mıyor. 

Yakında Londrada gayet tuhaf bir 
dava görülmeğe başlanacaktır: İngil. 
teredeki hayvanları koruma cemiyeti, 
Adolf Manju'nun yakında İngiltere
de gösterilecek olan filmlerinden bi
rinde, bir sahnenin çıkarılmasmı iste
mektedir. 

Bu filmde müflis bir tiyatro müdü
rü rolünü yapan Manju, günün birin
de yazıhanesine, yarı deli bir kapıeı
nın locasmda beslediği 300 kedinin 
akın ettiğini görmektedir. 
Davanın açılmasma scbeb de Los 

Anceles'den alınan bir rapordur: Bu 
rapora göre tam on üç saat müddetle 
zavallı kediler Manju'nun odasına 
girmeğe icbar olunmuştur, bunun için 
de gayet kuvvetli hava tulumbaları 
kullanılmıştır. 

Bu yüzden çok yorulan zavallı hay
vanlardan bazıları o kadar sıkılmış

lar ki, işleri bittikten sonra kımılda
namıyacak bir halde sahneden dışarı 

götürülmüşler. 

Bu filmi yapan şirket raporun mü
balağalı olduğunu, filmde figüranlık 
eden kedilere çok insani muamele ya
pıldığını, bunu isbat için de yakında 
Londraya bir rapor gönderileceğini 

bildirmiştir. Fakat olan olduğuna, ya· 
ni kediler nasıl olsa işkenceye katlan
dıklarına ve filmdeki sahnenin çıka
rılmasiyle bu telafi edilemiyeceğine 

göre, Ingilter<e hayvanları koruma 
cemiyeti pek de haklı çıkacağa benze

miyor! 

Lorel ve Hardi 
Faka Basmaz ! 

Bu iki aevimli komiğin laka baaıp baama· 
dıklarını, Halk Sinemaıında göaterilen film
lerine giderek öğrenebilir.iniz. Film türk~e 
ıözlüdiir. 

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

BORA 
Güzel bir 
Fransız filrrN 

Greta Garba ile 
55 yaşındaki c'.işıkı 

ı 
"Bora" nın mevzuu büyük 

Fransız edibi Hanri Bem,tayn'ın 
bir hikayesinden almmııtır. Ta
nınmıt bir romancı olan Gaıbri· 
yel (Şarl Buaye), kendisini se
ven Jizel'i (Lizet Lanven) ' al
datıyor. Fransuaz (Mitel Mor
gan) da, bu romancı yüzünden 
kocasından ayrılmıştır. Bazı 
çapraıık hadiselerden sonra iki 
i.tık birleıiyorlar. 

Stokovski evlenecekler • ;> 
mı. 

Ajans telgraflan, bir kaç gün e- ı 
vel, Greta Garbo'nun evlenmeğe 
niyeti olmadığını tekrar bildirdiler. 
Fakat Greta Garbo böyle söylemek
le beraber, meşhur kompozitör Sto
kovski ile birlikte yaşamağa devam 
ediyor. Acaba neye inanmalı~ 

Bir ingiliz gazetecisi, geçenlerde 
büyük orkeatra şefiyle bir mülakat 
yapmağa muvaffak olmuştur. Sto
kovaki bu mülakatı vermezden ön
ce, lakırdı esnasında Greta Garbo' -
dan bahsedilmiyeceğini de şart koş
muştu. 

G-.ce-;;i, lt-lrad.JU ı..o.;~iik R.._ 
veHo ıehrinde büyük musiki§inasla 
büyük sinema yıldızının oturdukla
rı Cimbrone villasının bahçesinde, 
Garbo'yu laciverd bir erkek panta
loniyle beyaz bir bluz giymiş ve ko
caman beyaz bir vizyer takmış oldu
ğu halde, gezinirken görmüştür. 

Stokovski de ayni rengi sevmek
te olmalı ki, üzerinde laciverd kos
tüm, laciverd gömlek ve laciverd 
kravat vardı. Gazetecinin edindiği 
mumi intibaa göre "Garbo hayatı
nın büyük aşkı için, kendisine ga
rib surette benzeyen bir adam seç
miştir.'' 

Stokovski amerikan şivesiyle ko
nuşmakta ve, orkestra şefliğinin 
verdiği itiyadla, sözlerinin esaslı 
yerlerini jestleriyle tebarüz ettir
mekte idi. Gazeteciye ltalyada bir 
seyahat yapmak ve önce Kapri'yi 
ziyaret etmek niyetinde olduğunu 
söyledikten sonra demiştir ki: 

- Şimdilik dinl'eniyorum. Uzun 
zamandanberi, bura gibi güzel bir 
memlekette serbestçe yaşamak im
kanını bulamamıştım. Bu anda duy
duğum türlü türlü hisleri ifade için, 
yeni müzik kompozisyonları yap
makla meşgulüm. 

- Bu seyahatten sonra ne yap
mak niyetindesiniz} 

- Tekrar Holivud'a döneceğim 
ve müziğin içlerinde başlıca r.olü oy
nadığı bir çok filmler yapacağım. 

- Şu halde, sinema sizi alakadar 
ediyor, demek~ 

- Vakıa aktör olmak için bir· 
çok ıeyler öğrenmem lazım. Mese
la, bir orkestrayı idare ederken jest
lerimin ne kadar acemi ve kabaca 
olduğunu, kendimi beyaz perdede 
gördükten sonra, farkettim. Onun 
için, kendi sahamda da yapacağım 
bir çok şeyler var. 55 yaşımda olma
ma rağmen, bir filmde kolaylıkla 

rol alabileceğimi sanıyorum. Zaten 
Holivud' da herkes acemilere karşı 
o kadar iyi niyetlerle dolu ki... O
nun için ben de, çok sevdiğim sine
ma sanatının inceliklerini kısa bir 
zamanda kavrayacağnnı umuyo
rum. 

Cimbrone viHasına gelen mek
tublann hemen hemen hepsi Greta 
Garbo'ya gönderilmektedir. Postacı 
hazan çok büyük koliler de getir-

Kamilla Horn 
Pariste çahşacak 

Hissi sahneler, güzel muhave
reler bu filmde büyük bir yer 
tutmaktadır. Ziya oyunları da 
bilhassa dikkati çekmektedir. 

Bu film bize, genç ve sahne 
Alman ainema alrtrialerinden Ka- hayatında yeni olmakla beraber 

milla Horn PariH ,.elmiftir. Bir ga- büyük bir istidada sahih bulu
uteci, .euimli yılduıa IJ'Ü~e yüz Al- nan genç bir Franıız aktriıini 
man olup olmadıiını .ormuf ve ıu de tanıtıyor: Mitel Morgan ... bu 
cevabı almıftır: on sekiz yatındaki genç. yıldız, 

- Babam Alman, annem ltal""'!- kendi heyecanına bizi de ittirik 
dır. Fakat ben yakında tekrar mıl· ettiriyor. Ayni zamanda da, ge-
liyet deiiıtireceiim: Çünkü bir lıı- ne yeni bir aktör olan Jan-Lui 
giüzle cvleniyorwn. Barro'yu bu filmde tanımak İm• 

1-·a1ıa1 111,iluı tabiiyetine geçmek· ıxaıuuı uuıuyoruz. 
le güçlük çelımiyeceğim. Zira lngi- Şarl Buaye'ye gelince, bu bü
liu:eyi çok iyi bilirim ve Londrada yük artistin son zamanlarda çe

da bir kaç film çevirdim. 
- Pariae neden geldiniz? 

virdiği bir çok manasız filmler
den sonra nihayet kendisine uy
gun bir rol bulduğunu aöyliyebi· 

- Bana, burada çalıımak için ba- liriz. Bütün filmin devamınca, 
~ı teklillerd~ bulundular da o~dan. o, bütün dikkati kendisi üze'Pin
Yakında Enk lon Ştrolaaym, Vıvyan ee to lamağa muvaffak oluyor. 
Roman• ve Roje Düıen'le birlikte Gü~el dekorlar ve tatlı bir mü· 
bir film çevireceiiz. zik, "yüzde yüz" fransızca olan 

Fran•ı~ ainema alemi Kamilla bu filmin bizde uyandırdığı ali
ff orn gibi bir artiati kazandıiındt111 kayı daha ziyade artırmakta-
dolayı çok memnundur. dır. 

Müşkül 
iti raf 

Oynayanlar 

Jani Holt 
lui Juve 
Fon Ştrohaym 
Alber Prejan 

Müşkül icira f, hansız polis filmle · 
ri arasında en muvaffak o/muşlardan 
biridir. Mevz u, ahenk, dekor, aktör
ler, her şey üstündür. 

ôtedenberi antipatik roJ/er almak
ta olan Erik fon Ştrohaym bu film
de de katil rolünü yapmaktadır. Bi
risini öldürdüğü bir gece, kendisinin 
başka bir tarafta bulunduğunu isbat 
etmek istiyor ve para mukabilinde bir 
bar kadınımı (]ani Holt), o geceyi 
kendisiyle birlikte geçirdiğini söyle-
tiyor. __.. 

Fakat polis şefi (Lui ]uve), bar 

kadınının yalan söylediğinden emin
dir ve onun dilini çözmeie genç bir 
taharri memurunu ( Alber Prejan) 
memur ediyor. 

Genç taharri memuru vazifesini ya.. 

pacalc ~rde J,&Di Holt'• ._.. oluyor 

ve yapmakta olJ ııJu c1s:ısluktan da 
nefret duyuyor. Karışık bir takrm ha
diselerden sonra, ]ani, Ştr::haym"ıa 

cinayet gecesi kendisiyle beraber ol
madığını itiraf ediyor ve Prejan'ın 

kendisiyle alay ettiğini anlayınca ka
çıyor. Fakat Ştrohaym çetesinin efra
dı, şeflerini ele vermek niyetinde de
ğil. Genç kadını yaralıyor ve bizzat 
Ştrohaym da polisin elinden kurtula· 
mryacağını anlayınca İntihar ediyor. 

Film acıklı bir şekilde nihayet/eni. 
yor ama, mevzua başka türlü bir bitiş 
de yaraşamazdı. Bütün aktörler, tam 
roJJerine göre seçilmişlerdir. ]uve ile 
Ştrohaym'ın kork unç siluetleri ara
srnda ince ve güzel ] ani H olt'un en
dişeli çehresini görüyoruz. 

Alber Prejan da kendi mez iyetleri
ne çok uygun bir rolü, büyiik bir mı.ı
valf akiyetle bqac.maktadır. 
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Zirat 
kalkınmamız 

(Başı 1 inci sayfada) 

22-3-1938 

İngiliz dış politikasının 
mühim esasları 

(BaJı I inci sayfada) 
mektedirler. 

Çinliler büyük bir 
zafer kazandılar nin sadece sahibi olmakla mı, yoksa 

istismarı ile mi? Çiftçi kime derler? 
(Bs~ı 1 inci sayfada) ı Diğer taraftan Tengşien ıehrinde H erhangi bir çiftliğin tapusunu elin-

Fransada milli birlik 
hükümefi 

kurulacak mı! 
Faris, 21 (A.A.) - Birçok siya.t 

müşahidler pek yakında bir milli bir· 
lik ıhükilmeti kurulacağını tahmin et· 
mektedirler. 

Aynı müşahidler, dış politilia ba. 
knnrndan lngUtere hükümetinin va· 
ziyetini şöyle tesbit etmektedirler: 

'Siidct almanlarına muhtariyet 
1. - Çekoslovakya meselesin

de, İngiltere hükümeti, alman is
teklerini tatmin etmek maksa
diyle, alman • çek smınm.n hafi.~
çe tashihini kabul etmeaı ve Su
det al.mantarına muhtariyet ver
mesi için Prag hükümeti nezdin
de diplomatik bir teıebbüste bu
lunmak niyetindedir. 

'Ren aının miida/aa edilecek 
2. - Fransa meselesinde, İngiltere 

hUkilmetiRen sınırının himayesine de
vam etmek azmindedir. Fakat Südet 
meselesinin bir harb sebebi olamıya
cağı hususunda Fransa ile Çekoslo
vakyayı ikna etmek maksadiyle Çe
koslovakya lehinde her türlü teahhüt
lere giriJillekten çekinmektedir. 

ltalya me!elesi 
3. - İtalya meselesinde, İngiltere 

hükilmeti, Jimdi cereyan etmekte o
lan müzakerelerde görülen seri terak. 
kilerden dolayı yeniden nikbin görün 
mektedir. 

Bu müzakerelerin eyi bir neticeye 
bağlanması sayesinde, Musolini, Al
manya karşısında, daha büyük bir ha
reket eerbestisi elde etmiş olacaktır. 

Franko ile gizli anlaşma mı? 
4. - İspanyaya gelince: Umumi

yetle general Frankonun yakın 2a -
manda nihai zaferi elde edeceği tah
min olunmaktadır. 

Bu zafer, yabancı gönüllülerin ge
ri çekilmesi meselesinde, karışmazlık 
komisyonunun bitmez tükenmez mü
nakaşaları yüzünden çıkan enternas. 
yonal güçlüklere nihayet vermiş ola
caktır. Hatta bazı mahfiller, Franko
nun kati zaferinden sonra. bütün ya
bancı gönüllülerin, derhal İspanyol 
topraklarını terketmeleri hususunda, 
Franko ile İngiltere arasında gizli bir 
anlafma bulunduğuna kanidirler. 

lngilıere Frankoya kredi 
açacak 

Diğer mahfiller, alman ve İtalyan 
nüfuzuna nihayet vermek şartiyle, !n
gilterenin Frankoya kredi vermek ni
yetinde bulunduğu fikrindedirler. 

