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Hitler lngiliz büyük elçisiyle beraber 
umumi politik meseleleri tetkik etti 

Fakaf havasın verdiöi bir liaDere bökılirsa 

Ribbentrop Anşlus tahakkuk 
etmeden Londraya gitmiyecek 

-
1938 
mali yılı 
büdçesi 

- Umumi bir tahlil -

Londra 3 - Berlinden bildirildiğine göre, Hitler bugün lngiltere
nin Berİin büyük elçisini kabul etmit ve iki memleketi ali.kadar 
eden mevzular üzerinde umumi bir konutma yapmıttır. 

Bu konuşmaların 9ümulü v~. tcfcr· ' 
ruatı hakkında Londrada henuz ma
lUmat yoktur. Fakat öy~c t~hmin c· 
diliyor ki, iki memlcketı alakadar C· 

den meseleler arasında, Almanyanın 
ıömilrge istekleri, Avusturya, İspan· 
ya ve orta Avrupa itleriyle umumi 
sulh meselesi de vardır. 

Gene Bcrlinden verilen malUma
ta göre bu görüşmelere Lord Hali-

1938 mali yılı büdcesi, 1 mart 193.8 faks'ın birkaç ay evci Berlinde yap· 
de Kamutaya verilmittiı:-. Cumhurı· tığı görüFlelcrin bir devamı mahi
ye~in ıs inci bUdcesi olan bu büdcedc, yeti verilmektedir. 
evelki büdcelerde olduğu gibi, "denk Diğer taraftan Havaa ajansı mu
bildce pren•ipine uygun hazırlan· habiri ıu dikkate değer haberi ver· 
nıııtı;: BUdcede maaarif ve varidat mittir. 
r~cUterine müsavi olmak üzere 248 Siyasi görmcnler, fon Ribbcntrop-
1~lyt!n lira tahmin edi!~ifti;: 1~37 un anşlus tahakkuk etmeden önce, 
hak tesbit edilmiş oldu~na göre yeni -v---~- ._,.---b· ···--·--..-
l y~l büdcesindc 17 milyon lira bir faz- serdetmcktedirler. Bu müşahidler, 
lalık bulunmaktadır. Berlindeki İngiliz sefiri Sir Ncvil 

• 1 Hendereon'un alman makamlariyle 
Cumhuriyetin ilk bUdccsı 0 an yapmıf oldufu son görllpelerin in-

1924 mali yılı büdcesinde masarif 140 giliz • İtalyan konUfmalariyle aynı 
ftlilyon lira tahmin edilmiıti. 1924 - zamanda İngiltere ile Almanya ara· 
den 1930 yılına kadar büdce rakam· sında müzakereler icr0aaının imkinsu: 
ları devamlı olarak inkitaf etmif ve lığını göateımit olduğunu bildirmek-
1930 da 222 milyon liraya kadar yük- tedirler. B. fon Ribbentrop, vedana· 
•elmi§'ti. Bütün dünya memleketleri· meıini takdim etmek üzere Londraya Ribbentrop japon Jelegeleriyle 
ni ursan büyiik buhranın 1930 yılın- gelmesinden i•tifade ederek ıömürge- beraber lıomüni•t aleyhtarı 
da memleketimizde de tesirleri du- (Sonu 8 inci say/adı) paktı imzalarken 
Yulmut ve bu yıldan aonra 1933 yılı- ---------------------------
na kadar hazırlanan bildcelerde mas-
raflardan tuarruflar yapılmıf ve büd 
ce rakamlarında da kayda değer ck
•ilmeler hasıl olmuttu. 

1933 yılından itibaren buhranın 
te•irlcri azalmıf ve memleket e~n~
lniaindeki kalkınma daha mahsfia hır 
tekil almıt ve büdccler de memleket
teki bu kalkınma ıcyrini takib ederek 
tekrar inkifaf eylemcğe batlamlftır. 
1936 maU yılı büdcesi, 1930 mali y~lı 
bUdceıine, 222 milyona kar9ı 21~. mıl
Yon lira ile yaklaftnıf ve 1937 büdce
ıi ise 1930 büdcesini, 231 milyonla, 
10 ınilyon lira kadar apnı,tır. 

1938 mali yılı büdcesi 248 milyon 
lira ile bağlandığına göre, bu büdcc, 
CUftMıuriyet devri büdcelerinin en gc
tıit ve en parlak büdcesi olmu,ıur. 

1938 malt yılı bildceıinin 1924 bilö
cetine göre artma ni&bcti: % 77,8, 1930 
büdceıine göre % 11,7 ve 1937 bild· 
ceıine göre de % 7,4 ü bulmaktadır. 
Bu nimbetler doğrudan doğruya büd
c~ rakamlarına göre hesab edilmi§
tır. Bu husueta daha iyi bir fikir ha· 
•ıl edilebilmek için ıunları da göz ö
nünde bulundurmak lazımdır: 1930 
rnaıt yılı büdce rakamlarını, bugün 
umumi bildceye dahil olmıyan, poeta. 
telgraf ve telefon idare•inin 5.835.210 
lira tutan büdceıi kabartmakta idi. 
1930 büdceaine, bundan ba9ka, bugün 
mülhak bir bUdceyc malcdilmit olan, 
devlet ormanları hasılitı da dahil bu
lunuyordu. Bunları da mukayeıtedc 
he.aba kattığımız takdirde, 1938 ma
li Yılı bildccsinin, 1930 büdcuine gö· 
re, artma nisbeti % 16,6 a çıkmakta· 
dır. 

•• 
Büdcelerin normal olarak kabar· 

İngiltere - İtalya görüşmeleri 

Gönüllüleri çekmekte 
prensip itiba.riyle 
bir anlaşma var! 

Fakat nlsbet meselesinde uyuıulamıyor 
Londra, 3 (A.A.) - lngilterenin 

Roma büyük elçi•i cumarte&i günü 
Romaya hareket edecektir. İngiliz - İ
talyan görÜfIDclcrinin, büyük elçinin 
Romaya muvasalatını mütcakib hemen 
derhal başlıyacağı ümid olunmakta
dır. 

Havas ajansı muhabirinin verdiği 
malü~~ göre İngiltere büyük elçıı.i· 
ne, harıcıyc nezareti İtalya i§lcri dai
resi şefi B. İngram da refakat edecek
tir. 

Bu hal ingiliz bat vekilinin ingiliz -
İtalyan görüşmelerinde azimkir dav
ranacağını göstermektedir. 

lngili: - ltalya görüımeleri 

ınaıında belli batlı iki mühim amil 
&örülür: Biri, amme ihtiyaçlarının 
çoğalması ve devletin bunları mevcud 
kaynaklarından temin edeceği hası· 
llt ile önleyememek zorunda kalma· 
ıı .. Bu hal, bir taraftan masarifin art
rnaıını ve diğer taraftan yeni varidat 
kaynakları aranmasını veya mevcud 
•ergilerin ağırla,ıırılmaaını intaç e· 
•der. Diğeri, varidat kaynaklarının 
IDemleketin ekonomik bünyesinde hu-

İyi mal\unat almakta olan ıngiliz 
mahfilleri İtalya ile yapılma~ta olan 
g~r~~~lc.rin İspanyadaki yabancı gö 
nullulerının geri çekilmesi meselesi· 
nin h~lin~cn önce bir neticeye iktiran 
ctmCtU halındc, Roma ile yapılacak o
lan anlapnanın pürüzlü noktaların tcs 
viycsine kadar elde tutulacağını, r.ün
kü Çemberlayn'ın 22 ıubatta İıp:nya 

/ta/yaya ne gibi fartlar alhnda ~escle~nin hallinden önce İtalya ile 
kredi verileceiini imla eden ingi- hıç hır a?lapa akdedilmiyeceğini 
l • aı· C Sa beyan etmıt olduğunu söylemektedir 

~Soarı ı. laci ayf adal 

ız m ıye ncuın on ymen · 
------------ Gönüllülerin geri alınnuuı ifi 

3. üncü sayfamızda İngiliz J lıpanya~aki gö?üllülerin geri alın
milli Müdafaa büdcesine aid :Uı ına dak ~r. 01

1
an ıngiliz projesini 4-

.. u etme ıçın talya, Almanya ve Por-
t a f si l a t Sonu ı. iaci 11yf adı) 

"Uluı"da ba11lmııtır. Fiatı 100 kuruıtur 

Bafbakanımı~ B. 
Celal Bayar C. H. 
P. Kamutay gru·' C. H. P. Kamutay grupunda 
puna gelirken. 