5. - Meksika meselesi yüzünden 
~rı,.::ı. :ı.: .. 1 ... ,·s· 1,fllrUm clirmekteı'lir. 

Çünkü ingiliz donanmasının kullan • 
dığı petrolün büyük bir krsmı Meksi
kadan ithal edilmektedir. Meksika ile 
bir anlatmaya varılmadığı takdirde 
Trinidat petrol sahalarının hemen if
letilmeaine baJlanacaktır. 

Tuna memleketleri ve 
an~lu$ tehlikesi 

Perşembe günü 

B. Çemberlayn 

Dıı politika 

hakkında 
İzahat verecek 
Londra, 21 (A.A.) - Roytu bildi

riyor: Ba§vekil B. Çemberlayn'ın 
muhtemel olarak perşembe günü avam 
kamaramda yapacağı dıJ politika u
mumi beyanatı için hazırlıklara faali
yetle devam edilmektedir. 

Kabinenin dış politika tali komite· 
si, bugün öğleden ıonra avam kamara
sında hükilmet odasında l toplanarak 
vaziyetin derinden derine tedkikine 
başlamıştır. Bu talfkomite, yarın ye
niden toplanacaktır. Bu toplantıdan 
sonra kabine umumi heyeti toplana· 
cak ve nazırlar heyeti çarşamba günü 
de yeni bir toplantı yapacaktır. .. . 

İngilterenin hariçteki teahh~dle~ı 
hususunda bütün sahalar bususı hır 
dikkatle gözden geçirileoektir. 

B. Çemberlayn neler 
aöyliyecek? 

Royterin parlamento muhabirinin 
öğrendiğine göre, B. Çemberlayn pek 
muhtemel olarak, lngilterenin Avru -
padaki teahhüdleri_ hakkında.yeni bir 
şey bildinniyecektır. Royterın parla
mento muhabiri, dominyonların da 
böyle bir politikaya tarafdar olduğu· 
nu zannetmektedir. İyi haber alan 
mahfillerdeki kanaat, bütün nazırla -
rın bu politika üzerinde B. Çember
laynı müttefik olarak tasvi~ ettikle_ri 
merkezindedir. Royterin dıplomatık 
muhabirinin öğrendiğine göre, ileri 
sürülecek noktai nazar, İngilterenin 
Avrupadaki teahhüdler~i~, b~l~r~ 
yeni yükler ilave etmekıızın bızatihi 
oldukça ciddi bulunduğu göril§Udilr. 

seyyez söyJ.cdikleri bildir.iliyor. 
Polio, Südeot Almıtnl;ır.ından blrk~ 

kişiyi tevkif etmişse de bir milddet 
sonra serbest bınkınııtır • 

Fransız bakanlarının 

mühim bir loplanllsı 
Faris, 21 (A.A.) - Dün başvekalet 

dairesinde Blum, Bonkur, Daladiye ve 
Oryol arasında yapılan toplantının Çe
koslovakya ve İspanya me.aelelerine 
tahsis edildiği öğrenilmektedir 

ra dört bin kişilik zayiat verdikte- de muharebeler olmaktadır. Modern de bulundurana mı, çiftçiliği kendine 
rini bildirmektedir. Japon kuvvetle - Çin kıtalan daha garbda bulunan Tsi- asıl iş edinip geçimini ve kazancını 
rlnin Ksuçufoya doğru yürüyüşlerini ning şehrine kadar ilerliyerek bu şeb- bu yoldan ~emin edene mi? Herhangi 
geciktirmek üzere, çinliler, garbe ve re taarruza başlamıştır. Japon kuv- suretle olursa olsun çiftçilik eden 
ıfmale doğru ilerlemek emrin almış- vetleri Linji'nin Çin ordusunun kuv- veya etmek istiyenlere toprakları yok
lardır. vetli tazyiki karşısında §uşieyen'in sa nasıl toprak verilebilir? Bu top

civarına kadar geri çekilmişlerdir. raklarm, ölüm dolayısiyle, mirasçılar 
Çingtao'dan mühim takviye kıtaatı al 1 arasında parçalanmıyarak çiftçi aile
mışlardır. sinin yurduna daima bağlı kalmasını 

Japonlara göre 
Pekin, 21 (A.A.) - Japonlar Şan

tungdaki ileri yUrüyUşleri esnasında 

cumartesi gilnU Hsuşev'dan 43 kilo
metre mesafede bulunan Hanehuang 
tchrine gelmişlerdir. Japonlar beş giln 
aüren ~celi gündüzlü muharebeler 
den sonra 90 kilometre derinlikte iler
lemişlerdir. Bu kıtalar Pukov - . Tie_n
sin demiryolunun bUyük kanal ıle bır
leıtiği noktaya varmışlardır, 

Çinliler bir manevraya mı 
kurban gidiyorlar? . 

Bu demiryolunun şarkında Çın 
kuvvetlerinin Linjin'in 30 kilome!re 
mesafesine kadar ilerlemekte oldugu
na dair Çin kaynaklarından s;ıkany ha • 
herler hakkında da beyan olundu_?una 
göre §;inliler japon kumandanlıgmın 
bir stratejik ricat manevrasına kurban 
gitmek üzere bulunuyo:lar. Bu kuv -
vetlerin ricat hattı dcmıryolu boyu~ -
ca ilerliyen japonlar tarafından kesı -
lecektir. 

Japon kııaları ilerliyorlar 
Hankov, 21 (A.A.) - Çin karargahı 

nın bir tebliğine göre, Şantung•un ce
nubu şarkisinde Tientsin - Pukov de
miryolu boyunca ilerlemekte olan j.a
pon kuvayi asliyesi bu demiryolu ıle 
büyük kanalın birleştiği noktaya gel~ 
miştir. Son çin mevzileri Hsuşu şehrı 
ile bu kanal arasındadır. Taarruzun 
başlangıcında cenahlara doğru ç~kil ~ 
miı olan mUhim Çin kuvvetler şımdı 
japon ordusunun gerilerine taarruza 
baılamıştır. 

Kati bir muharebe ba§lıyacak nasıl temin edebiliriz? 
Pekin, 21 (A.A.) - Çinlilerin Pu- Bütün bu ve buna benzer sualler 

kov _ Tlensin demiryolunun şarkında ancak yeni kanunlarda cevablarını 

ve garbında gösterdikleri taarruzlar bulacaklardır. 

kati bir muharebe vemıeğe hazırlan- lş vasıtalarını arttırmak, iyileş
dıklarını göstermektedir. Japon kay· tirmek, korumak i~in devlet ziraat iş
naklarmdan alınan malumata gör.e, !etmeleri kurumuna şimdiden vazife. 
çinliler Hayşu ile Kuiteh arasında 16 ler verilmiştir. Fakat bu vasıtaların 
fırka, Kuiteh ile Loyang arasında 20 gerek imali ve gerek tevzii bakımla-
fırka ve Loyang ile Sianfu arasında rında l akalı dairelerin salSlıiyetler 
da 10 fırka tah§id etmişlerdir. Maa- almal cab edebilir. 
mafih bu fırkaların mevcudu ancak Ziraat bölgelerine göre hususui 
yarı yarıyadır ve modern silahlardan tedbirler almak da bir kanun işidir. 
mahrum bulunmaktadır. Japon kuv- Memleketimizde yetiştirilmesini is
vetleri daha az ise de en modern silfilı tediğimiz çay misalini ele alalım: Ri
lar~ vebilhassa ağır topçuya malik bu- ze vilayeti arazisinde muvaffakıyetle 
lunuyorlar. yetiştirilebileceği yapılan tecrübeler-

le anlaşılmış olan bu lüzumlu madde 
Japonlar Şanside kuşatılmışlar bir mevsimde ekilip biçilerek piyasa-

Hankeu, 21 (A.A.) - Çin ajansı 20. ya çıkarılabilen bir ziraat mahsulü 
3. 1938 tarihinde bildiriyor: Hsupc - değildir. Diğer taraftan, Rize vil~~e
kong'daki askeri harekatın şefi, japon tinin arazisi de mahdud olduğu ıçın, 
ların Şansi'deki ileri hareketini mare- oranın bugünkü ziraatine tahsis edil
şal Hindenburg'un Tannenberg'd~ k~- miş topraklara çay ektirmek çiftçinin 
zandığı muzafferiyete benzeten ıddı- ekonomik vaziyetiyle kolayca uzlaşa
alarını gülünç olarak tavsif ~tmiş:ir: rnıyacak bir külfet halini alabilir. Bu 
§ana 'deki Çin kıtaları ol~ugu .. gıbı takdirde çiftçinin beklemesini temin 
duruyor. Buna karşı bu daglık bolge - maksadiyle devletin taviz yoluna git
ye giren altı düşman fırkası orada ta- mesi ik tiza edebilir. Ancak, bunun 
mamen mUcerred bir halde kalmıştır. iç in de hususi bir kanun neşri lazım-
çangtse'den gelen son raporlara göre, dır. 

• 1 ı d Bu tek misali, memleketin on böl-Çinliler Lingfeng'i geı:;ı a mış ar ~~· 
Ve japonlar Pingyeo yakınında mu- geye ayrılması tasavvur edildiğine 
him bir bozgunluğa maruz kalmakta - göre, türlü mahsullerimiz bakımından 
dırlar. çoğaltabiliriz. 

isviçre bir beyanname neşretti 
Çok, iyi ve 1!.cu.~ i~i~.sal temin et

mek, genış ve turlu turlu.safhaları o-
lan bir nasyonalizasyonu ıcab edecek
tir. Sayın Başbakanımız, programın· 

da hu meseleye temas ederken "müs
tahsile çok çeşidli fakat azar azar de· 
ğil, her mahsulden imkan nisbetinde 
az çeşitli, fakat çok rnikdarda istih
sal terbiyesini vermek ve bunun tek
nik ıve ekonomik şekilde nasıl yapıla
bileceğini ve piyasaya nasıl sevkedi
lebileceğini öğretmek icab eder" de
mişti. Buğday yetiştirme sistemimizi 
yeni esaslara bağlamak üzere hazır
lanan kanun projesi bu doğru göriltil 
tahakkuk ettirecek tedbirlerden bi. 
ridir. 

(Başı 1 inci sayfada) v· • • • 

Avrupa politik haritasında son günlerde _v~kua gelen d:g~ış~khk, İsvıç
. rtik vaziyetini zayıflatmak neticesını veremez. Bılakıs, konfede-

renın po ı . . "d · · · h 
rasyonun istiklali ve bitarafhğı, Avrupa muvazenesının ı a~esı ıçın ~ er 
zamankinden daha ziyade elzemdir. Bu hususta her taraftan bıze _resmı :te

minat verilmiştir. Bu teminatın kıymeti münakaşa götürmez mahıyette bu
lunmaktadır. üç komşumuzdan hiç birisi, lsviçrenin ortadan kalkmasını 
arzu veya temenni edemez. üç komşumuzdan hiç birisi, konfederasyon~:1 
ve yirmi iki Kantonun hayatında en esaslı sebebi tetkil e

0

den demokrat mu-
IOAlerimizi tehdid eylememektedir. Hcrkes"n menfaatme olarak Alp ge-

esse.... . ' f "d ' t · 
çidlerini elinde tutmak, İsviçrenin Avrupadakı asırlık vazı esı ır. svıçre, 
konıJularınuı hududları lizerinde hayati kısmıları kapamakta ve muhafaza 

eylemektedir. .. . 
Bu vazifesini yapmak ve istiklaline kam pahasına hu~m~t ettır:ııek hu

ıusunda bütün İsviçre balkı sarsılmaz bir imanla müttefıktır. İsvıçre, her 
türlü yabancı kavgalardan uzak dur
maktadır. arazimizin tamamiyetine 
karşı yapılacak her hücum enternas
yonal hukuka karşı bilyük bir cinayet 
teşkil edecektir. 

Hadiselerden çıkarılacak hisse ü
zerinde hiç bir şüphe yoktur, mutlak 
bitaraflığunızın tanıttmlması ve te· 
yid ettirilmesi hususundaki gayıetle
rimir:, devam ettirilmelidir. Filhakika 
bu hususta her türlü şüpheyi berta· 
raf etmek lazımdır. 

Avusturya 
plebisitine 
hazırlık 

Buğdayı bahse koymuşken silola
rı da dikkate alabiliriz: Mevcud silo
larnnız bugün birkaç elden idare e
dilmekte ol<iuğu gibi kafi de değildir. 
Fakat ehemiyetleri layrkiyle anlaşıl
mıştır. Demek ki, yeni silolar kur
mak, :bunların yerlerini ve işleme şart 
tarını tayin etmek, bir elden idarele
rini düşünmek gibi cihetler tasavvur 
olunabilir. 

Gene misal olarak zikredelim: Zi
raatte hastalıklarla mücadele rasyo. 
nalizasyonun bir esasıdır. Fakat zira
atçilerimize bu vazifeyi verecek mev
zuatımız var mıdır? Şu halde, bu me
sele de kongrenin görüşeceği işler-

Bu müşahidlere göre, geçen per • 
tcmbe giinü Leon Blum'un parlamen
toda söylediği gibi "harici dünya 
Fransanın blrlik ve kuvvetini takdir 
etmedikçe., hakikaten vahim olabile
cek bir harb tehlikesinin önünü al
mak, bu şekilde bir hükümetin tefki· 
liyle kabil olabilecektir. 

iki büyük güçlük 
Bütün partilerin dahil olduğu mil

li bir hilkilmetin kurulmasına engel 
olan iki büyük güçlük vardır: 

ı. - Partiler arasındaki kavgalara 
nihayet verebilecek bir phsiyetin ee
çilmesi mcselC6i. Böyle bir birli~Hı 
kurulması lüzumundan bahseden ılk 
siyasi lider Lcon Blum'dur. 

Başvekil bütün sosyalistler namı
na söz söyleyerek en kuvvetli siyaet 
partinin tefi olması itibariyle böyle 
bir birliğin ancak kendi riyaseti al· 
tında vücuda getirilebileceğini kay
detmiş ve demiştir ki: 

"- Bütün fransızlar halk cephesi 
prensiplerinin etrafında birlCftDCli· 
dirler.,, 

Geriye gidi§ için manevra 
Başka şekilde vücuda getirilecek 

bir milli birlik, sağ cenah partileri ta
rafından arzu edilen bir geriye gidit 
hareketini teminen yapılan bir ma
nevra ve sosyal kanunlarla halk cep
hesi tarafından vücuda getirilen eser
leri ortadan kaldırmağa matuf bir te
şebbüs şeklinde tel!kki edilebilir. 

Muhaliflerin itirazlan 
Muhalifler buna cevab olarak ekal

liyeti nhalk cephesi prensiplerine it
tirak edemiyeceğini bildirmişlerdir. 

Onlara göre milli birlik ancak ~~
mento haricinde kalmış milstakıl bır 
şahsiyetin veya halk cephesi sağ cena 
hı olan ve bütün milletin hakiki mer
kezini temsil eden radikal sosyalist 
partisine mensub bir zatm reisliğin
de kurulabilir. 

Program meıelesi 
2. - Program meselesi: 
Muhalefet, milli birliğin dahili sa· 

hada mali kalkınmayı, ıistihsalin tez
yidini ve milli mUdafaanın takviyesi· 
ni ihtiva eden asğari bir program esa
sı üzerine istinad etmesi icab edeceği 
fikrindedir. 

Dış politikaya gelince, program 
Par.is - Londra mihverine dayanmalı
dır. Fransa, İngiltere gibi hareket e
derek İtalya gibi konuşmalara gir
meli ve İspanya işlerine müdahaleden 
çekinmelidir. 

Müşahidlerin çoğu, eağ ve sol par· 
tilerin ergeç devamlı ve kuvvetli bir 
hükümet isin sağlam bir esas tesisine 
müsaid bir şekilde karşılıklı müsaa
delerde bulunacaklarını ümid etmek· 
tedirler. 

den biri olabilir. 
Toplanması yaklaşan .ziraat kon• 

gresi, kısaca, memleketimiz için ba· 
yati ehemiyette bir hadise olacaktır. 
Çünkü ekonomimizin temeli ziraati• 
mizdir. N. B. 

Londra, 31 (A.A.) - Çembcrlayn-
1n per,embe günil Avam kamarasm
da dıt politikaya dair yapacağı izaha
ta intizaren Taymis gazetesi Orta Av
rupa vaziyetini tetkik ederek, Avus
turyanın Almanya ile birleşmesinin 
önüne geçilemiycceğini bir kere daha 
hatırlattıktan sonra bu hadisenin Tu
na memleketleri için teşkil eylediği 
tehlike Uzerinde ısrar ediyor ve di
yor ki: 

Almanya Çekoslovakyadon 
tecrid edilebilir 

Çekoslovakya meselesinin §clcli 15 
martta yapılan milli müdafaa komitesi
nin son toplantısından sonra deği§mit
tir. Hitlerin A'vusturyadaki muvaffa • 
kiyetinden istifade ederek hemen çek 
meselesiyle meşgul olmak istemediği 

ve bu sebeble gerginlik biraz zail ol -
duğu kaydedilmiştir. İspanya mesele • 
sine gelince, İngiltere ile İtalya arasın
da görüımeler cereyan ettiği §U sırada 
fransız ıınırlarmın emniyeti meselesi 
ortaya atrlmıştır. 

Diğer taraftan, koJn§ularrmızın her 
biri ile ve aynı derecede dostane ve 
dürüst münasebetler idamesine gay
ret etmemiz icab eylemektedir. Ya
bancı memleketlerde biribirine zıd 
politik eistemler arasındaki mücade
le, devletimizi arnkadar etmez, her 
millet, kendi dahili rejimini seçmek
te serbesttir. 

Viyana, 21 (A.A.) - Avusturyada 
yaprlacak plebisit mücadelesi perşem
be günü açılacaktır. B~ pıünasebe_tle 
nasyonal sosyalist teşkılatI tezahür
ler hazırlamaktadır. 

Plebisit için aktedilecek olan par
ti teşekkülleri kongresi 23 martta top 
!anacaktır. Toplantıya 4.000 kişi işti
rak edecek ve aynı zamanda diğer al
man şehirlerinde de toplantılar yapı. 
lacaktır. 

Leh dış bakanı Bek diyor ki: 
''Ekonomik bakımdan, Almanya 

bugün her zamandan ziyade cenubi 
tarki AvrupaSJna hakim bir vaziyete 
girmittir. Şaht'ın teknik yardımiyle 
Çekoslovakyayı hiç zorluk çekmeksi. 
zin tamamiyle tecrid edebilir. Büyük 
Britanya yatıştırma politikasında iıı
te meselenin asıl bu cephesinde dik
katlerini toplamalıdır. Tuna ticareti
ni normal yollardan çevirmek tabii 
bahis mevzuu olamaz. Ancak, Tuna 
memleketlerinin Almanya ile müsa
vi şartlar altında görüşmelerde bulu
nabilmeleri için onlara batka piyasa
lar temin etmek lazımdır.,, 

Kati bir politika güdmeli 
Finansiyal Niuz gazetesi de şöyle 

yazıyor: 

"Büyük Britanya kati bir siyaset 
takib etmeğe mecburdur. İnfirad ve 
karışmazlık politikasının bırakılması 
ve onun yerine dostlarımızla her an 
daha sıkılaşan bir elbirliği politikası
nın ikamesi zaruretine kendimizi alış. 
tınr.a.-rıız icabeder. Hadiseler o ka
dar tehlikeli bir tarzda cereyan edi
yor ki, "hayırhahça bitaraflık,, gibi 
kolay ve rahat bir tavır takınmaya ka
tiyen imk~n yoktur.,, 

Südet almanları şefine 
ıecavü~ edildi 

Prag, 21 (A.A.) - Al~n ajansı 
bildiriyor: Di Zay.t gaz:tesın.~ Trop
paudan bildirildiğıne gore Sudet al
ınanlarının reisi B. Konrad Haynlayn 
partisinin bir toplantısından ç_~arken 
komünistler tarafından tecavuze uğ
ramışsa da yanındakil~r taraf~dan 
kurtarılmış ve mütecavızler polıı ta
rafından tevkif edilmiştir. 

Bu sahnede hazır bulunan bazı çek 
·· t erek Mar • lerin yumruklarını gos er 

İtalya İspanya ile alakadar olmıya
cağına dair lngiltereye teminat verdiği 
takdirde Fransa bu görüşmeleri acm • 
pati ile takib edecektir. Fakat görünil}e 
göre Pert Ciano konufQıaları henUz bu 
noktaya gelmemiıtir. Bu teminat veril
mediği müddetçe Fransanın Pirene hu
dudunda askeri tedbirler almağı derpiş 
etmesi lbım gelecektir. 

Profesör Pitar 
şeh rimizde 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

davetiyesiz olarak salona girebilmele
ri kararlatmıştır. 

Medeniyetin ve beyaz ırkların men
şeleri hakkında profesör Ö~en ~itar 
tarafından verilecek olan pro3eksıyon
lu konferanslar şunlardır: 

1 _İlk insanların tekamül ettikleri 
fizik ve biyolojik muhit. 

2 - En eski medeniyetler: İlk ve or· 
ta Pleistosen medeniyetleri (Şelleen, 
Aşöleen ve musteriyen devirleri), 

3 - En eski medeniyetler: Üst Ple
istosen medeniyetleri. (Orinyasiyen, 
Sobiltreen ve Magdeleniyen devirleri) 

4 - İlk beşer ırkları: 
5 - Proistori.k sanatlar (Mobiliye 

sanatı ve mağaralara aid aanat eserle
ri) - Heykeltratlık, hak~lık, resim 
ve ınodötaj. 

İsviçre halkı, vatanımızı her kime 
kartı olursa olsun son nefesine kadar 
müdafaa azminde milttehiddir ve mUt
tehid olarak kalmalıdır. 

Bütün gruplar federal konse
yin beyannameaine sadık! 

Bern, 21 (A.A.) - İsviçre ajansı 
bildiriyor: Federal Assambledeki bü -
tün gruplar, federal konseyin bitaraf -
Irk hakkındaki beyannamesinden ma • 
ınmat istemişler ve ' dil, mezheb, parti 
farkı olmaksızın, bütün İsviçre halkı -
nın, kanının son damlasına kadar vata
nın tamamiyetini müdafaaya hazır ol • 
duğunu, müttefikan ve resmen bildir • 
mişlerdir. Bütün İsviçre halkı, bu be • 
yannameye iltihak etmektedir. İsviçre 
halkı milli müdafaası için blitün feda -
karlıklara katlanmaya hazırdır. Fakat 
blitün İsviçre halkının manevi kuvvet
lerine istinat etmediği takdirde, mem
leketin askeri mekanizması bo§ ola
caktır. Konfedereler arasındaki ittifak 
politik ve ekonomik anlaşmazlıkların 
fevkinde bulunmalı ve dahili münaka -
şalanmız vekar ile ve devletin demok
ratik müesseselerine sadık bir surette, 
yapılmalıdır. Ana yasa mucibince, fede
ral konseyin vazifesi, İsviçrenin harici 
emniyetine, istiklalinin ve bitaraflığı -
nın idamesine nezaret etmektir. İsviç -
re halkı, İsviçre demokratik zihniyeti
ne mutabık bir surette ve parlamento 
ile tam anlatma halinde yapılmaSI la • 
zımgelen bu eias vazifede, federal kon
seye müzaharet etmektedir. 

B. Göring ile hücumkıtaları kur
may reisi B. Viktor Lutze, parti mo
törlü kıtaları şubesi şefi general 
Hvcnlayn, tayyare şubesi şefi gene:aı 
Hristiyansen ve polis müdürü B. Hım 
ler birer nutuk söyliyeceklerdir. 

Parti teşekküllerini bu toplantıya 
davet eden beyannameler arasında B. 
Lutze tarafından neşredilen de, "Flih
rer'in fikrindeki kuvvet ve iradenin 
büyük Almanyayı başardığı,, kayde
dildikten sonra " tek millet, tek Al
manya, tek şef sözünün bir gerçek 
haline getirdiği" bildirilmektedir. 

Anşlu! ve Milletler Cemiyeti 
Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Ce -

miyeti genel sekreterliği, anşlus hak -
krndaki alman notasını almış olduğun
dan Almanyayı haberdar edecek ve bu 
notayı aza devletlere bildirecektir. 

Milletler Cemiyeti paktında, bir 
devletin ortadan kalkması hakkında 
herhangi bir kayıt yoktur, yalnız iki. se
ne öncesinden haber vermek .suretıyle 
cemiyetten çekilme kaydi vardır. Fakat 
paktın bu ikinci maddesi, bu vaziyete 
tatbik edilebilir mahiyette değildir. Zi
ra bu daha iki sene bir Avusturya hü • 
kümetinin mevcudiyetini tarumayr is -
tilzam edecektir. 

Avusturya itiraz etmediğine 
göre .••• 

Halbuki her hangi bir Avusturya 
hükümeti, 13 :nart tarihli alman kanu
nuna karşı Milletler Cemiyetine müra
caat etmis veya protestoda bulunmuş 

Milletler Cemiyeti bir 
Avrupa kurumu değildi r 
Paris, 21 (A.A.) - Deyli Meyl'in 

Faris nüshası, Vord Prays'in Varşo -
vada Polonya hariciye nazın Bekle yap 
tığı bir mülakatı neşretmektedir. Bek 
demiştir ki: . 
"- Milletler Cemiyeti hiç değılse 

bütün Avrupayı temsil etmek şartile 
ancak müessir bir uzviyet olabilir. Hal
buki Almanya ve İtalya cemiyetten çe
kilmişler ve bir daha da katiyen dön -
memek kararını vermiş olduklarından 
Cenevre bir Avrupa müessesesi olmak
tan çıkmıştır. Binaenaleyh Polonya es
ki diplomasi usulüne dönmüştür. 

Doğrullan doğruya 
miizakereler 

Musolini'yi Roma'da ziyaret ettim. 
Kendisiyle herhangi bir meseleyi mü
zakere etmek veya bir mukavele imza
lamak fikrinde değildim. Maksadım 
Polonya ile İtalya arasında doğrudan 
doğruya siyasi irtibat temin etmekti. 

Başka memleketlerin de bu doğru -

değildir. 