Baıbakan ve dıı bakan 

Politik hadiselere 
dair iudıat verdiler 
Halıametin 

itti lakla 
hareket tarzı 

ta•vib edildi 

B. Metaksasın 
Başbakanımıza 

çektiOi telgraf 

Y- .... il SllHM liiyM 
leııhürle k111ılılldı 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. P. 
Kamutay Grupu bugün "3 malt 
1938" Trabzon Saylavı B. Ha
san Saka'nın reisliğinde tof>lan• 
dı : 

BUyük Millet Meclisinin tatili es
nasında cereyan eden siyasi hadise
ler ve ahiren Ankara'da toplanan Bal· 
kan ittifakı konseyinde alman karar
lar üzerinde Bafhakan Celal Bayar 
ve Hariciye Vekili doktor Aras be
yanatta bulundu. 

Hilkilmctin bu beyanatı ve hattı 
hareketi grupça müttefikan tasvib ~ 
lundu. 

Başvekilimiz 
Atina, 3 (A.A.) - Atina ajan•ı bil

diriyor: Baıvekil Metakıaa ve yunan 
heyetini götüren husu•i tilrk treni dün 
sabah Pition sınır iıtaıyonuna varmış 
ve bakanlardan Kurentiı, Spiridonia, 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Sükrü Kaya ve Dr. 
A.rcu Kamutay •rupuna ••lirlren 

Ekonomi bakanına 
vekllet ediyor 

Türkiye • Fransa ticareti 
nasıl inkiıaf edebilir ? 

B. SAKIR KESEBIRIN BEYANATI 

Frama • Türkiye ticareti üçüncülükten 
Mldzlncilite dO,tO. Biz ticareti inkifaf 

ettirmete bazmz. Fakat 4 milyonluk bloke 
heaaplan temizlemek llzmıdır 

Ekonomi Bakanı B. Sakir 
Keıebir 

İkti~ad vekili Kescbir, Pariste çı· 
k~~ ~Jan~ Ekonomike Finanaiyer'in 
Turkıye ı9lcri dircktörllne iki memle
ket arasındaki ticaret mübadelelerine 
dair aıağıdaki beyanatta buluıunu9-
tur: 
"- Bir kaç ıenedenberi memleketi

mizin Franaa ile olan ekonomik mUna
ıebetlcri azdır. Bu uahtın sobeblerini 
izaha lüzum yoktur. Herke•çe buıün 
malam olan ıebeblerdir. 

1923 denbcri Fransa, Türkiye ile o
lan ticaret mübadelelerinde üçüncü
lükten sekizinciliie düftil. İki memle
ketin imkanlarına nisbetle ticaret mil
badedelcrimizin niabetini dilfük bir 
hadde indiren fili bir vuiyet karııaın
da bulunuyoruz. 

Ticaret münmebetlerini 
inki,af ettirmek 

muhtemeldir 
Türk - fransız mübadelelerini inki

( Sonu 8 inci sayfada) 

Viyanaya giden Ekonomi Bakanı 
ve Ziraat Bakan Vekili B. Şakir Ke
ıebir'in avdetine kadar Ekonomi Ba
kanlığı vekaletini Başbakan B. Celil 
Bayar, Ziraat Bakanlığı vekaletini de 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı B. 
IUna Tar:han'ın yapmuı yükeek tu
dlka iktiran etmi,ıir. 

Yarın 

16 sayfa 
llovemiz 

GÜZEL· SANATLAR 
Akademide nasıl çalışıliyor? 
Tanınmıt türk reısamlan

nın en güzel tabloları 

Sovyet Ruayada 

Suykasd 
davası 

Moskova, 3 (A.A.) - Suykasd man
znwılarının dün görillcn davuında 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Serıi evinin arbunda açılan patinaj yeri büyük bir 
raibet sönnektectir. Her sin Wr çok kimseler buzlu 
Aha üwiaclt kqank etlealnlkWir. Yubndaki,.. 

•İmde sayet mükemmel ıurette patinaj yapan ikı uıta 
patinaja:rı löriİTonau. Diler resimler 7. inci l&Jfa
nnclaclar. 



-z-

.1•········································································· . ~ 
• • 

~ DOŞONOŞLER i 
• • ~ . 

··········································································" 

Politika 
Ulus'un "Dünya basını" sütununa yabancı gazetelerden politika 

makaleleri intihabında ne kadar sıkıntı çektiğimizi tasavvur edemezai
niz. Bu gazeteler, elimize, taşıdıkları tarihten ancak üç dört gün aonra 
gelir; gerek yabancı gazetede, gerekse Uluı'da yazılma ile çıkma tarih
leri araamda da bir iki günlük farkı ilave ederseniz, ecnebi pzete maka· 
lelerini türk karilerinin en az bq altı günlük bir gecikme ile okuyabil
dikleri anlaıılır. Bq altı gün .... Fakat son zamanlarda dünya yüzünde 
hadiseler o kadar süratle cereyan ediyor ki, bq gün evelki bir siyasi 
makale, bize, bir sene Önceki bir mütalca kadar eskimi§ görünüyor. 
Dünya hadiselerini günün prtlanna göre tahlil eden muharrir, ertesi 
günü, beklemediği bir sürpzirin mütafcalannı tekzib etmiycceğinden 
hiç de emin değildir. 

Eskiden, siyaset alemi temkin ve vekanru muhafaza ederken, politi
ka muharriri, ne söylediğini bilerek, mütalcalarıru kuvvetli delillere ve 
sağlam teme1lere istinad ettirerek, hiç ohnazaa umumi mü1ahazalamı. 
da yanılmadığından emin olarak çalıtabinrdi. Halbuki bugün, en qikar 
hadiseler bile, muhtelif memleketlerin ideolojik propaganda vasıtaları 
~rafından kaaden tahrif edilerek o kadar mu~telif tekillerde abettiri
liyor ve tezadlı vakalar o kadar süratle biribirini kovalıyor ki, arbk en 
kendine güvenen, en kuvvetli görü§ sahibi muharririn bile, hükümle
rinin tam isabetine kendini inandmnaaı güçlCflllİ§tir. 

Bu keyfiyet, politika makalelerinin lüzumsuzluğunu mu iabat 'ecler) 
Hayır! Çünkü, gazete manşet1erinin haber verdiği son sanaaayonel va· 
belan fBflJ1Ul ve bunu naul tefsir edeceklerini bilemiyen briin, hiç ol· 
ınazsa o gün için muteber ve makul olan bir izaha ihtiyacı vardır. O, bu 
izahta, yannki gazete haberlerinin tekzib edeceği tarafı önceden mağ
zur görmeye amadedir. Çünk~ takdir eder ki, bu §~utlar içinde politika 
muharririnin hiç yanılmamaaı için kahin ohnası icab ederdi. 

YqarNabi 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
nıübayaalara aid taahbüdler 

ULUS 
4- 3. 1938 

lllyll PIMlılılı 
ile micadele l~n 

Tilrlriyede hayat pahahhğmın amil
lerini tetkik ettirmek üzere İsviç
reden davet edilen profesör Lorenz 
memleketimize gelmiş ve bugünden i
tibaren ekonomi bakanlığında vazife
ye baılamııtır. Profesör, çalışmaların
da elrıonomi bakanlığmın ilgili daire
lerinden malOmat ve rakamlar alacak 
n bilhaua konjWrtür bürosundan is
tifade edecektir. Mütehauıs, tetkika
tını bitirdikten sonra genit bir rapor 
hazırlayarak baf bakanlığa sunacak
tır. 

B. Tahsin Ozere bir 
ameliyat yapıldı 

Uçilncil umumt müfettiş B. Tahsin 
Uzer'e Parine muvaffakıyetli bir a
meliyat yapıldığmı haber aldık. Kıy
metli müfettitin aıhl vaziyeti iyidir. 
Kendisine geçmi1 olsun deriz. 

Maden mühendisli§i 
ve jeoloji tahsiline 

gidecek gençler 

Sivas - Erzurum 
hattı üzerinde 

1350 metrelik tinel 
Sivas Erzurum hattının Çak§:Ur ile 

Kemah arasındaki inıaat işleri çok hız
la ilerlemektedir. Bu on beşinci inşa
at mıntakasmdak.i tunellerden en bü
yüğü 1350 metre uzunluğundadır. Bu
nun 1100 metrelik ilerleme dehlizi ka
zılmış ve açılmııtır. 