Binaenaleyh, anşlusun vücud bul -
ması şartlarına ve yahut sen - jermen 
muahedesi ile 1922 ve 1932 seneleri 
protokollanrun ihlaline karııı protesto • 
da bulunmak ve meseleyi Milletler Ce
miyeti konseyine ve yahut asamblesine 
sevketmek faydalı bulunduktan ve ar
zu ettikleri takdirde, Milletler Cemyie
ti azası devletler hükümetlerine aid 
bulunacaktır. 

dan doğruya temas usulüne avdet et• 
mekte olduklarını görmekle memnu • 
num. Yapılmakta olan ingiliz - italyan 
müzakerelerine karşı Romada samimi 
bir iyi niyet mevcut olduğunu gördüm. 
Bu cesaret verici bir keyfiyettir. 

Milletler Cemiyetinin tesirli olabi • 
leceğinden ben daima şüphe etmiıtim. 
Bunu timdi de ıöylilyorum. Milletler 
Cemiyeti olmadığı zamanlarda da uzun 
sulh devreleri yaşadık ve doğduktan 
sonra da birçok harblar gördük. Yeni 
bir pakt veya her ay konferanslar ol
maksmn da pekala yaşayabiliriz. 

Polonya Avrupada hiç bir ideoloji 
blokuna mensup değildir. Biz nazariye
lere ne taraftar ne de muarızız. Biz re
alistiz. Bizim istediğimiz herkesle iyi 
geçinmektir ve bu hedefe erifIDek için 
en iyi yolu bulmuı olduğumuza kaniiz" 

Litvanya hadiaeai 

B. Bek, Litvanya hududundaki ac • 
ferberlik münasebetiyle yabancı gaze -
telerde çıkan tenkidlerden bahsederek, 
görilfmek istemiyen bir kimse ile anlaş
mak imkanı olmadığını ve şimdi Lchis
tanın Litvanyanın tam hakimiyetine 
riayet edeceği hakkında teminat vere
bileceğini bildirmiştir. 

B. Bek, netice olarak, Avrupada en
ternasyonal münasebetlerde yeni bir 
ıeklin ilk planda belirmekte olduğunu 
ve bunun banıı her ıeyden iyi temin 
edeceğini söylemiıtir. 



22. 3. 1938 

H i K A y E 

Ölümle 
Yaz.an : Ernut Holerihter 

Kasvetli bir akşamdı. Rüzgar pen. 
cerelerden ayrılmıyor, kuru yaprak
lar camlara çarpıyordu. Soba da, ça
tırdaya çatırdaya yanıyordu. Raftan 
Lusius Anneus Senaka'yı tekrar çe
kip aldım ve talisiz Maniaya yazdığı 
teselli mektubunu doya doya okudum. 

Bu arada kapının zili çalındı. İste
miye istemiye dışarı çıkarak kapıyı 
açtım. Kapının önünde hiç görmedi
ğim, tanımadığım bir bay duruyordu. 
Hiç bir şey sormadan kendisini içeri 
aldım. 

- Buyurunuz, oturunuz efendim. 
Önce bir parça çekingen bir tavur 

takındıktan sonra, 
Müsaade ediniz, ıize kendimi ta· 

nıtayım: Adım, "Ölüm" dür efendim. 
dedi. 

Bu defa dikkatle yüzüne baktım ve 
onda bir canlılık gördüğüm için hiç 
korkmadım. Ne benzi uçuktu ve ne de 
aıskalaşmıştı. Bu bay, bir iskeletten 
ziyade, bir güveyiyi yahud uzak de
nizleri aşıp gelmiJ olan bir macera. 
presti andırıyordu. Odanın içine bir 
koku yayıldı. Ukin bu koku, mezar 
kokusu değildi; ondaki koku, ovala
rın kokusu, pencere önünde güneJe 
çıkarılan çiçeklerin kokusu idi. 

İşin hiç bir fevkalade tarafı yoktu. 
Olup bitert teyler, tabii ve her günkü 
badiselerdendi. 

Söze o başladı. 
- Bugün bir vazife ile değil, ta

.namiyle hususi mahiyette sizi ziya
rete geldim. Zira, öyle sanıyorum ki, 
benimle çok ve hem de, ihtimal pek 
çok mefgul ..• lafını kestim. 

- Evet, dedim. Bir çok yıllar önce, 
bir arkadaıımla üniversite profesörü 
bay. G. den sizin hakkınızda epey 
malilmat almıftık. Hatti sizin mahi
yetinize dair de doktora tezi hazırla
ınağa başlamıttım. Fakat, o günlerde
ki hayat .•. 

- Evet, hayat! Anlıyorum. Benim
le bu kadar çok meşgul olduğunuz 
için her halde benden çok korkuyor. 
sun uz. 

- Korku mu? Hem de nasıl?! La
kin, şimdi yanımda olduğunuzdan, 

bütün bu korku uçup gitti. 
- Bu benim hayatımda, sık sık ya

tadığnn, gördüğüm bir şeydir. 
- Sizin ağzınızdan ''hayat", "ya

tamak" kelimelerini işitmek, acayip 
geliyor! 

- Çok yanılıyorsunuz. Hayat ve ö
lüm, ikisi de bir şeydir 1 

- Nasıl, nasıl? Af buyurunuz. A
ma, tezada düşüyorsunuz .. söylediği
niz fey tekmil mantıklara aykırıdır 1 

Ölüm, istihkarı ifade eden bir gü
lümseme ile, 

- Rica ederim, fU ır.antığınızı bir 
tarafa bırakınız J diye haykırdı ve sö. 
züne devam etti. Ben tamamiyle man
tılısızım. Hayat gibi mantıksız! ı He
ıabla, kitabla hakkında hüküm yürü
tülecek bir şey değilim. Evet, ben, ya
ni ölüm, bizzat hayatım 1 

- Şimdi hele sizi hiç anlamıyorum. 
- Öyle ise hakikate daha ziyade 

yaklattınız; çünkü, hiç bir zaman an
laşılacak bir §CY olmadım. Ben, hiç 
bir aklın çekmecesine girmedim. ve 
şunu da size söyliyeyim ki, aklınız 
bulanık olmadığı müddetçe, yanınıza 
hile yaklaşmadım .•• sizi yakalarsam, 
biliniz ki, makul olmadığınız zaman 
yakalarım. 

- Siz korkunç bir encam, bomboş 
bir Hiç misiniz? 

- Eğer, ben bir ölüm olmamıt ol
saydım, katıla katıla, hatta ölünceye 

hasbi hal 
Çeviren : Hikmet Tuna 

kadar gülerdim 1 Halkın ağzında do
laşan bir çok atalar sözünde olduğu 
gibi, sizin de görüşlerinizin aksi, ha. 
kikate daha ziyade yakın 1 

Nihayet sabrım tükendi ve : 
- Siz kimsiniz, bana söylermisi

niz? diye haykırdım. 
- Çok rica ederim, bu kadar ba

ğırmayınız l Benim bir sükun ve ebe
di bir ıükun olduğumu unutmayınız 1 
Bir tek kelime veya elimle ile hakiki 
mahiyetimi ağzımdan kaçırmış olsam 
bile, anteniniz olmadığı için onu ya
kalayabilecek kudrette değilsiniz. 

Menuı bir tabir olan "ebediyet" ile 
bile, aize sarih bir fikir veremem; 
çUnkU bu mefhum da bütün düfünc:e
lerin dıfındadır. Triliyonlarca saati, 
günleri, yıllan ve zaman mefhumları
nı yan yana dizseniz, gene ebediyeti 
elde edemezsiniz. Siz, o yüksek inaan 
aklı ile c1alma samanın esiri kalryor
!unuz ..• ben sizi, günün birinde dün. 
yaya bağlı olan zaman içinden çekip 
alıyorum. 

- Şayed bunu kelime ile ifade ede
mezseniz, bari bana bunu duyurunuz, 
bir yol, bir misal gösteriniz 1 

- İyi yürekli bir kimse diye tanın
mış olduğumdan, önce, size, olmadı
ğım tarafı anlatacağun. Ben elinde o
rak ve tırpanı olan bir iskelet olma
dığnn gibi, kefenle dolaşan bir kabus 
da değilim. Hoplayan masalara beya
natta bulunmam; isterik kadınların e
mirleri üzerine de kendimi göster. 
mem. Ben, sadece ilahi emre itaat e
derim. Hasılı, ruhların bir tezahürü 
değijim; Ieı'e kokmam; mezarlar mes
kenim değildir. Kısacası, ben tcfes
süh'ün karşılığı olamam. 

Fakat ben, daha ziyade bir ilkbahar 
sabahının kızıl fecrini, çiği terütaze 
olan bahar çiçeğini, henüz dünyaya 
gelmiş olan bir çocuğun nefesini an
dırıyorum. Dağılmakta olan sisin, bu
lut arkasından sıyrılan ilk ışığın man
zarasına benziyorum. Ben, bir sonun 
baJlangıcıyım ve en büyük zaf a
nında büyüyen bir kuvvetim. 

Ben son istirabdan ilk zevke bir 
sıçrayışım. Ölüm hayattı, hayat! Bil. 
tün bunlara en ziyade yaklaşmış o
lanlar, şairlerle hakim olanlardır. Şi
irdeki bir mısram, ölüm ve hayat ha
kikatine bu dünyanın bütün sistemle
rinden, nazariye, mezheb ve akidele
rinden daha yakın olabileceğine emin 
olunuz. 

- Öyle ise, siz dokunur dokunmaz, 
arkasından niçin istirab çekiliyor, 
göz yaşr dökülüyor, matem çöküyor, 
ümidsizlik baş gasteriyor söyler mi
siniz? 

- Çünkü bir çok insanlar, korkuyu 
gizlemek için sadece bir çocuk inanr
şiyle yaprlar. Ebediyet karJısında 
heyecan duyan, inaniyle ererek seddi 
aşan bir kimse benden korkmaz. Böy. 
le bir kimse kahramandır; kendi ha
yatının kahramanıdır. Varlık ve yok
luğun her sahasında bu kahramanı is
tediğiniz kadar hiç çekinmeden büyü
tünüz, o beni, yani "ölüm" ü de mağ~ 
lfıp eder. Onunla görUşmeden meyda
nı terkederim. Fevkalade olanlara, 
kahramanlara serbest geçid bırakırım. 
Benimle yasa ve istirabaız karşılaş
mış olanlar yalnız kahramanlardır. 
Son söz olarak ıunu da unutmayınız 
ki, ben mezarların pranga vuran bir 
gardiyanı değilim. 

Kalktı, onu kapıya kadar geçirdim. 
Elimde olmayarak, 

- Gene i'Örii.feliml 
Dedim. 

ur us -!'-

Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczaneai Puar 
Pazarteal 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halle ve Sakarya ., 
: Ete ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir ,. 
: İstanbul eczaneai 
: Merkez .. 

HALK ve YENİ 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Panr 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi eünlerinden baılta 
HALK sinemaımda herıün halle 
matineleri: 12.15 

Film de~işme günleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, 11ehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Arıza Memurlutu: (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taka i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Y cniliehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havu.zbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah Akşam 
t 1 k Son 
aefer sefer 

Ulus M . dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. derc'dcn Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulua M. dan Cankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 19.30 

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.30 21.00 
Kcçiören'den UJuı M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlık'ten Uluı M. na 7.00 21.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Ycnişeh\r'den Uluı M. na 7.00 23.00 
S. pazarı'ndan Akkoprü"ye 6.45 7.30 
Akköprilden S. puarı'na 8.00 Sl.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
manları aeferler daha ııktır. 

§ U. Meydanı ile Yenlıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 o kadar her on da
kikada; saat 7 den a o ve 21 den 23 o 
kadar her 15, 20 vo 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Akşamlan Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüıleri ıinemalarm dajı.hı 
aaatlerı.. dMdldw. 

Poıta Saatleri 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahbütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri . 
Haydarpaaa'ya : Her sabah S.20.Her 

akşam 19,15 ve 19,45 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

Samsun hattına: Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir,) 

Diyarbakır battı : Hergün 9,40 
Zonculdak hattı : • ıs.oo 
Kınkkale'ye rayotobüı • 16.0S 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Muharrem: 19 

S. D. 
Güneş: 6 00 

Rumi - 1354 
Mart: 9 

S. D. 
Akşam: 18 23 

12.34S'1 

1 
~-+--+-

2 ~..+---+--
~ 

At 
5 
6 

i 
8 
9 

Soldan sağa ve yukandan aıalıya : 
1 - Mamur. 
2 - Bir ıimal hayvanı - Hayret nidaaı -

Parmaktan ve ayaktan kalan nişan. 
3 - Bir yere inen şimşek . 
4 - Bir nota - Arkadali. 
5 - Tclh. 
6 - İzmit :vakınında bir iskele. 
7 - Kocaman. 
8 - Kirpiklere sürülen bir boya. 
9 - Bir kadın ismi. 

Ölüm: 
- Muhakkak! Maarnafih bu arada 

iyi yaşamaya gayret ediniz l 
Cevabını verdi. 
Elimde kitab olduğu halde uyandı. 

ğım zaman, "yaşamak" kelimesi hala 
kulağımda uğulduyordu. 

Kısa bir uyku ve rüyadan uyandı
ğım için, gözüm karşıdaki divarda a
sılı olan levhaya ilişti: 

''Ölüm, bir ecza değil, kanundur." 
Dıtarıda, pencerenin önüne gene sol
mu, yapraklar dökülüyor, rüzgtr in
liyordu. 