Atkale ile Peçeriç mıntakaamdaki 
inşaat dahi diğer kısımlar gibi fasıla
sız ilerlemekte olup bu 23 üncü kıamın 
1068 metre uzunluğunda bulunan bü
yük tUQClinin ilerleme dehlizi de goo 
metreyi b11lmuttur. Geride kalan 168 
metrelik galeri kıamı kazıldıktan son
ra bu tunel de delinmit olacaktır. 

Bu iki büyük tunelin intaat i,teri
nin sonunda diğer tunellerin inşaatı 
da tamamlanmıı olacak ve Erzuruma 
kadar delinmemiı hiç bir tünel kalma
mış olacaktır. 

BUdçe encümeninde 
Büdce Encümeni orta okul öğret· 

meni yetlıtirmek maksadiyle Gazi ter· 
biye enatitilaünde açılan kursa devam' 

etmi§ veya edecek olan öğretmen oku
lu mezunlarının kursta geçirdikleri 
müddetin atretmenllk kidemlerine 
zam edilmesi hakkındaki kanun liyi· 
hasını milzakere etmiıtir. 

-c 

Prof. Hasan Reşit Tankut Mersinde 

güzel bir konferans verdi 

Türk tarih ve türk dili 
tezlerinin kronolojisi 

• Merıin, 3 (A.A.) - Söme.ıer tatilini cenub vilayetlerinde ge
çı~n Maraı Saylavı profesör Hasan Retit Tankut Aclana'da ol
duğu gibi gösterilen arzu üzerine Merainde de önemli bir konfe
ranı vennittir. Konferanıın mevzuu, türk tarih ve türk dili tezle
rinin kronolojisi idi. 

Bugünkü 
Kamutay 

1. defa müzakereye ıiibı 
maddeler 

1 - Eylul - ikinci teşrin 1936 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat riyueti tezkeresi 
ve Divanı Muhasebat encümeni maz
batası. 

2 - Gaziantebin Şeyhçe mahal
lesinden Boştancıbatı oğullarından 
Ukkqoğlu Tahir asıl adı Mehmed 
Zorarabacının ölüm cezuına çarptı
rılmaaına daic BafYekllet te.ıkereei 
ve Adliye encümeni mazbatası. 

il. defa mümkereye ıiibl 

Şehir ıinemuı aalonunda ve
rilen bu konferanaa ilbay, say. 
lavlar, memurlar, muallimler, 
aerbeat meelek erbabiyle halktan 
keıif bir dinleyici kütlesi ittirik 
etti. 

Profesör Tan.kut yeni türk ilminin 
tarih ve dil bahi•lerindeki zaman öl· 
çüaünü izah ettikten sonra dcmiftir 
ki: 

maddeler 
Dıhlllyı Yıkaletlnce 1 - Mahsuldar ve yabani zeytin 

ağaçlarının aıılanması ve zeytin mah· 

"- Veıikalarm açıp aydmlattığı ~ 

ki Alemin tarihten &leye usanan ge
nitlifi içinde kendini tiddetle göste
ren ve allkaları kendi üzerinde topla
yan her motif ezelt türk varlığıru11 

cevherinden bir katra tqımaktadır.. 

Onun içindir ki biz dilimid ve tarihi• 
mizi tetkik ederken herhanrf bir zaa 
man hududu çinde çerçevelerıip kat .. 
mayı ilme ve haldkata aycın bir nok· 
san telikki ediyoruz. Garb türklerinin 
tarihini hattı dilini ialimt bir zaman 
hududu içinde mütalea edel)ler ancak 
hususi ve mevzii tarih yapmak istiıe 
yenlerdir. İ•la.I blflrll• flbiilYeyeflmler sullerinin iyilettirilmeai hakkında 

flVI 1 kanun layi.haaı ve Ziraat, lktıaad ve 
Dahiliye VeWetince 9ubat ayı i- Adliye encümenleri mazbataları. 

çlnde on vatandqm ~blkllUk ve ye- Kamuıaya gelen layihalar 
tim muameleleri bitlrilmiftir. Hükümetçe lakin kanununa ek 

·Litte tudurı olarak hazırlanan bir liyiha Kamuta-

On ..4aya: ikinci bir göç 
merkesl 

Maden mühendisliği ve jeolokluk 
ta.haili için muhtelif Avrupa ve Ame
rika fehirlerine gönderilecek talebe i
çin lise mezunları arasında bir müsa
baka açılmı' ve bu müsabakaya 107 
genç girmifti. Ekonomi bakanlığı mü
aai>aka lmtibanında kazananları te•bit 
etmittir. Maden mühendisliği imtiha
nmda Ahmet Cebeci, Ahmet Yolaç, 
Otuz Altan. Cemal Beron, Tallt Sel
man, Faik Gençer, Orhan Baykal, Hü
seyin ÖzUkuru olmak üzere 8 genç 
muvaffak ollnu9tur. Jeolokluk Kııtiba
nında yalnu Ali Muzaffer Ers<Sz kaza
nabilmiftir. İmtihanda muvaffak olan
ların hangi tehirlere g6nderilecekleri 

Türkiye Cumhuriyet merke.ı ban-.--------------- maden tetkik ve arama enstitüsünce 
bamdan alınan hesap hulaaalarm• gö- Bunünk.u·· konser bugünlerde tHbit olunacaktır. 

ya verilmittir. Uyihaya göre Türki
Malbra tahrirat Wtiıbl Mazhar ye içinde bulunan göçebelerle a~ret 

Önaaya her zaman, merkezi Aaya
dan kopup ıelen tilrk dalgalarmın 
sükitnet bulup çalkandıkları, ikinci 
bir ana yurttur. Bilinmiyen zamanlar
dan beri tUrk kavimleri biribirini mü
teakip Öna1'}'aya ve Anadoluya geliı: 

re 26.2.1938 tarihindeki klirinc he.sah- • 
Jarı bakiyeleri ve kredili ithalat için Cumhur Baıkanlığı Flarmonik or-
Cumhuriyet merkez bankasına veril- keatruının. müzik öğr.etmcn okulu 
snlt teahhUtler yekQnları ı Se>n9er aalonunda vermekte oldufu 

muerlerden on bcfinciai bugün .20.SO 
Cet ve 1 ı .1. da ve yarın saat 15.30 da verilecektir. 

Tini,. CambarİJet Merka Program 9udur: 
••aamclaki ldirias la.Ulan Şef: Emat Praetoriue 

borçlu ~ 1. - W. A. Mosan (1756-1791): 
"Figanmun dilfflnll'" uverdlrU. 

ll-1ekn 

AwatQr7& 
Bel,ika 
Bulpriıtan 

Çekoalovak11 
Finlandiya 
Franaa 
Holuıda 
İnsiltero 
lapan)'& 
lneç 
ı ... ,,. 
1tal7a 
llaearlltaa 
Norveç 

Rom&a7& .. ,. 
'Yqoel&Y7& 
Ywwıiıtan 

lllhas: 'r-.L. 

1.716.800 
5.900 
1.200 

2.991.800 
676.700 

3.848.100 
1.102.100 
8.707.800 

437.800 
1.70l.200 

905.200 
).767.200 

923.200 
710.200 
L724.200 

319.800 
361.000 
139.800 

Cetvel ı 2 
Kn.ai ithala için Camlıwlyet 
Merkez S.nkıuna verilmiı olan 

tealahücller yeıkWılan 

Memleket 
Rnml 

daireler 

T.L. 

Haauıt 
pbıılar 

T.L. 

Yokilıi 

T.L. 

Almaara 12.732.551 1.142.160 21.574.718 
.A.vuaturn 39.876 199.933 239.809 
Belcik& 20.079 20.G79 

7. it~ n ma 
op. 27 la, (1771 de yuıinut>-

a) Allegro maestoso 
b) Andante 
c) Rondo, Allegro 
Solist: A. B. Winkler. 