TUNA ÜZERİNDE ALMANYA 

Viyanaya yerleşenler hep 
Habsburglar1n 

politikasını takib eder 
Alman başvekili Hitler, Habsburg

ların yerini almıştır; bundan böyle 
Habsburglar gibi hareket edecek, on
ların politikasını tekrar ele alacaktır. 
Almanya Avusturyayı ilhak etti, deni
liyor; üçüncü Rayhın merkezi cenuba 

Yazan: 
Piyer Dominik 

doğru kaymıştır, da denilebilir. Birkaç rafından daima tehdid edilmekten ha
hafta önce Göring "Viyana, müstakbel li kalmayacaktır. 
üçüncü Rayh'm merkezidir,, demişti. 
Göring'in hakkı var. Bundan böyle Al
manyanın merkezi Viyana olacak ve 
imparatorluğun umumi politikası der-

Sovyetler birliği 
hal yeni bir mahiyet alacaktır.. Tas ajansı bildiriyor: .!svestia ve 
Şimdiden, Hitlerin, Göring'i Berli- Pravda gazeteleri Lehistan ültimato

ne ve Says-Inkuart'ı da Viyanaya yer- munu Litvanya tarafından kabulü 
leştirerek kendisinin Münih'de otura- hakkında tefsirlerde bulunuyorlar. 
cağı rivayet ediliyor. Açık söyliyelim. lsvestia gazetesi yazıyor: 
Tuna üzerine yerleıecektir. Hu cenub "Sovyetler Birliği daima memleket-
almanr, cenubi Almanyada yerle~ecek- ler arasındaki münasebetlerin normal
tir. Harta ya bakınız: Anşlus cenubi leşmesi lehinde bulunmuş ve bizzat 
Almanyanın, Avusturya ve avusturya- kendisi, halledilmemiş toprak anlaş
lının revanşı'dır. mazlıkları yüzünden ayrı bulunduğu 

Pomeranyah Bismark bu vaziyetten memleketlerle normal münasebetler 
memnun olur muydu, bilmiyorum. kurmuştur. Bu zihniyeti Lehistan -
Bismark'ı Viyanada tahayyül etmek Litvanya anlaşmazlığına da teşmil e
güçtür. İkinci Frederik için de keı:a. den Sovyet hükfuneti bu iki memle. 

Bununla beraber ikinci Frederik'in ket arasında da normal münasebetle
haletleri Mari • Terez'in hükümet rin kurulması lehinde olan hattı hare-
merkezindedirler ve Mari - '.l.'erez'in 
seleflerinin ve haleflerinin politikası
na devam edeceklerdir. 

Hitler Musoliniye gönderdiği mek
tubta "'Fransa tarafmda sarih bir hu
dud çizdim ... ,. derken kendisini aldat
apyan bir insiyaka itaat etmektedir. 
İlerisi için Al.zaaı hatıra getirmediğini 
aöyliyor değilim. Yalnız şimdilik bize 
arkasını çevirdiğini söylüyorum. Hu
dudlardan bahsederken "İtalya tara
i&Ddaıı da bir Jauducl -.isiyoru.rn: hu 
Brenner'dir .... ,. Dediği zaman, burada 
da Almanyayı muhtemel bir reaksi
yon'dan koruyor, kendisine zaman ka
zandırıyordur. 

Ne iatiyor? Nereye gidiyor? Viya
nada olduğu için artık viyanalı gibi 
düşünüyor ve pek iyi malfun olan 
Habsburgların politikasını ele alıyor. 

Evelce Habsburglar nasıl Bohemya
yı ele geçirmişlerse, şimdi Çekoslo
vakyayı ele geçirmek: lşte ilk hedef. 
Tarih bunu iatiyor. Beyaz Dağ harbı 
tarihtedir, fakat ayni zamanda iıtik
baldedir. Macaristanı ele geçirmek: 
Çünkü Macaristan istila ve ittifakla
rın tabii olarak ı:.izerine aktığı açık bir 
ovadır. Macarlar gene .. Kırallığımız 
uğruna ölelim" diye bağıracaklardır. 

Bu sefer de Hitler için oımeye yemin 
edeceklerdir. 

Tekrar etmeye hacet var mı? Gözle
rimizin önünde eski Avuaturya - Ma
caristan yeniden teşekkül etmektedir. 
Fakat bu sefer ebeciı bir Viyana etra
fında Almanyayla birleşmiş bir Avus
turya - Macaristan. Bu Prusya siite
minin, Frederik sisteminin sonudur. 
1871 Almanyası, Tötonya şövalyeleri
nin veya Galya kıtasına cermen istila
larının yeni bir dirilişiydi. 1938 Al
manyası yeni bir mihver üzerine ku
rulmuftur: Hambur.g-Viyana. Bu yeni 
alman imparatorluğu cenubu prkiye 
doğru götürmektedir, git gide de gö
türecektir. 

Zaman kazanmak istiyen B. Bek'in 
de bu maceradan pek canr sıkılmamış 
olduğu söyleniyor, bunu Polonya için 
bir emniyet telakki ediyor: Belki hak
sız değildir. Çekoslovakya, Yugoslav
yanın slovenleri, romanyalılar endişe
dedirler; hakları da var. Fransa eğer 
tehdide uğraraa, bu sırf, Viyana etra
fındaki eski Avusturya - Macaristan 
imparatorluğunu sükunet içinde yeni
den tesis için. Kuvvetinin kırılması İ
cab ettiği takdirde olacaktır. İtalya 
da, ancak ayni ıebeblerden bir tehdide 
uğrayabilir. 

ketini gizlememiştir. 
Fakat Litvanya hükumetinin ken

dine mahsus mülahazaları mevcud idi 
ki dost Sovyetler Birliği ,buna tabii 
olarak hürmet etmiştir: 

Polonyanın kullandığı u•ul 
Şimdiki anlatmazlıkta başka bir 

nokta daha vardır. Bu da Lchiatanın 
halen kullandığı politikanın usul ve 
hedefleridir. Lehistan hükumeti, en 
iptidai ve en haşin Hitler usullerini 
kullanmıştır. Sınır hadisesinin tahrik 
Y'C ibduı ve Litvanyanın ilhakı için 
mücadele tertibi, kıtalar tahJidine 
muvazi olarak, doğrudan doğruya do
ğu Avrupası barışını tehdid eden bir 
cinai rol arzetmektedir. 

Diplomatik münasebetlerin bir ba
hane ile iadesi değilmidir ve B. Bek 
B. Hitlerin Avusturya meselesinde 
tatbik ettiği usuiü örnek alarak daha 
ileri gitmek niyetinde değil mi idi? 
Litvanyanın vakarlı cevabı 
Litvanya hükQmetinin, ıbarıf fikrini 

gösterrni§ olduğunu teslim etmek 
icab eder. Bu vakarlı ve pasifik ce
vabın Lehistanın tahrik edici tazyilı:ı 
ne dereceye kadar zayıflatacağını ve 
Lchistanın, Berlinin emirlerini takib 
ederek, yeni tahrikat yapmakta tered
düt edip etmiyeteğini yakında göre. 
ceğiz. Her halde, küçük büyük Avru
panm mütearrız devletlerine, pasifik 
devletlerin taarruz hareketlerine ni
hayet verebilecek vaziyette oldukla
rını hatırlatmak iyi olur. 

Mesele Milletler Cemiyetine 
verilebilirdi 

Pravda gazetesi §U satırları yazı

yor: 
B. Bek yalnız Litvanya ile diplo

masi münasebetlerinin iadesini istiyor 
idiyse, meseleyi Mittetler Cemiyeti
ne verebilirdi. Hitlerci usullere göre 
hareket etmeyi tercih etmiş olması. 
bu meselede şüphesiz diplomatik he
yetler teatisi asla mevzuu bahis değil. 
dir. 

Litvanya boyun eğmiştir. Fakat bu 
Lehli mütearrızın bundan böyleki 
maksadları ne olacağı meselesini or
tadan kaldırmıyor. Şimdiki anlaşmaz
lığın menşei, Litvanyaya verilen üiti
rnatom, Leh kıtaatının tahşidi, silah 
şakırtıları, bütün bunlar B. Bekin ev
velce olduğu gibi doğu Avrupasını 
ateşe vermeye matuf olan Berlin plan
larının baprılmasından katiyen vaz 
geçtiğini göstermemektedir. 

İngiltere 

yanın uyu§ması üzerine Avrupanın 

biraz nefes alabileceği mütaleaeında 
bulunuyor. 

Niyuz Kronikl ise, gerek Litvanya .. 
Polonya, gerek Almanya - Avusturya 
meselelerinin zorbalıkla halle<lildiii· 
ni beyan eylemektedir. 

Çekoslovakya 
Çekoı;Jo,·akya'mn vaziyeti 

ve İngiltere 

'Gazeteler İngilterenin Çekoslovak· 
ya meselesinde alması icabeden vazi• 
yetle meşgul olmakta devam ediyorlar. 

Deyli Telgraf lngilterenin franıız • 
sovyet paktiyle alakası olmadığını ve 
Çekoslovakyaya karıı da ancak Millet• 
ler Cemiyeti paletiyle mukayyed bu
lunduğunu yazmakta ve ekalliyetlere 
aid ıslahatın ~imdiye kadar çok yapıl· 
mış olması lazım gs:leceği mütaleasın· 
da bulunmaktadır. 

ÇekosloYakya alman ckalliye
tinin hakkını tanımalı 

Deyli Herald, ne hükümet mahfilin· 
de ne de parlamentoda Çekoslovakya 
hakkında hududsuz garantide bulu
nulmasını istiyen tek bir ferd mevcud 
olmadığım kaydcylemektedir. 

Niyuz Kronik! gazetesi de şöyle ya
zıyor : 

"Alman ekalliyctlerinin mctru ta
leblerinin Çekoslovakya tarafındaıı 

süratle isafını beklemek hakkımızdır. 
Çünkü bir tecavilz hakkında demokrat 
devletler Çekoslovakyaya yardım et· 
tikleri vakit Çekoslovakyanın elleri· 
nin temiz olduğunu bilmelidirler.n 

Fransa 
-Litvanya Leh iiltimatomıt 

kabul etmeseydi ... 
Gazeteler Lehistan ültimatomunun 

Litvanya tarafından kabulü hakkın~ 
tefsirlerde bulunmaktadır. 

Pöti Parizyen ıırazetinde Bur.u ~ 
zıyor: 

"Litvanya, ümidsiz bir harb sergü
zeştine atılmadan kiyasetle hareket 
etmek suretiyle, Avrupaya büyük bir 
hizmette bulunmuştur. Kaunasla Var· 
şova arasında silahlı bir anlapnazlı1' 
Lehistan, Almanya ve Sovyetler Bir .. 
liği arasında vahim bir gerginliğe in· 
kılab edebilecekti ki bunun neticesi· 
nin ne olacağını kimse tahmin ~de· 
mez. Avrupa, Litvanyanın bu .hizmeti· 
ne karşı, diplomatik münasebetler 
tekrar kurulduktan sonra Lchistanın 
küçük komşusunu yatmasına müsaade 
etmemelidir. Hadise halledilmif, fa. 
kat ültimatom usulünün yarattığı ha· 
va bakidir. Bu şekil adet haline girdi
ği takdirde, küçük milletler daima 
dehşet içinde yaşayacaklar ve hiç bir 
enternasyonal statünün kıymeti kal. 
mıyacaktır." 

Yapılacak çok ıey IJar 

Epok gazetesinde Donadiö yazıyor: 

"Lehistan Litvanya hiç şüphesiz ye
niden birleşmeyi düşünemezler. Bu 
1919 da yahud 1921 de mümkün ola
bilirdi. O tarihlerde b:m devletler 
buna çahşmı~tardı. F akat beyhude ye· 
re. Bugün ise vaziyet bambaşkadır. 

Şimdi Litvanya kurulmuş bir devlet
tir ve Lehistan ile birleşmesinde is
tikl5.lini kaybetmekten korkacaktır. 

Fakat iki memleketin normal müna· 
sebetlerde bulunmakta menfaatleri 
vardır. Zira, Almanyanın ve Sovyet
ler Birliğinin tehdidi altındadırlar. 

Buna binaen iki memlekt arasında ha. 
kiki her türlü yaklaşma memnuniyet
le karşılaşacaktır. Ancak, yapılacak 
henüz çok şey, yatıştırılacak bir çok 
kaygılar vardır." 

··İnsanlar geçer, coğrafya 
kalır. '' 

Epokdan : "Avusturya ilhakının er
tesi günü diğer bir çok arkadaşlarımız 
gibi biz de İtalyanın Akdenizde yeni 
bir zorbalık hıa-eketine kalkıpcağmı 

Hadiscniq komik tarafı şuradadır 

ki, Habsburglar imparatorluğunu yık
mak için h::ırbetmiŞı olan İtalya, 'imdi 
Habsburglar imparatorluğunun yeni
den dirildiğine şahid olmaktadır. Ya
ni İtalyanın 1915 - 18 harbından temin 
ettiği faydalar tebahhur etmek üzere
dir. Buna kartı kimae bir fey yapamaz. 
Gerçi muazzam alman çığı cenuba doğ
ru kayışında Polonya ve İtalya blok
ları arasından kayabilir. Fakat bu çığ 
milanolu ile venedikliye dokunmasa, 
Trante ve Triycsteye de hatta ilifme
ıe bile, İtalya, gene de Anfluı'un ken· 
disine getirdiği bu müthi9 komşu ta-

Lih·anya.'mn cevabı ve 
Lomlra gazeteleri 

İngiliz gazeteleri Litvanyanın Po
lonya ültimatomunu kabul etmiş ol
masından dolayı memnuni et göster
mektedir. 