3. - Richard StrauH (11.6.1864): 
"Le Bourgeoia GentiHıomme" 
Silki Orkeetra için, op. C50 

a) 1 inci perde Uvertürü 
b) llenuet 
c) Eskrim hoc:aaı (Feohtmeiıter) 
s) Tersilerin Ahn• sıkıtı•• damı 
d) Lully'nin Menueti 
e) Courante 
f) Cleonte'nln sahneye çıkıtı 
g) 2 inei perde Uvertürü (İntermez

zo) 
}ı) Ziyafet (ziyafet mW:iii ve ahçı 

yamalının damı.) 

Kıymetli silahlar 
CürUm mahaulü ve kıymetli aillhla

rın mii.ıelere konulmuı kararlqmıJ
tır. Bu ıll&hlar müzelere verilirken 
nerelerde kullanıldığı ve ne suretle e
le geçirildiği de yazılacaktır. 

Divanı muhasemat ilim.lan 
Divanı muhuebat ilimlarından vila· 

yetlere gönderilenlerinin ıünü günü· 
ne Ahlblerlne tebliğ edilmesi karar
latmlf •• bu karar iç bakanlıkça ali
kalılara bildirilmittir. 

Gençay tekalld, Karaiaalı tahrirat ki- ·halkından hiikUmetçe iak.in edilen· 
tibl Ali Rua Tanrwerdl yetim, Ke- ler, yerle§ecekleri yere vardıkları ta
ıan nüfu• memurlulundan veldlet rihte yaşıtları erat ihtiyata alınm11 
emrinde Tevfik U~en ftkaüd, Eeki ise ihtiyata geçecekler daha küçük o

lanlar muvazzaf hizmete tiıbi tutula
Varto bymakamı ft Df.yaııbakır ba - caklardır. İhtiyata alrnmıyacak olan 
rut depo11u eeld memuru Seyfettin te- ve askerlik çağında bulunanların mu
kaM, IIcm nllfm memurlqundan va.zzaf hizmetleri lak.in tarihinden 1-
mGtebld auı Mehmet Rahmi Ulur tibaren iki yıl geciktirilecektir. 

N A yetim, TKMll hmmt muhııebe ftrl· 2 - Bunlardan henüz nilfuı kütil-
~9·~&-.\ ğilne larydedllmemi olanlar izli "' dtf P'R!fW IU'U'Zt fw.a\.-Tlfa 

,~~~~~,...;.~~~~~~ emrinde Cemil tekatld, Maden kuaıı 
hu8uat muhasebe eski mukayyidi ölü 

&.-. br " 1111111 
Dün tehrimiroe hava bulutlu geç

mlf 1111 gündüz aıfırm üstünde 4, ge
ce aı.fırıa altında 11 derece olarak kay
dedilml,ıir. Dün yurdun tark, cenub 
tark mıııtakaları lle Trakıya ye orta A· 
nadolunun prk kl8Dllnda hava kapalı 
ve 7ağı9lı, diier DUntaıkalaruıda bulut
lu geçmi9tir. Yaflfların kara metreye 
bıraktıkları ıu mikdarı Meninde 42, 
lalahiyede 18, Ulukıfllıda ıs, Urfada 
6, Kayaeride 5, Diyarbakırda 4, diğer 
yerlecde 1 • S ldloer1111 aramdadır. 
Yurdda kar kalllllıiı Bır.ıurumda 44, 
Kareta 41, Risede 32, Ulukıflada 25, 
Vanda 17, Trubonda 10, diler yer· 
lerde 1 • 8 santimetredir. Dün en dü
filk mı tıfırın altında Klkahyada 10, 
Boluda 12, Vanda 14, Erzurumda 17, 
Kanta 29 derecedir. En yüuek ıa11 da 
sıfırın Ulttlnde Babkealrde 8, Çanak
kalede 10, Bodrumda 12, Aııtalylıda 14 
derecedir. 

Hasan yetim, İmıir lüiıı memurlu
ğundan nkllet emrinde YU8Uf Ziya 
tekaöd, Tokat idare heyeti kitlıblerin
den emekli aıu Mehmet Nuri yetim. 

Teknik okulunda 
bir mühendislik 
kursu açılıyor 

Bayındırlık bakanlığı, teknik oku· 
lunda bir mühendislik kunu açmağa 
karar venniıtir. Bu kursa fen mektebi 
mezunları alınacaktır. Bakanlık, diğer 
bakanlıklarda çalı,an fen mütıebi me
zunlarının isimlerini iıtemiftir. İleri
de mühendis unvanını ta.ıyacak !tabi· 
liyette olduğu te9bit edilen fen m~kıt:e
bi mezunlarmın adları, mektebten çık
tıkları tarihler ve doğum tarihleri da
ha 'imdiden bir liste halinde huırlan
mağa ba§latnıftır. 

dır. 

3 - İsk!n kanununun meriyetln· 
den sonra yerle,tirilmif olanlardan 
aranılmakta olan harç Ye reaim Ye 
gizli ntlf ue ce~aları aramnıyacaktır. 

Kamutay çatnlan 
X Milli Müdafaa Encümeni bqUıı 

Heyeti Umumiyeden IOIU'll toplana
caktır. 

XArzuhal Encümeni bugiln Umumi 
Heyetten sonra toplanacaktır. 

Xİkti.lad Encümeni buciln Umum! 
Heyetten sonra toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni bugün Umumi 
Heyetten sonra toplanacaktır. 

Mesleği bırakan hamallar 
İstanbul, 3 (Telef onla) - Hamallar 

cemiyeti kongreai bu.gün toplandı. 
Kongrede okunan çalıtma raporuna 
sırt hamallığı kalktıktan sonra 500 ha
mal ucaleği bırakaılf ve cemiyete ye
niden hiç bir hamal kaydedilmeınittir . 

Q9koelo• 511.454 211.551 I02.007 
JtıtODJ& • 13.576 13.576 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Finlaııdira 170 l 7 .904 18.074 
Prama 5.38$ 192.342 197.727 
Holanda 13.177 58.035 141.912 
lnsilten 271.965 532.CIOO 806.565 
lıpanra 14.849 12.328 21.111 
lıveç 1,736.340 277.622 2.013.962 
lıviçre 13.144 2S0.449 264.293 
ltaın 27.597 '80.IU 327.988 
Macaristan 399.017 146.616 545.633 
Noneç 66.63! 55.696 122.331 
l.ebiıtan 6.042 6.402 12.444 
YasoelaYJ& 12.SUS 1.!121 18.437 
:Ywwıiıtuı 54 30.651 30.705 
R111:ya 96.032 24.070 120.702 

Yukarıdaki 2 numaralı ceclvelde 
Tnılı kredili ithalata vadelerine sö
n Tasi1...:~ 

6 ara kadar ndoll 

Jlemleket Rami daireler Haaasl talm1ar 

T.L. T.L. 

Alman7a 1.0U.341 5.015.952 
D. il. S27.76S 1.SI0.615 

Daha UUD ,,.,.. baıb ndoll 

llemleket Rllllll daireler Haaaal phnlar - -
T.L. 

Almanra ı US0.217 
D. M. 2.082.490 

T.L. 

UOUOI 
1.0S0.411 

Cetvel: 3 
Muhtelif .....ıeketı.n. merkes 

Mnblarmcla tatulan ldirinc 
heeablarmclald alacaldal'DDUI 

Memleket Miktar T.L. 

Alman:yada (A •• B hesaplan) 115.8215.300 
Batoanda ll.111 

Lebiıtuda 174.900 

Deli Mustafa ve Habeı 
nazıra 

lstanbulda Bayaıırt'ddl Emin,,_ 
fendi lolıaataaıa. uir•1•11 ve arada 
sıracıa onüadelci açı.t k&bvede otu· 
ıanJar, bilir; orada Çakır Mutafa 
isminde bir mec~up dolıflr. Adam
cağız, hali, eski bir getr giyer# Be
linde bir ip sarılı ve bunun bir tara
fına bir demir parçası asılıdır. Bu 
ipe diSrt k9f• bir teneke .tutu da 
ballanmııtır. Deli Mıutala elim1• 
bir kırbaç va bir deste kJğıd bulua
durur. 

Blltaa bu teçbiutıa ae/ere de/f. 
lıt ettiiiai anladım.ı llJll 
il emir parçuz meç'dir; diStt kiSf• 

teae.tı kutu telef ondur ve ~fıdlı· 
n da ''tabkikıt lealelıelerı- lçia ıa. 
suı·vudır. Çaaka Çwr Mutala, 
aadWaia lıomlıer oldu;ua. ve n· 
sil• baliade buluaduium aııut •· 
mılıtedlr. 