- ve buna Almanyanın yar<lım edeceğini 
yazmıştık. Halbuki Musolininin bat· 
ka bir yol tuttuğunu görüyoruz. İtal
yanın alman kudretinden korkmağa 
bafladığı anlaşılıyor. Vakıa Hitler 
Brenner sınırı hakkında kati teminat 
vermittir. Fakat insanlar geçer, coi
rafya kalır. Bu, bir hakikattir. Roma
nın menfaati Londra ve Parisle ipi 
büsbütün koparmamak ve Çemberlayn 
in çekilmesini istiyenlere fırsat ver
memektir. İngiliz - italyan yakınlaş
ması ise bu iki memleketin menfaati 
iktizasından olduğu gibi Fransanın da 
menfaatine tamamile uygundur." 

Taymiıı, Polonya ültimatomunun 
Litvanya tarafından kabulünün Lond
rada ferahlık uyandırdığını yazıyor. 

Deyli Telgraf, Sulh davasının kü
çük bir muvaf fakiyet kaydeylediğini 
tebarüz ettiriyor. 

Deyli Herald, Polonya ile Litvan-
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.................................................... , 
Küçük ilan şartlara 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruş • 
İki defa için 50 kuru11 1 

ı 
Uı; defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilSnlann her defası 
için 10 kuruıı alınır. Mesela ıo defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruıı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruıı alınır . 

..................................................... ı 

Sablık: 

Satılık kamyon - Az kullanılmış 

Şevrole 937 modeli satılıktır. Tabakha· 
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

Satılık - İstanbul Göztepe Bahari -
ye caddesinde elektrik, su 2 bostan ku
yusu ve havuzu, grizme edilmiş 25 dö
nüm fidanlık ve bağ yapılır arsa satı· 
hktır. Ankarada Ziraat Bankası şefi 

Hadiye İstanbul Tl. 52 : 153 1576 

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

Acele satılık evler - Y cnişehirde 
Devlet Şurası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, İç Cebecide 3 katlı 1000 M. 
evler satılıktır. Tl. 1538 1547 

Satılık aparhman - Yenişehirin 
tam merkezinde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanı 4 Tl. 2181 

1552 

Satılık arsalar - Karanfil sokak Se
lanik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımanı 
Ti. 2181 1553 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve başka yerlerde ü
zümlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
lan Koç apartımanı Tl. 2181 1554 

Satılık ev - Yenişehir memurin ev -
Jerinden pazara giden asfalt yolu üze • 
rinde köşe başı. Müracaat, İstanbul ec-
-9!1"'• 1r!lrJ T!ltnda Moiz 1484 

ACELE SATILIK EV - Yenişe

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

Satılık ve kiralık - Mobilyalı veya 
bo§ ev. Yenişehir Sıhhiye Vekaletinin 
arkasında 6 oda bütün konfor. Ulusta 

P. T. T. 
2 delikli befon blok 

ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için 6000 - 8000 
ırasında iki delikli beton blok kapalı 

.zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (9600), mu· 
~akkat teminat (720) lira olup eksilt
mesi 25 mart 938 cuma günü saat (15) 
de Ankarada P. T. T. U. Müd. binasın
daki satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
.ııakbuz veya banka mektubunu, ticaret 
odası vesikasından başka müteahhidlik 
:vesikasını ve teklif mektubunu muh
tevi kapah zarflarını o gün saat (14) 
e kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube müdürlüğünden para-
sız verilir. (598) 1322 

HAKiKİ VALDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKlARİlE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 
t<ORUR VE TEDAVİ 

EDEQ 

1185 

"Ev'' rumuziyle müracaat. 1543 

Sabhk - Devlet Şurası arkasında

ki asfaltta 600 M. arsa ile Bomontl 
Bahçesi üzerinde Üstün sokağında 900 
M. arsa satılıktır. Tele. 1256 1567 

Kiralık: 

Kiralık mutbaksız üst katta ıenit 
müstakil iki oda - Yenişehir Tuna 
caddesi Balk sokak 2 numaranın üstün
de - İçindekilere müracaat. 1292 

Kiralık - Çocuk sarayı karşısında 
3 oda, 1 hol, ve 2 odalı 2 daire kiralık. 
tır. Ankara eczanesine müracaat. Tele-
fon. 1315 1583 

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

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

1516 

Kiralık daire - 3 geniş oda, banyo, 
havagazı, elektrik, su, fevkalade man
zara, müsait fiat. Yenihamam apartı-

manı Tel: 3714 1545 

iş arayanlar: 

Vilayet icra memurluklarında bu
lunmuş, kefalet verebilir bir genç icra 
takibi yapmak üzere iş arıyor. K : B. Y. 
rumuziyle ve yazı ile Ulus'a müraca-
at. 1541 

Bir genç - İcrada alacaklan olan 
kimselerin alacaklarını temlik suretiy
le satın almaktadır. Lüzumu halinde 
K. B. Y. rumuziyle ve yazı ile Ulus'a 
müracaat. 1542 

ı)lütcfcrrik : 

Kayıp aranıyor - Kırşehirin Çığır

gan köyünden Osman oğullarından Ri
zanın oğlu 12 yaşlarında Osman 17 
günden beri Ankarada kaybolmuıtur. 

Görenlerin insaniyet namına aıağıdaki 
adrese haber vermeleri rica olunur. 
Ankarada Kırşehir hanında Kahra-
man. 1568 

Büfe masa ve altı sandalyadan mü· 
rekkep bir yemek odası takımı satın a-
lınacaktır. Telefon. 3011 1558 

7 • 9 odalı ev veya apartıman - Bir 
ecnebi tarafından senelik tutulacak. 
Kalorifer şart. Ulus ga.ıetesine F. T. 
rumuzuna müracaat. 1584 

Ankara Valiliği 

İnşaat i lôvesi 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 740 lira 66 kuruştan i
baret bulunan maliye vekaleti varidat 
umum müdürlüğü binasında yapılacak 
ilavei inşaat 7 . . 4. 938 perşembe günü 
saat 15 de nafıa komisyonunda ihale 
yapılmak üzere pazarlığa konulmuş
tur. 
Teminatı muvakkate 55 lira 50 ku

ruştur. İstekliler teminat makbuzu ile 
ticaret odası vesikası ve nafıa müdür
} üğünden bu işe aid olmak üzere ala
cakları fenni ehliyet vesikaları birlik
te sözü geçen günde komisyona gelme
leri. 
Keşif ve şartnamesini nafıa müdür

lüğünde görebilecekleri. (760) 1579 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 
: SEVGiLiDEN GELEN 'E - -- -: Benjamino Gigli -

':WııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF' 

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

rimlerimiz. 
5 - Türkiycde Suçlu Çocuk. 
6 - Türkiyede sinema ve Tesirleri. 
7 - Annelerin kızlarına öğütleri. 
8 - Revolutionary Turkey (İnkı-

Iabçı Türkiye) İngilizce - dost
larınıza tavsiye ediniz. 

9 - Esrarla dolu bir hayat - ARI. 
(İngilizceden tercüme). 

10 - Stamped as Criminal • İngiliz
ce (Yakında çıkacak) 

Ankarada Haşet ve Tarık Edip: ts
tanbulda Haşet ve İkbal kitabçıların· 
dan arayınız. 14-15 

- - -·- -

YARIN· KURACAG 1 N iZ ·EVİN· TEMELİDİR 
u ~-

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Kiralık 
• • 
ıınema binası 

Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden: 
İnşası haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu sineması - 20 ni

san 1938 çarşamba günü kurum binasında açık arttırma suretiyle 

kiraya verilecektir. Talip olanların, tafsilat almak istiyenlerin An

karada Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkez muhasebesine mü-
racaatları. 1555 

Sıhat bakanhğı 

Sıva tamiri 
Sıhat Ve içtimai Muavenet Veka

leti Hud\Ml ve Sahiller Sıhat Umwn 
Mdürlüğünden : 

Bir numaralı müdürler apartımanı

nın sıva tamiratı eksiltmeye konul
muş.tur. Tahmini keşif bcd:cli (6944) 
altı bin dokuz yüz kırk dört lira (25) 
yirmi beş kuruştur. Bu işe aid eksilt
me şartnamesi, mukavele projesi, keşif 
cetvelini isteyenler (35) kuruş muka
bilinde ayniyat şubesinden alabilirler. 
Eksiltme 8 nisan 1938 cuma günü saat 
on birde açık eksiltme usulü ile yapı
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (520) lira (81) kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve bundan baş
ka aşağıdaki vesikayı haiz olup gös
terilmesi lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada (7000) 
liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 

dair nafıa müdürlüklerinden vesika 
almış olanlar eksiltmeye girerler. 

(761) 1580 

T apo ve Kadastro U. Md. 

Ankara Merkez Tapu Sicil Mtıha
f ızlığından : 

Ankaranın Kalaba mahallesinde 
Köyönü mevkiinde bir tarafı Hasan o· 
ğulları bir tarafı Tokatlı oğlu Ahmed 
iki tarafı yol ile çevrili tahminen üç 
büçük ar mikdarındaki tarlayı Emir 
çavut oğlu Mehmedin mirascıları Ha
san, Osman, Ayşe Emine Çeltikçi zade 
Mustafa kızı Emineden 323 tarihinden 
haricen satın almak suretiyle senedsiz 
olarak tasarruflarında bulunduğundan 
bahisle tapuya tescilini istemiıler bu 
tarlanın tasarrufunun te&biti için 2. 4. 

12-3-llM 

İtalya bize konsem et 

göndermek isf iyor 
İtalya ziraat nezareti memleketimi

ze konserve et göndermek çin bir 
teklifte bulunmuştur. ltalyanm bu 
teklifi, hülcümetimizce mlbakıet'eye 
değer mahiyette görülmüıtilr. Haber 
aldığımıza göre, Ekonomi Bakanlıjı
mızda konserve et mevzuu üzerinde 
geçen sene başlayan çalışmalara, bu 
teklif üzerine yeniden devam edile
cek ve bu sene içinde bir karara ftl'aı
lacaktır. 

Yeni yollar 

Ulus meydanı - Cebeci yolundaW 
yaya kaldmmlariyle Adliye &ara,.. 
Halkevi - Bahriye caddesi Mfalb k• 
dolayııiyle geri bırakılmıftı. Beledi· 
yemiz, önümüzdeki günlerde bu yaya 
kaldırımların ve asfaltların intMmı& 
başlıyacaktır . 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne haatabaneai 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten soma mn

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkaı AJi 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

938 günü öğleden evvel mahalline tah
kik memuru gönderilecektir. Bu gayri 
menkul üzerinde her hangi bir ayni 
hak iddiasında bulunanların bu tarihe 
kadar ellerinde mevcud evraklariyle 
birlikte muhafızlığımıza ve o IÜJ1 ye
rinde tahkik memuruna müracaatla iti
razlarını bildirmeleri ve ko1Dfularınm 
ayni günde mahallinde bulunmalan 
ilan olunur. 1582 



22. 3. '1938 

, M. M. bakanhğı 

Lôciverd kumaş 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

ı - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı ( 400) dört yüz kuruş olan 5500 
metre lacivert kumaş kapalı ı:arf usu
liyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 7.4.938 perşembe günü 
saat ı5 dedir. 

3 - İlk teminat (1650) bin altı yüz 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak is
tiyen bedelsiz olarak her gün öğleden 
sonra satın alma komisyonuna müra
caat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaiklc teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evel M. M. V. 
satı nalma komisyonuna vermeleri. 

(747) ıs1ı 

Hôki şayak kumaş 
ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (425) dört yüz yirmi bet kuruı 
olan (19000) on dokuz bin metre haki 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11.4.938 pazartesi günü 
saat ıs dedir. 

3 - İlk teminat (60S6) altı bin elli 
altı lira (25) kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 404 dört 
yüz dört kuruş mukabilinde M. M. V. 
aatın alma komisyonundan al:nır. 

5 - Eksiltmeye gierceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vetıaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atından en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (748) l572 

Berber koltuAu ve masa 
ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

ı - Hepsine ketfedilen fiyat (1035) 
lira olan ıo adet berber koltuiu ile 10 
adet masa açık eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

2 - Şartname ve resimleri parasız 
yerilir. 

3 - Eksiltmesi 4 nisan 938 pazartesi 
günü saat onda M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 77 lira 63 
kuruştur. 

S - Talib olanların mezkitr komis
yona müracaatları ilin olunur. (6S4) 

1386 

Yün çorap ipliği ah nacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

.ıniıyonundan : 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi
yatı iki yüz elli kuruş olan on altı bin 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarf usu
liyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz kuru' bedel 
mukabilinde satılmaktadır. Talihler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

3 - İlk teminatı üç bin liradır. 
4 - İhalesi 31 mart 938 perşembe 

günü saat on birdedir. 
5 - Eksiltmeye ·gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatlari
le birlikte teklif mektublarını ihale 
saatından en az bir saat evel milli mü
dafaa vekaleti satın alma komisyonu-
na vermeleri lazımdır. (63S) 1382 

Otomobil lastikleri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
12000 lira olan ve dunlop, gudyar, fay
reston, mişlen, kontinantal markala
rından olmak üzere muhtelif ebadda iç 
ve dış otomobil lastiği kapalı zarf u
ıuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 28 mart 938 pa
zartesi günü saat 11 de M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İ~k teminat 900 liradır. Şartna
mesi parasız olarak M. M. V. ıatın al
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını idari şart
namenin 4 üncü maddesinin F fıkra
sında yazılı şekilde hazırlayarak ihale 
ıaaatndan en az bir aaa.t evcl 14. M. Y. 

ucus 

satın alma komi.ayoouna vermeleri. 
{67ı) 1399 

Bidon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan .ı 
1 - 180 adet 2SO ve ıoo adet ıso lit

relik bidon kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu,tur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
6SOO liradır. 