Gazetenia biriaiade HıHfiıtaa 
aa.ıırlarıadaa Fitterari Talaıaa ili· 
JW'ia Kwre civarında lıliçll.t bir 
birahane iflettliiai okuyuacs Baya
sıttalci deli Muıtalayı hatırladım. 
Çaaka bir taraldaa meybaa.cililı 
ettili halde bu çetrefil iaimll ve lıoyıı 
renkli adamca;ız da, hali, lıeadisiai 
kırallar kııalı imparator baun • 
leriaia 11U1ılu1Ddu aymüta l • 
mlfl • T.l, 

Dünyanın )'Ufl 1 

iki arkadaı bir ıazeteyi oku
JOl'lardı. Biri.i ı . 

- BakMna ne 1asıyor, dedi, 
clünyaaua, tam 1,ll0,000,000 1a
tJDcla imit 1 

Otelli, ıaliba, ,. ,;bindeki 
bozuk clüsenlili lıatll'l11arak, clecli 
kiı 

- O kadar ,.,ıı lmiı demek; fa
kat ..... ötrenclifim i1' olmadı. 

-Necla? 
- Bu,.,. plditi halde hala 

....... batma toplayamamlf. Bun
dan IOlll'A topla1acalma .... .,.,. 

Fuıbolculara ıınnga 1 

Bir ..,or muharriri, lnıilterecle 
,..1anan '111holculara sençlik 11-
rm1M1 yapılclılmclaa MııaecliJor
du. Hayatta tecrübenin ne kadar 
fa;rdab bir ,., oldutanu aö1l....
P 10- .,,... mı'l Fakat apanla 
tam ,.... Mhibİ olacaiı ...... 

clınmı, her tUırlü -10llarm lb.-ine 
baatlkça onlan gerçekten apnclı
rır. Fakat narin bir Wtarpinin, o
nwı üzerine aeç.irilmit incecik bir 
toeODUD bu 10ııu. ne saran olar? 

Sonr&, mı• admnlarmc:laki 
Ml"tliii "kaclm ~.ki 
hafiflili dÜf(lDÜBÜaı 

bir oyuncunun emekliye çlkmuı Böyle ~. kMlmlar-
icah ecliyoniu. d .. J01 v..,W aJqwnaema taraf-

Eier bu tll'IDSa biüyeli doğru 
ile lıııilterecle yakında ''Lordlv 
ı_____ " ı_____ ..!L.. 
-..narau,,, avam a&UMU"&aı., 15..,a 
1POrcla ela bir ilWıik sörec•iiz de
mektir: 

"Şsrmıalanimt kulGplw.,, "ıı· 
l'JD8&a1• k\llüpler., 

Bari fU ilicı biz de öfremek ... 
Geçen hafta telHr atadyamunda 
7apdan emekliler maçında buna 
ne kadar lüsmn buluaclujuna gör
mecHnb mi'l 

Kadınlar'flan yol vergiıi 1 

lzmirde vilayet nı~cıiaıne gelen 
dileklw arumda bir t&IMMİ de ka
dmlarclan ,ol •ersim ahmnumı 
latlyonnuf. Villyet, '"bu clileii h6-
kümete arzetmeık kaycllyle almıt
tır. 

Siz ne fikirclelİIÜ• 7. Kundura, 
potin, çizme, altı çivili pabuç? .• 
Erkek a1aklarmcWsi bu nemeler 
............ ufak, ..... yac1 MI-

tar olamaumıs. · 
Faktl bir de ça1, z~ant, line

ma, 9İ)"afet için bdmlanmıam er

bldenlen çok fasla seacliiini ha·· 
t ... setiaisMDisı 

- Mil ,oı ftl'SiNni onlardan 
almalı! cleaMk aklınncl.n sepbi-
lir. 

!jof iirlerln kongren ı 

latanb... • Jrorıer ceml,etinin 
Mnelik koqrai çok siriilt6Wl ol
m111. 

Sokaklarcla Jror.. çalmK ,.. · 
sak edildi edileli, toförler giiriil-

tüaiia imanlar haline ıelmitlercli; 
elemek a\iriiltü ittalılanm koap. 
lerine aaldamıtlar. 

Konpenin uzun ıürcliiiü ha
ber veriliyor. Bunu yazan pzete
ı..- fazla otomobil kaSUI haberi 
ç ............ MIMıbi ba ..... 
nkl 

ve orada yerle9irler. Onun içindir Jd 
bütiln Aayada yayılmıt olan antropo
lojik tiplerle kütle ve kültüre aid bil" 
auaiyetlerln hepaini Ötıuyada bulr 
biliyoru.ı. Ona.ya ikinci bir göç mer• 
kezi olduktan aonra bu tipler ve h~ · 
aiyetler Anadolu üzerinden Akdeni6-.., 
afnln eaulandırdıf ı bu ftZ yanlış """'~ 
yaşayış hududu ~ok geniş bir türk ilr 
mi tanıttı. 

Büyük ana ırlc 
Garb ilmin.in tanıttığı ve &tedeftı4 

beri iılmlendirmefe çatııtılı büyük a• 
na ırk lfte bu llemln içindeki varlık• 
tır. Ona kimiel "homo taurleua" kimi• 
al homo dinarleua" kimisi "Brachice
phal" dediler; fakat ekaerlıinbı ittifllk 
ettiği isim "alpin" adıdlt'.,, 

Profesör, yükıek toprakları ve l>D
yük su boylarını ıenlendirmit olan b11 
ilk medeni insanların kültünü ve kill• 
türünü izah ettikten aonra ıu milılaim 
noktalara itaret etti. 

"- Natüri.ıme ittinad eden bu "al• 
pin" dininde, inaan cinainin devamın• 
ve artmuma, inan hayatmın qık .. 
aydin bir Hadetle bezenme8ine yardllD 
eden tabiat unsurları, temin ettikleri 
saadet Ye feyz niabetinde bir kut .. 
hürmete llyik ıörillüyorlardı. 

"Aleviler türkıür I ••• ,, 
fnaanların gilnlUk !ıayatı içinde .. 

içten bir ilgi ile vicdanları tea.bir et
mit olan bu tabii din muahhar dini .. 
rin hepeine nakledildi. Hayatları .. 
yerleri icabı ihtilltı u olan zUmrelet 
bu nakil amellyeeini yaparken asla d.
ha çok udık kaldılar. Memleketin ti
mal tarafındaki aleviler ile Çukurod 
ve Hatayda yaııyan aleviler itte 'btl 
vaziyette kalmıt olan tilrklerdir. B41 
hususiyetlere bakıp da onlar bakktr 
da mUbalegalı olarak aöylenmit ne vat 
ise hepsi ilme ve tarihe aykırı, uydur
ma ,eylerdir.,, 

Profesör Tankut bundan aonra Eti 
türkleJinin antropolojiıini ve tariııiıll 
anlatanık sözünü ıu cümlelerle biUSW 
di: 

"- Türk milleti llyfeite ile hUvl~ 
tini ıerçeklendirdikten aonra içtlıİI-' 
nizam olarak tek bir ıeye inandı: bit'" 
birini sevmek ve afkının hepsini ~ 
tek kelimeye bağladı: A T A T O R -"' 

Fırtınala~ fındık 

mahsulümüzü bozdu 
Gireaun, 3 (Huaust :mablll>lrunfr 

den) - Son fırtınalar )'tlztlnden ... 
bavalldeki f mdık mahsullerinden f/JIJ 
hlm bir kı11111 harab olnıttftur. 

Umumiyetle fırtınalarm blltUn ıc; 
ndeniz bölgesindeki fındık matıaul 
ne zarar verdiii muhakkaktır. e-; 
,.UZ den f mdık müetabaillerl çok 
ten.irdir. 
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[:::::::~:~:~::::::~:~:~~:~:::::::] DÜNYA HABERLERİ 
Holivud civar1nda 
ıidddelli yağmurlar ı 

............................................ ''' ·~ 
TÜRKiYE BASINIİ .................................................... 