3 - Eksiltme 28 mart 938 pazartesi 
günü saat ıo da M. M. V. satın alına 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 487.5 liradır. Şart
name parasız olarak Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ilncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale sa
atından behemehal ı saat evci M.M.V. 
satın alma Ko. na vermeleri. (672) 1400 

Terlik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
(ı75) kuruş olan (5725) çift terlik ka
palı .zarf usulü ile alınacaktır. 

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

3 - İlk teminatı 751 lira 4ı kuruş
tur. 

4 - İhalesi 28 mart 938 puarteai 
gilnü saat on birdedir. 

mukavele projesi, bayındırlık lfleri 
genel fartnamesi, fennt ,.nname ve 
projeleri (18)" lira S kunıı mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. Eksiltmeye girebilmek için ie
teklilerin (18190) liralık muvakkat te
minat vermesi, 100.000 liralık nafıa ıu 
itlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafıa itlerini ba
prmakta kabiliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmıt müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek
lif mektublarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat eveline kadar sular u
mum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Poetada olan 
gecikmeler kabul edilmez. (631) 

ı446 

Yapı isleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı. İstekli çıkmamıt olan nafıa veka
leti lokantasının mutfak kısmında ya
pılacak tadilat ve sıhhi tesisat ifi yine 
ayni Ş:Craitle eksiltmeye çııkarılmı§tır. 

Kefif bedeli "4311 lira 13 kuruştur. 
2. Eksiltme 30.3.938 çarıamba günü 

saat lS de nafıa vekileti yapı iJleri ek
ıil tme komisyonu odasında pazarlııkla 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak.22 kuruf bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 323 lira 33 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve yapı işleri umum 
müdürüğünden bu iş için alınm1' hu. 
susi vesikayı haiz bulunmaları lazım· 
dır. {7S6) 1S74 

A. Levazım Amirliği 

Ocak tamiri 
:Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan ı 
M. M. V. erat mutbak ocakları ta

miri pazarlığı 25 mart 938 saat lS de 
Ankara Lv. A. SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

Ocakları görmek i&tiyenlerin her 
gün M. M. V. daire müdürlüğüne ve 
pazarlık için belli gün ve saatte ko-
miıyona müracaatları. (759) 1S78 

Satıhk kömür 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonunclan : 
Amirlik fırınında mevcut 3000 kilo 

kömür 25 mart 938 saat 14 te Ankara 
LV. A. SA. AL. KO. da pazarlıkla sa
tılacaktır. Kömürleri görmek üzere 
her gün İstasyonda fırın MD. ne ve 
pazarlık için belli gün ve saatte komis
yona müracaat edilmesi. (7S8) ı577 

Belediyeler 
Harita yaptlnlacak 

Ayanclk Belediyesinden : 

ı - Ayancık kasabası sıfır rakım
lı ıs ~ktarı meskQn 72 hektarı gayri 
meskun araziyi havi 1/1000 mikyaeh 
mevcud belediye haritasının nirengi, 
poliğon, ve kemmiyeti vaziye tttki. 
latına müstenit tesviyei münhanisi 
ve muntazaman nivelman ve detayla-
rı ıslah edilmek üzere muhammen be-

S - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı veıikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatı.ndan en az bir saat evel milli 
müdafaa vek!leti satın alma komisyo
nuna vermeleri lazımdır. (6SO) 1385 

T elgraf fincan demiri deli 612 liradır. 
2 - Bu ite aid ,artname belediye-

de mevcuddur, 
3 - İhale açı.le eksiltme ıuretiyle ah nacak 

13 kalem resim 
malzemesi alınacak 

Nafıa Vekaletinden :. 31 mart ı938 tarihine rastlayan pet-
9 mayıs 938 pazarteei günü saat ıs tembe günil saat ı4 de belediye encU

de Ankarada nafıa vekileti malume meninde yapılacaktır. 
eksiltme komisyonu odasında 1800 li- 4 - Muvakkat teminat 4S lira 90 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonlmdan J. 

ra muhammen bedelli ı2000 adet tel- kuruıtur. 
graf fincanı demirinin açık ekailtn». .s - Talip~eri? ehliyeti fenniye-

1 - i{epıine tabmio odiltG fWflt 
(340) lira o1aD il kalem ıwim ~ 
zemeai pazarlı'ltla satın alınacaktır. 

1 
.. ·ı _,_.

1 
. la k lerı, nafıa vekaletınce musaddak mU-

usu u ı e -..ı tmesı yapı cak~ '--·H· t ...., L.... 

.lltwaliiıit 1 ı 'ıiM U5,-ll~. ~ T• • a a~ı "'::atı.;· 

· 2 - Pazarlığı 23 mart 1938 çarşam. 
ba günü ıaat on da yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa iştirak etmek isti
yenlerin mezkQr gün ve saatte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna müracaat-
ları ilb olunur. (745) 1S56 

Boyınd1rhk BakoRhgı 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Veki.letinden ı 

1. Ekailtmcye konulan it- Ankarada 
yüksek .draat enstitüleri talebe çalıf· 
ma binuının dahilt akaamının ikmali, 
ve dahill elektrik tesisatının harict te· 
beke~ baflanmaaı ve etraf duvar ve 
trotuvarlarının inşaatı işidir. 

Keşif bedeli: 406ıS lira 76 kuruştur. 
2. Eksiltme 28.3.938 pazartesi günü 

saat ıs de nafıa vekileti yapı itleri ek
siltme komisyonu olaaında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme tartnameei ve buna mü
tcferri evrak 205 kuruı bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için istek

lilerin 3046 lira 18 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den ı938 senesinde alınmıt 50.000 lira
lık yapı müteahhidliği veıikuı göster
mesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını 2 
inci maddede yazılı saatten bir saat e
veline kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (656) ı424 

Regülatör inşaatı ve 
kanal tesisi 

Nafıa Vek&letinden: 

Eksiltme ,artıwneai ve teferruatı 
Ankarada vekalet malzeme mUdürlü
ğünden paraıız olarak alınabilir. 

İsteklilerin ayni gün saat ıs de mal
zeme eksiltme komi.ayonunda hazır bu-
lunmaları lazımdır. (749) ıs73 

Vakıflar Umum Md. 

Satıhk de§irmenler 
Vakıflar Genel Direktörlüiün

den: 
1 - Eskitchirde mazbut vakıflardan 

(Akarbaşı deiirmeni ve bitiıiğindeki 
harap kııım ile avluıu ve ahırı) ve (çe
ri başı değirmeni ile araziıi ve ahırı) 
ve defterdar değirmeninin (tapu ile 
muayyen hududu içindeki üç parça a
raziıi de dahil ~lduğu halde beJ ta9lı 
kısmı) satılmak üzere 12.3.938 günün
den 28.3.938 gününe kadar ,artna.me 
mucibince kapalı zarf usuliyle arttır
maya konulmuftur. 

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

3 - İhale bedeli bet taksitte alına
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni
hayet bir hafta içinde peşin verilecek 
ve diğer dört taksiti müsavi mikdarlar 
üzerinden ihale gününden itibaren bi
rer sene fasıla ile dört senede nakden 
ödenecektir. 

4 - İhalesi 28.3.938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat ıs de Eskite
hir vakıflar müdürlüğü ihale komisyo
nunca vakıflar umum müdürlüğünün 
tasdikına talikan yapılacaktır. 

5 - Talihlerin 2490 numaralı kanu
na göre hazırladıkları teklif mektub
larını dördüncü maddedki saatten bir 
saat eveline kadar Eskişehir vakıflar 
müdürlüğü ihale komisyonu reiıliğine 
vermeleri lL:ımdır. 

6 - Teklif mektubu ve teminatı 

vaktında vennemit olanlar arttırmaya 
kabul edilmiyecektir. 

ı - Eksiltmeye konulan if: Malat- 7 - Muvakkat teminat muhammen 
yada derme regülatörü in9aatı ile ka- bedele göre ( 4SOO) liradır. 
nalın regülatörden itibaren S.S kilo- 8 - Satı,a aid prtname Ankarada 
metrelik kısmının tevsii, ketif bedeli vakıflar umum müdürlüğil emlak mü
(361.000) liradır. düdüğünde, İstanbulda İstanbul va-

2 - Eksiltme 14.4.938 tarihine rast- kıflar ba9 müdürlüğünde ve Eskitc
layan perşembe günü saat ıs de nafıa birde vakıflar müdürlüğünde parasız 
vekileti sular umum müdürlüğü su ek- verilir. 
silt.me komisyonu odaaında kapalı .zarf g - Arttumaya ittirak edenler !Ul-
uauliyle yapılacaktır. namenin bütün muhteviyatını kabul 

3 - btcldiler; Ekailtmc ~i1 etmil AY.ılır, .(642)_. t38a 

Hoparlör mikrofon 
. 

saıre ah nacak 
Tanw Belediyesinden: 

Belediyemizce, merkeze takriben 
1000 metre uzakta dört hoparlöre kuv
vetli seda verebilecek bir amplifikatör 
ve hoparl6rleri ile mikrofon ve bunla
ra llz:ım olan mal.ıeme ve tesiıatın ya
pılması kapalı zarf usuliyle mUnakua
ya çıkarılmıftır. Muhammen bedeli 
800 lira olup muvakkat teminat akçeıi 
60 liradır. İhalesi 28.3.938 pazartesi 
gUnil saat IS de Belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin şartname

sini belediyemizden aramaları ilin o-
lunur. (134S) (696) 14Sı 

Arazöz ahnacak 
T araua Belediyesinden: 

Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf 
uıuliyle bir yangın arazözü alınacak
tır. Muhammen bedeli 6780 lira olup 
muvakkat teminat akçesi S08 lira 50 

kuruıtur. İhalesi 28.3.938 pazarteai gU
nü .saat ıs de beledi~ encümeninde 
yapılacağından iıteklilerin şartname

sini belediyemizden aramaları ilin o-
lunur. (1346/697) ı4S2 

Vilayetler 
Elektrik ve su projesi 

yaptıralacak 

Çifteler Haraaı Direktörlüfünden: 
Yirmi sekiz bin lira tahsi.aatı olan 

Hara elektrik ve ıu itine aid ke9if ve 
projeler pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu 
iti yapma ta talib olan firma ve mü
hendislerin 1 niaan 938 tarihine kadar 
Çifteler baraıı direktörlüğüne müra-
caatları ilin olunur. (74ı) 1570 

Telefon santralı binası 
yaphnlacak 

latanhul Telefon Müdürlüiün
den: 

İstanbulda Şişlide yaptırılacak 66SS8 
lira 60 kuruş keşif bedelli telefon sant
ral binuı inıaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuıtur. Eksiltme 2. 4. 938 
SlrihiAc 11ıüadif 'lı.ınartcai günü IMt 

ı 1,30 da 19tanbul. Tahtakaledeki mer
ku binamı.sda toplanacak alım, satım 
komi.ayonu bunrunda yapılacaktır. 

Bu işe aid eksiltme huaust ve fenni 
prtnameler, projeler keşif hulasası ile 
buna müteferri diğer evrak 335 kuruş 
mukabili her gUn levazım dairemizden 
almabilir. Muvakkat teminat 4578 lira
clır. 

İsteklilerin teklif mektuplan, en az 
50.000 liralık bu ite benzer iş yaptıkla
rına dair Nafıa Vekiletinden alınmıt 

938 takvim ıenesine aid müteahhidlik 
ve ticaret odası naikalariyle diploma -
lr mUhendiı veya mimar olduklarını ve
ya bunlardan birinin intaat ve tesisatın 
fenni mesuliyetini deruhte ettiğini ve 
mukaveleye bu tartla imza koyacağını 
havi bir teahhüdnameyi ihtiva eden 
kapalı zarflarını mezkur tarihte saat 
10,30 a kadar satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımhr. (681) 1413 

Elazığda yapllacak cüzamhlar 
hastanesi eksilsme ilim 

Elazığ Sıhat Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konan iş: Elazığ

da Emrazı akliye hastanesi arkasın
daki arsada cüzzamlılar hastanesi in
şası 

2 - Kctif bedeli 96923 lira 64 ku
ru,tur. 

3 - 937 mali senesi içinde başlana
cak olan bu işin bu seneye mahsus 
tahsisatı 67SOO liradır. Mütebakisi 
938 senesi bildcesinden ödenecektir. 

4 - Bu iş 3-3-938 tarihinden itiba
ren yirmi bir gün müddetle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

-tt--

merkezinde yapılacak ilk okul infutı 
olup bedeli kctfi (6448S) lira S'6 lını

ru9tur. 
2 - Bu ite aid ,artnameler ve nrak 

şunlardır. 

A - Eksiltme ~i. 
B - Mukavele projeıi. 
C - Baymdır-l:dıc i9leri genel ,..._. 

meai. 
D - Yapı itleri umumi ve femal 

şartnamesi. 

E - Husu si şartMme. 
F - Keşif cet"Ycli, ıil•iki fiat cet

veli, metraj cetveli. 
G - Proje grafik ve sair ilifik n• 

rak. 
İsteyenler bu şa.rtnMneleri Ye ..-rakı 

Kayseri vilayet daimi enciimeni uı.. 
minele görebilirler. 

3 - Eksiltme 1.4.938 cuma giini BMt 
16 da Encümeni viltyettıe yapılaca· 

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içi.n i .. 
teklilerin ( 4836) lira 41 kuruş muvak• 
kat teminat vermesi ve bundan batlı• 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster. 
mesi lazımdır. Nafıa veklletinden tM
dikli ehliyet vesikası ve fenni meauli• 
yeti alacak diplomalı mühendiı, mi. 
mar veya fen memuru istihdam ede
ceklerine dair noterlikten taıadikli te
ahhüdname. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ya
zılı saattan bir saat eveline kadar en
cümeni vilayete getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz: mukabi
linde verilecektir. P09ta ile gönderil .. 
cek mektublarm nihayet muayyen ... 
ate kadar gelmit olmaaı ve dıt :a:arf11ı 

mühür mumu ile kapatılmıt bulunma
sı lazımdır. Postada olacak ıecitm.-
ler kabul edilmez. (660) ı390 

İlk okul binası yaptırılacak 
S - Aşağıda yazılı 111.artname ve ev-

rak Elizığ Nafıa :Uudürlüfilnden Balık•ir Vilayeti D&imi ~ 
dört lira seksen beş kuruş bedel mu- meninden: 
kabilinde istenebilir. 1 - Kapalı zarf usuliyle ekailtmeye 

A - Eksiltme şartnamesi konulan iş! 
B - Mukavele projesi Edremitte yeniden yapılac.ak ilk o-
C - Bayındırlık işleri genel ,artna- kul inşaatı olup keşif bedeli 26941 lir& 

mesi 16 kuruştur. Muvakkat teminat 2020 )i-
ç - Metraj cetveli, hulisai keşif cet ra S9 kuruştur. 

veli ve planlar 2- Bu işe aid evrak fW'lardırı 
D • Nafıa Bakanlıf r yapı itleri in- Proje, mesaha cetveli, kefifname, 

P~ şa;tn~si fiatı vahit cetveli, eksiltme prtname-
- enn~ prtname si, fenni şartname, mUkavele projesi. 

Yukard~kı ~d~l mukabilinde.~· bayındırlık iJ!eri genel ,arınameai. 
B: Ç, E ıle goserılen evrak verılıp İstiyenler bu evrakı viliyet Mf• 
dığerleri Nafıa Dairesinde görülebi- .müdürlüiünde veya daimi •nciimecı 
lir. . kaleminde görebilirler. 

.• 6 - Ebıltme 24-3-938 pel"fembe gU- 3 _ Ekailtme 4 Niaan 938 tarihin~ 
n.~w ~at onbcşte F:~azığ S~hiye müdür- pazartesi günü aaat ıs de Balııkcair ri
lugu odasında muteşekkıl komisyon- layeti hükümct binasında mütetekkiıl 
da yapılacaktır. daimi enc!imen oduında yapılacaktır. 
. 7 -: Eksiltm~ye girebilmek içiı: ta- 4-Eksiltmeye girdlilme.k için 1938 
lıplerı~ 6096 lıra muvakkat temınat ytlı ticaret vesikası ve ımıvakkat te
vermesı. ve bunda~ başka a,afıda ya- minatını mal undığına yatırdığına• 
zılr vesıkaları haız bulunmaları lll- ir makbuz veya şayanı kabul banka 
zandır. mcktubiyle ve 1938 yılı için nafıa ve-

A - Nafıa Ba~anlı~ından. al.man 93_7 k!letinden alınmış ve bu nevi itle~ 
ve 938 yılına aıd muteahhıtlık vesı- girmeye salahiyet veren mütelbbiılik 
kaaı . . vesikasının ibrazı metrut olduğundaıı 
. B - 937 yılına aid tıcaret odası ve- isteklilerin yukarıdaki ,.nı.ar w 2490 
sıkuı No. lu kanunun hükümleri daireeinde 

C - Aagart 50.000 li~ık bu ı.ibi bi- hazırhyacakları :zarflarını mU&1')'C!Q 
na inpatı yapmış olduguna daır dal· tarihte ve ihale saatinden bir aut ~ 
resi veıik~ıı. . • . • makbuz; mukabilinde villyet malwna. 

.s - Müteahhıdın mil:hendıs veya na vermeleri. 
mımar olmuı ve!a bunlardan biriyl~ Postada vaki gecikmeler kabul edil• 
~üı.tere~en teklıf yapıp mukaveleyı miyeceği ilan olunur. (1~34-721) 
bırlı.kte ımzalaması şaı;t~r: Müşterek 1499 
teklıf yapanlarm her ıkısı de müte-
ahhitlik veıikaamt haiz olacak ve te
minat mU,terek olacaktır. Kapah zarf 

eksiltme 
usul ile 

ilanı 
9 - Teklif mektublan yukarda ya

zılı saatten bir ıaat evveline kadar 
Sıhhiye müdürlüğünde müteşekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabi- Yozgat Nafıa Müdürlüjünc!.a( 
linde verilecektir. Bu mektublar ek
siltme kanununun 31,32,33 ve 34 üncü 
maddelerine tevfikan ihzar olunacak
tır. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet saat on dörde kadar gel
mit olmuı ve dıt zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması liznndır. 
Postada hasıl olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1215-622) ı30S 

Kirahk dalyan 
Seyhan Defterdarlıiuıdan : 
Karataı Dalyanının balık aYlama 

hakkile balık rüsumu ıs- ıubat- 941 
ıonunda hitam bulmak üzere avlama 
mevsimi itibariyle 938 - 940 üç seneliği 
2490 numaralı kanun mucibince ve ka
palı zarf usuliyle artırmağa çıkanlmıı • 
tır. Uç ıenelik muhammen bedeli otuz 
bin liradır, ihaleli 30 - mart - 938 tari -
bine müaadif çarpmba günü saat on 
beıte Seyhan Defterdarlığında topla -
nan komisyonda icra kılınacaktır. 

İıteklilerin ıeraiti anlamak Uzere 
Seyhan Millt Emllk dairesine müraca
at etmeleri ve muayyen gün ve aaatten 
bir ıaat evveline kadar te,!clu..mektupla
nnr komiıyon reiıliğine vermeleri ilan 
olunur. 1419 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Kayaeri Valiliğinden ı 

l - EbU~e kPmllan iı ~c.ri 

1 - Sorgun kaza merkezinde inta 
edilecek (27014) lira (6) kurutluk ke
şif tutarlı ilk okul binasının (11500) 
liraya takabül eden kısmı kapalı sarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Bu ite aid şartname ve nrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnameıi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel prtna• 

mesi 
D) Yapı işleri umumi, fenni §&rtna

mesi 
E) Hususi şartname 
F) Keşif hulasası, tahlili fiyat vı 

metraj cedveli 
G) Proje 
İstekliler bu evrakı Nafıa müdür

lüğünde görebilirler. 
3 - Ekıiltme 28. 3. 938 pazarted 

günü saat 14 de daimi encümen oda
sında yapılacaktır. 

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

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek ekıiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mu'ka· 
h!linde verilmelidir. Posta ile gönde
rılecek mektubların tayin edilen ae
ate kadar gelmiş olmaıı ve dıt zarfn1 
mühür mumu ile iyice mühürlenmeıl 
ic:ab eder. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmu. .(1426/716.) 1481 
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Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

= 

FAR 
Hasan fare zehiri 
İle öldürünüz 

Macun ve buğday ıeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

1274 

Kohinolo 
Size inci 

kokulu bir 
gibi Clişler ve güzel 
ağız temin eder 3-6399 

KUrban derisi sahşı 
Haymana Hava Kurumundan ı 
Kurumumuza teberru edilen 1250adet muhtelif cins kurban derisi 7-3-

938 den itibaren yirmi gün müddetleaçık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
Satıı tarihi 28-S-938 pazartesi günü Haymanada yapılacaktır. İstiyenlere 
fazla ta!silat verilir. 1355 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük ·Cari H<ısaplar 

ikraml'ie pl&nı:= 
4 * 1000 llrıhk-
8 il 500 il 

16 il 

76 " 
80 il 

200 ,, 

250 
100 

50 
25 

il 

" 
il 

il 

4000 llrı 

4000 il 

4000 il 

7600 il 

4000 il 
!;OOO ,, 

384 il -28600 il 

Kuralar: l mart, l haziran, l ey- ı 

,,;~~.'.~;~~;~.~~~~~.~~ .... ~.~.~'.:.~: .. 
En az 50 lira mevduatı 
bulunan huaplar kura
/ara dahil edilecektir. 

ULUS 

lçtimaa davet 
"Hali teşekkülde Ko( Ticaret Türk Anonim $irkelinden,, 

Hali teşekkülde bulunan "KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ" müessisleri 8 Nisan 1938 cuma gilnU saat 15 de Şirket 
merkezi ittihaz edilen Ulus meydanındaki Koç apartımanında 1 
numaralı dairede içtimaa davet olunur: 

1 - Hisselerin kaff esine iştirak teaahhüt olundu~unun ve bun
ların rubu bedellerinin tesviye edildiğinin tasdiki. 

2 - Müessislere meşrut olan menafii mahsusaya dair vuku bula
cak teklif hakkında müzakere ve karar ittihazı. 

3 - Meclisi idare azası olarak nizamnamede gösterilen zevatın 
tayinlerinin tasdiki. 

4 - Murakiplerin tayininin tasdiki. 1559 

22 - 3 - 1938 

Bekliyen akibet 
D işlerini kaphyan kir ıaha-

kası sinek kağıdları gi
..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı!:. bi yapııkandır. Mikropları çe-

T ehlike baş göstermiş de.-' 
mektir Bir gün her şey 

olup bittikten sonra ditlerinİ· 
zin donuk sarı bir renk aldığı· 
nı göreceksiniz. Bunu dit ağ
rıları, ve bir çok vahim haa
talıklar takib edecektir. 

-
~ Ankara Bah~eli Evler Yapı --- -- -- --

: ker, muhafaza eder ve besler. 
: Dilinizi diılerinizin üzerine 

gezdirirseniz bu tabakayı aiz 
de hissedersiniz. 

. Kooperatif inden: ~ ------- -: Statümüzün 63 üncü maddesine göre, umumi heyetimiz 31 mart : -
: 1938 perşembe günü, saat 18 de Halkevinde toplanacağından, bütün : 
= ortakların t~riflerini ehemmiyetle rica ederiz. : 
: İDARE MECLİSİ : 

= = - -
RADYOLiN 

§ RUZNAME § - -................................................. .. - -= -: 1. - İdare Meclisi ve murakip raporlarının okunması r E 

Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunudur. Ditlerİ• 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen
dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir za· 
man içinde hakikaten beyaz ve temiz ditlere sahih olursunuz. 

: 2. - Bilanço, kar ve zarar hesablarmın tasdiki; : 
: 3. - Statümüzün 38 inci maddesine göre, müddetleri biten altı : - . -: asli ve münhal bulunan dört yedek azalığa yenilerinin seçilmesı; : 
: 4. - Müddetleri biten üç murakibin yerine yenilerinin seçil- : - -: mesi. 1586 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

SINIR HASTALIKLARI~ 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Faris Salpetri~re'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 7 982 

Zayiler · 

Zayi plaka - Kullanmakta olduğum 
çift atlı arabanın 145 sayılı plakası 

18. 3. 938 gününde düşmüştür. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. Atıfbey 
mahallesinde 406 No. Sefer oğlu Ali 
Özçelik 1575 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 

1569 • 

Baş, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlarımzı derhal 
keser, icabmda günde üc kaıe ahnabilir. 114s 

AEKTA 
PAT 1 

iç ve dıt basur memelerinde, buur memelerinin her tür
lü iltihaplannda, cerahatlenmit fiıtüllerde, ~anayan ~a
ıur memelerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tıfayı 
temin eder. 1122 

k6hlerini ku~etlendlıir ve bc~e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Komo j en saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, l!tif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

' ' 
LlNlMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KA Ti 

DEV ASiDiR 596 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 5976 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Grib, Baş ve Diş Ağrıları, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Uyanıı · Servetiftlnun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

... ... 
N ... 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basımevi: Ankara 

47 senedir durmadan çıkmakta otan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

===================================• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GÜN BU GECE ~lllllL. - -- -- -- -- -- -- -Zevk - Lüks - İhtişam ve aşk filmi - -- -- -- -- -LÜKS HAYAT - -- -- -- -- -- -- -
Baş Rollerde : 

WİLLİAM POWEL - CAROLL . - -- -- -- -LOMBARD - -- --.,ımır Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

BUGUN BU GECE 

Oç harikul!de eser birden 

1 -İstanbul senfonisi (türkçe izahatlı) 
2 - Hudut Kahramanlan 
3 - Su Sporları 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de: 

KRAL EGLENlYOR 

.... 
L 
IO .... 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon : 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

• '1J'117Q.Q'1 Ankara ac:cntalıiı 1334 