Avusturyada Nazi 
gürültüleri Donanmadan sonra 

lngiliz muvazzaf or'dusu 
da kuvvetlendirilecek 

Hitler ile Şuşnig arasmdaki anlat· 
rnadan ve Avu$turya lç bakanlığma 
İnquart'm tayininden aonra ~~tu~
ya - Almanya münaaebetler~ du
zeleceği ve Avuaturyarun dahil~~az
iyetinde de salah husule gelecegı sa
nılnıqtı. Gerçi iki alman devl~i ar~
•m.daki münasebetlerin gergııılettı· 
ii aarib olarak ifade edilmiyor. Fa- r _....__,..- ..... -~~~-----·---·--·-····-
kat bunun iki emare$İ göz önünde
dir: 

1 - Anlaımadan sonra A':15tur
)'adaki nazi nümayiılerine nıhayet 
Verileceği yerde bu nümayiıler devam 
ediyor. 

2 - Alman gazetelerinin . Avustur· 
Ya aleyhindeki neıriyatma nibaye! ve
rileceği aaınlmıt iken, bu neınyat, 
bilhassa Şaıniı'in nutkundan ıon
• eakiye yakın bir pidetle devam 
edip gidiyor. 

Jtilifm akibinde Avuıturyanın baı-
lıc. tehirlerinden biri olan Gretz'da 
Naziler nümayifler ya~l§I~. v~.be
l-...ı!_ _ • • belediye dairealDlD uze-
~ reau, •. 
rine Nazi bayraiı ~erlır.inde d 

Avuaturyanm diier Hy ~ e 
Nuiler tarafmdan ııwnaYlfle~ ya
pılınıttır. MalUındur ki bu nazı.!~
rikatı ötedenberi A TUsturya h~: 
illetinin bafhc.a ıaiJelerin~en .hırını 
teıkil etmektediT. Hatta Hıtlerm san 
g .. .. 1 d Ş•unig'i A vuşturya 

orupne er e -Y ' hd.di 
nazilerini ayaklandınnak te ~ y-
le kendi noktai nazarmı kabule mıa-
1 t ·~· - 1 • or Bu Avusturya • e tıeı soy e.nıy • • • · • • 
ı-z~'-" · • . -•"İ nüınaYl§Çılerıne 
&IY&UJDetımn - • lıni 
kartı aciz olınaıından ilen ge -
Yor. Bilakll Avuaturyada çok kuv
•etli bir diktatörlük vardır: Ve Dol
fus•a kartı tertib edilen .uaikaıd ba
l'eket' . an" nda baatırılmaıı da A-u:un ı . d 
\PU t hükümet.iııin luıv.etıne e-

1 urya 1 • l 
lildir. Fakat nazi.nümayiı enAya ;u. 
Avuaturyanın aN.yitiylıe alaka ar 

lnsıiliz aıkerleri bir manevra eınastnda 

Almanya 
. 

Sovyetler birliğindeki 
konsolosluklartnın 

hepsini kapatlyor 
Bertin, 3 (A.A.) - Almanyanın 

Moskova maslahatgüzarı, Sovyetler 
.birliği dış işler komiserliğini ziya
ret ederek, Sovyetlerin Königsbc;g 
ve Habsburg'daki konsolosluklarının 
15 mayısa kadar kapatılmasını alman 
hükümeti namına taleb etmiştir. Bu 
zamana kadar Almanyanın Kiev ve 
Novosbihsk'deki konsoloslukları da 
kapatılacak ve Almanyanın Sovyetler 
Birliğindeki bütün konsolosluk faa
liyeti, Moskova büyük elçiliğindeki 
konsolosluk dairesinde teksif oluna
caktır. 

Toskanini Salzburgtaki 

festivalde bulunmıyacak 
Viyana, 3 (A.A.) - Salzburg fes

tivalleri cemiyeti, neşrettiği resmi 
bir tebliğde, Toskanin'nin 1938 festi
valinde Salzburg orkestrasını idare 
etmeği kati surette reddeylediğini ve 
cemiyetin bu reddi kabul mecburiye
tinde kaldığını bildirmektedir. Teb
liğde tasrih edildiğine göre, Berhtes
gaden anlaşmalarından sonra Salz -
burg orkestrasını idare cdemiyeceği
ni söyliyen Toskanini'nin bu husus

16 ölü 7 kayıp var 
Loa Anceles, 3 (A.A.) - Dört gün 

devam eden ve Holivud'un etrafı ile 
allkasını kesen şiddetli yağmurlar -
dan sonra basıl olan tuğyanlar neti
cesinde 16 kişi ölmüştür. 7 ki~i ka
yıptır. Hasar mikdarı 2,5 milyon do
lar tahmin edilmektedir. Birçok meş
hur sinema artistleri etraf ile alaka
ları kesilmiş bir halde evlerinde ka
palı kalmışlardır. 

Los Angeles istikametinde yapıl
makta ola11 hava servisleri bugün in• 
kıtaa uğramıştır. Otomobil münaka
latı durmuı, telefon telleri harab ol
muıtur. 

Küeük ıntınt ekonomik 
konseyi Bükreıte toplandı 

. 
Bükreş, 3 (A.A.) - Küçük antant, 

ekonomik konferansı, burada çalış -
malarına tbqlamıştır. Tuna işleri, ha
va mUnakallitı işleri, sosyal yardım 

işleri ve srhat işleri için dört komis
yon ile bir çok tali komisyonu teş
kil olunmuştur. Halen bu komisyon
lar, faaliyettedir. Umumi toplantıla
ra, ayın dokuzunda batlanacak ve kon 
ierans, 15 martta nihayete erecektir. 

'i(~çük Dış Haberle~J 
taki fikrini değiştirmek Uzere gerek XBerlin, Hitl~r kara orduları ku
hususi vasıtalarla birçok gayretler manıdanı general Von Brauhiç ile do
sarfedilmiş ise de, biltün bu gayret- nanma kumandanı amiral Raedere na
ler boıa çıkmıştır. , :ıır unvanı tevcih etmiıtir. Bu suretle 

bu iki kumandan da Mareıal Göring 

Yunanhlarla müjterek 
cephemiz 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, Yu· 
naniıtanla aramızda evvelce aktedil
mi, olan anlaımalara ek olarak bu defa 
Ankarada parafe edilmiı olan yeni 
muahedenin iki memleket arasındaki 
bağlan ve ittifakı ne kadar daha sıkı· 
laştırdığmı anlatarak diyor ki : 

"Balkan devletleri arasındaki umu• 
mi teahhüdlere ilave olarak bu devlet• 
lerden ikiıi veya üçü arasında bu yol• 
da anla,malara varılması misaka aykı· 
n bir hareket değildir. lki balkan 
memleketi arasında kurulan her yeni 
bağ, balkan birliğinin umumi bağlan• 
nı kuvvetlendirecek bir amildir. 

Türkiye ile Yunanistanın Akdeniz 
üzerinde müıterek cepheleri ve bu j,. 
tirakten doğan, bir takım alaka ve men• 
faatleri vardır. Bu sebeble aradaki ya• 
kınlık günden güne adeta tabii bir net
vunema geçirmektedir. Parafe edilen 
ek mukavele, iki memleket arasındaki 
aıkeri ve siyasi bir takım müıterek 
meı~lelere dokunduktan batka eski e
sas muahede ve rnisaklann müddetini 
on sene uzatmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye ile Yunaniı· 
tan arasında iktisadi ve içtimai bir ta
kım yakınlık istidadlan vardır ki bun
lar günden güne olgunluk kazanmak• 
tadır. 

Mesela türk ve yunan iktisadi ıiı
temlerini, biribirlerini tamamlıyacak 
ıekilde planlattırmak çoktanbcri zihin• 
lerde yer tutan bir düıüncedir. Sonra, 
iki memleket ara11ndaki ticaret mÜna• 
ıebetlerini çoğaltmak yalnız ittifak ve 
dostluğun değil, aynı zamanda coğrafi 
vaziyetin ve karıılıklı menfaatlerin i• 
cabettirdiği bir harekettir. Aradaki ti• 
cari anlaşmayı bugünün icnblanna ve 
iki memleketin menfaatlerine uygun 
bir hale getiımek maksadiyle bir kaç 
haftaya kadar Ankarada mühim mü
zakereler batlıyacaktır.,. 

bir mesele değildir. 
O '-'de ve Avusturyada olsun, anzıes . -

)a Çe.koılovakyada ols~ nazı le~ 
ltilatı alman Nazi parüaıne ~:::~ 
tur. Bu partinin lideri de Hit.l. • ır. 
l>art.i mensupları çok aıkı .d11ıplı~e 
~· oldaldarından. m•rk•zın emır
~~ı le hareket ederler. Binaeuale~h 
.._J._. aleyhinde alma.cak tedbır, 

Londra, 3 (A.A.) - Muvazzaf or-ı 
dunun teçhizatı ile hususi servisleri
nin askeri masarifinin 21.143.000 ingi· ı 
Jiz lirasına kadar olan mikdarmm mü
dafaa istikrazlarına müteallik olan a
kid mucibince istikraz akdi ıuretile 
kapatılması tasavvur edilmektedir. 
Ordunun bildce tahminlerinin yekQ
nunun 106.500.000 ljrayı bulduğu ve 
binaenaleyh geçen seneye göre 24 mil
Kiın..i~~'?in lira fazla olduğu söylen-

F rankistler Almeriyayı 
· bombardıman ettiler 

gibi kabine toplantılarına iıtirak ede
bileceklerdir. 

X Budape,te, - Macaristan hariciye 
nazırı B. Kanya, Viyanadan Budapeş
teye dönmüştür. 

XTokya, - Mançukuonun ihdası
nın altıncı yıldönGmU düıı parlak bir 
surette tesid edilmi1tir. 

CUMHURlYET'te Peyami Sefa, i· 
deoloji)erin ve politik temayüllerin 
muhtelif milletlere hadiseler ve zama• 
nın ,artları tarafından dikte edildiğine 
iıaret ederek diyor ki : 

"Bugün en ziyade iki fikir birbiriy• 
le çarpıııyor: insanın üıtünlüğüne ve 
haklarına dayanan demokrasi, milletin 
üıtünlüğ~e ve haklarına dayanuı 

nasyonalizm. 

~ıoa AJmanyada akisJer ~u.y~ndı: 
... r 1!.-' 0 ı..-."4h•'l"VA hukümetı - :umaYJK1 <ıX".ı.ue o.ı:u•• ....... -- -
lft'k-, Almanyada bakim olan siya
si partiye ve dolayısiyle Almanyaya 
~ı da hareket etmiı olur. Şupig 
h\bıdan ç.ekindiii .içindir ki nazilere 
1'.r§ı §iddetli tedbir alamıyor. Bun-
1-.!'nı ualu oturmalarmm çare.ini, 
liitıerle anlaımakta 1ıörüyor. ~
~ A vuaturya nazilerinin ~erli~e 
l&.bi olduktan ve Berlin'in enurlen>:· 
le hareket ettikleri malUnı olduju .~
Çİ?\dir ki anlatmadan aonra da nu
'nayiflerin devam etıneai manidar 
tÖriilmektedir. 

Diğer taraftan Şuınig'~ nll;tku da 
alınan gazetelerinin tenkıdlenne he
def olmaktadır. Nutuk ve Avustur
h hiikümetinin anlaftnAdan sonra 
la.kib ettiği siyaset ıu noktalardan 
tenkid ediliyor: 

Harb bakanı B. Lesli Hor Belişa, 
bir muhtırasında muvazzaf ordu ile ih
tiyat ordusu için asker almak aaha
ımda elde edilmiı olan eıaslı terakki
lere rağmen henüz elde edilmeıi lazım 
gelen bir takım terakkiler mevcud ol
duğunu beyan etmektedir. 

Muvazzaf ordu da 
kuvvetlendiriliyor 

Muvazzaf ordunun mevcudu, 170 
bin kitidir. Bu mikdar, geçen ıene 169 
bin ki§iden ibaret idi. Bu mevcuda ma
lt ıenenin baılangıcında, tesbit edil
miş olan haddin UstUnde 1.200 subay 
ile 22.000 nefer ilave edilecektir. Bu 
sene içinde 32.000 kişi orduyu terke
decektir. 

Hükümetçi tayyareler de Frankistlerin 
harb gemilerinı liomlialach ar 

• 

1 

X Niı, - Niı otellerindeki ırev va
ziyetinde hiç bir değişiklik yoktur. 
Altı otel, hal!. grevcilerin iıga\i altın
dadır. 

XParis, - Hariciye bakaıılığı eko
nomik muahedeler ıubeıi direktCSril B. 
Alfan, franaız - italyan ekonomi milza· 
kerelerine ittirak etmek Uzere 10 mart
ta Romaya &idecektir. 

XVenedik, - Bir aydanberi Korti
na Dampenizoda bulunmakta olan et
ki alman veliahdı Dosbiakoya gitmit· 
tir. Oradan kendisint Berline götilre
cek olan husust bir tren beklemekte· 
dir. 

~Havana - Komünist komplosu 
netıceslnde teşkil tedbirlerinden vaz 
geçilmit, fakat 33 kişi tevkif olwımuş 
ve 2000 kiti de nezaret altına alınmış
tır. 

Birine sorarsanız İnsan evveldir. o
raın haklan hafta l'elir ve ondan sonra 
milli menfaatlerle telif edilmek lizırn
drr. Demokrat bir de•letin iıi, bqta 
gelen insan haklarını kendi milletinin 
ihtiyaçlariyle telif etmektir. 

Otekinc sorarsanız, millet evveldir• 
onun haklan baıta ıelir ve ondan ıon
ra insanlıiın menfaatleriyle telif edil· 
mek lmmdır. Nasyonalist bir devletin 
iti, batta gelen milll haklan İnsanlığın 
ihtiyaçlariyle telif etmektir. 

Bu vaziyet kar,ısında, mahud "ta
vuk mu yumurtadan çıktı, ymnurta mı 
tavuktan!,, misalini tekrar habrlatan 

bir evvellik münakaıaaı doğuyor: İnsan 
mı ölür, millet mi ? 

..... Herhangi bir doatunuza soru
nuz: 

- Sen her ıeyden evvel türkmüsün, 
İnaanmı? 

1 - Deniliyor ki Şuınir, Alman
Yanuı Avusturya iılerine karıımıya
cağı hakkındaki vaide güv-en.~r~, 
Avuaturyadan nazi fikirlerini bu$bu
tiin kaznnak istiyor. Anlapnannı ea-
l>riai bu değildi. . 

2 - Nutkun bir yerinde, Avuıtur· 
Yanın Alınanyaya yaklatma.kt~ en 
•on adnnı attığı ş()ylenmektedır. A
'\'\laturya ile Almanya iki alman dev
leti olduklanna 1ıöre, bu yaklaı-

Bu mali sene içinde orduya idhal 
edilecek asker mikdarının 28 bin o
lacağı tahmin edilmektedir. Geçen se
ne 22.800 idi. İhtiyat ordunun 1 ikinci
kAnundaki mevcudu takriben 9.000 za
zit ite 150.000 neferden ibaret idi, ya· 
ni 12 ay içinde 1200 zabit ve 16.500 ne
fer artmış bulunuyordu. 

X Meksiko - Petrol kumpanyaları 
hükilmet makamlariyle anlap.madık
ları için memleketi terketmeyi diltlinU
yorlar. Bu takdirde, itçilerln firketle-

/ ıpanyada harb eden hükümetçi kadın aıkerler rin mUlklerinln mUİadereslni isteme
leri muhtemeldir. 

Baue~n~3(A.A.)-Reımenb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vereceği cevab, ideolo:iiıini tayin et• 
menize yarar 

Fakat bu ıorgu abestir. 

hıannı bir hududu olamaz. 
3 - Avusturya bükiimetinin, toa· 

)'al denıokrat partisine mensup -:_vua
turyalılan da ilan edilen umunu af
tan istifade ettirmeai Alnıanyada 
hoı gÖrülmemiıtir. Hele bu ~~ ü~-:_ri
ne aoayal demokratların eakı ıhtılaf
lal't bir tarafa bırakarak, Şuınig hü
lc\itneti etrafına toplanmaları, nazi
lere kartı bir nevi cebhe birliği man
:a:.araaı yarattığmdan, Berlinde iyi te
•ır bırakma.mı' gibi görünüy~r •.. 

. Bu gazete neşriyatı da Nazı nu~a
Yııleri kadar manidardır. Bu vazıy~t 
k11.rtıaında Avuaturya -Almanya m~
llaaebetlerl hakkında ıu aöylenebı
lir: Şubat 1936 anlaıması, iki al?'a~ 
devleti arasındaki münaaebetlerı nı
hai olarak teıbit etmiı değildir. Bu, 
Avuıturyanın Almanyaya iltihakına 
doğru giden yol üzerinde bir merh~
ledir. 1936 temmuz anlaımaaı bır 
merhale olduğu gibi. Almanya, ~
Vusturyaya üçücü Reich bududları ı· 
Çine dahil bir memleket nazariyle 
balana.ya baıla.mııtır. Bu iki ıneaı
lelcet araaındaki münasebetler, Pru
•ya ile Baviyera arasında Hitler in
kılabından evelki münasebetler çer
Çeveai içinde ıöriilmektedir. 

AVU&turya devlet adamlarının bu 
münuebetler hakkındaki fikirleri 
nedir? 

Şutnig, Avuaturya istiklalinin ko
l'llnrnaıından bahsederken bu sözle
rinde samimi midir? Yoksa 1931 ae-

Topçuların tayyare defi toplarının 
mikdarını 76 batarya ve projektörler 
bölüklerinin 108 olarak derpiş eden 
program ikmal edilmiştir. 

Her tarafta mühimmat istihsalatı 
sahasında dikkate pyan terakkiler 
kaydedilmiştir. 

Deniz silahlanma kanun 
projesi kabul edildi 

Va~ington, 3 (A.A) - Kongre de
niz komisyonu deniz sillihlarınm art
tırılması için sekiz yüz milyon dolar
lık munzam tahsisatı ihtiva eden ka
nun projelerini kabul etmiştir. 

Komisyon aynı zamanda kabul et
tiği bir karar suretinde an_ıerika~ ?ah
riyesinin ademi tecavüz sıyasetını ta
kib etmesini istemiştir. 

Bir kadın mangala düşüp 
yandı 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Emirg:in
da seksen yaşlarında Eleni adında bir 
kadın mangala düşmüş, yanaqk öl
mliştür. 

d~rildiğine ~öre frankistlerin Uç de· 
nız tayyareaı, dün 8ğleden sonra Al
~eria'yı bombardıman ederek 18 kiJi
nın yaralanmasına sebebiyet vermiı
lerdir. 

Hükümetçi tayyarelerin 
faaliyeti 

Hükümetçilerin tayyareleri tarafın
dan frankistlerin harb gemilerinin 
bombardımanı neticesinde Almirante 
Cervera zırhlısında 12 kadar telefat 
vukua gelmif ve 20 kiti yaralanmrıtır. 
Zırhlılarda pek o kadar hasar vukua 
gelmemit olduğu söylenmektedir. 

Franki8tlerin tebliği 
Satamanka, 3 (A.A.) _ DGnkU res

mi tebliğ: Jean cebhcsindeki hatları· 
mızı düzelttik. 

Cumhuriyetçilerin Asturiden çeki
lirken Musel limanında . batırmış ol
dukları Ciscar denizaltı gemisinin 
yüzdürillmesi tam bir muvaffakiyetle 
başarılmıştır. 

Bir leh ekonomi heyeti, iki memle
ket arasındaki ticaret münasebetleri
ni genişlemek maksadiyle ziyaretler
de bulu?~ üzere frankist İspanya
ya gelmıştır. 

İstanbul'un bir haf talık 
ihrac.at vaziyeti 

Filistinde yeni suykasdlar 

• 
Arabların tecavüzlerine kar•ı camlan tel kaleılerle muhafaza 

edilen otobüsler 
Kudü.ı, .3 ( A.A.) - Royter Ajanaı b ilcliriyor z Yüz kadar ıilihlı arab Hebo 

ron yakinınde ıu"'van' li de • • h"' • · 

nesindeki tetebbüsün akislerini u
yandırmamak için iki alman devlet 
adamı anla§mıılar da Avusturya -
Almanya birliğini tahakkuk ettir
mek için beraber mi hareket ediyor
lar? Burası iyice malUm değildir. Şu 
muhakkıtktrr ki Almanya ile Avus
turya arasındaki birlik fikri arbk alnut 
yürüyor. Ve tarihin dikte ettiği bu za
ruretin önüne hiç bir kuvvet geçemez. 

İstanbul, S (Telefonla) _ 22 şubat
tan 1 marta kadar İstanbul gümrU
ğünden dış memleketlere gönderilen 
türk mallarının yekiınu 869.000 kusur 
liradır. Bu mallar e nfazla sıraaiyle İ
talya, Al~ya, İngiltere, Finlandiya 
ve Yunanıstnna gönderilmiftir. 

. po a vnyesıne ucum ebnittir. Tayyareler asileri ka· 
çınnııbr. Bır arab polis muavini afrr ı urette yaralannuıtır. 

Hayfarun cenubunda bugün yeni fe vkalide komiser .,._._ Mih li 

A. Ş. ·Esmer 

i . d . l .. . n.aaa ae n ıeçece-
ı eımryo u u~~de, dün bi~ bomba bulunmaıtur, Bazı traverslerde bo

zukluk vardı. Hukumet hususı tertiba t almıtbr 
Yeni komiser B. Mak Mihael bu sabah E • .. • 
imi ti• , nterpr~ kruvazonyle burava 
~ f~ • # 

Çünkü cevabını mutlak ve müncered 

bir prensip değil, hayati zaruretler 
tayin eder: M,illi müdafaanın zanın 

olduğu anlarda bir türle, her ıeyden 
evvel türktür; güze) bir sükun ve dost
luk havası içinde bir türk her ıeyden 
evvel insandır. Evvelce bir yazımda ı 

"Milli bir düıman karııaında her ıey• 

den evvel türküm, dost kar,ısında her 
ıeyden evvel insannn,, demiıtim. 

Zihinleri mutlak prensiplerin kazık

lanna kakılı ideoloji softalan zaruret
lerin dilinden anlamadıklan için, bu

günkü dünyad'a., iddialarını aırtı sırta 

tekzib eden hadiseler karıısında taıın· 
yorlar. Çünkü onlann inandıklan, her 
zaman ve her insan iç.in doğru, mutlak 
bir tarih felsefeıi yerine, bugün, her 
milletin, hatta her tarih devresinde 
bile ayn bir tarih felıefeıi ve dünya 
görüıü olduğu meydana çıkıyor.,, 

İngiliz ' 

• lrlanda görüsmeleri 
yeniden baıladı 

Lond~a, 3 (A.A.) - İngiliz • İr
landa müzakereleri bugün tekrar baş
l~ı~rr. İngiliz ve İrlanda Başvekil· 
lerı arasında yapılan bir mUUlkattan 
sonra iki taraf heyeti murahhıasaları 
bir buçuk saat süren bir toplantı yap
mıştır. 

Müzakerelere yarın devam edile
cektir. Bunların hafta sonuna kadar 
lilrmeıi muhtemeldir. 
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No: 118 

:Ya.zan: 
~üzba.şı F. W. von Herbert 

Annem sevinç göz 
sarsıla sarslla 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

yaşları döküyor 
hıçkırıyordu 

ULUS 

Terfllerlnde bir mani görülmlyen 
Hlkim, muavin ve müddeiummnilerin listesi • 

Terfilerine kazai ve inzibatı bir 
mani olmayan muavin, hakim ve müd
deiumumilerle hakim sınıfından sa
yılanlardan 1938 senesi sonuna ka
dar terfi müddetlerini bitireceklerin 
listesi Adliye Vekaletince hazırlan
mıftır. 

umumi başmuavini Fikret İlseven, 
Isparta müddeiumumisi Hasan Bas -
ri Arıtan, Kayseri müddeiumumisi 
Mehmed Senai Meriç, Samsun müd
deiumumisi Mahmud Celaleddin Tok 
soy, Başmüddeiumumi muavini Bur
haneddin Eneralp. 

8 inci derece müddei umu
milik sınıfına aid def ter : 

Belgradda 
Enternasyonal bir 
havacllık sergisi 

Naib prens Paul'un himayeleri al
tında olmak üzere Yugoslavya kıral· 
lığı hava kulübü, Belgradda 28 mayıs
tan 13 haziran 938 tarihine kadar de
vam etmek üzere ilk d:fa olarak bir 
enternasyonal havacılık sergisı tertib 
etmiştir. 

4-3-1'998 

l, ___ R_A_o_v_o __ 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı: ..... 
12.30 Muhtelif p,.. 

neşriyatl - 12.50 Plak: Tıirk musikisi fll 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici ıır 
herler. 

Olup bitmif bir hadiseden ders
ler, neticeler çıkarmak, kehanetler 
aavurmak benim itim değildir. Fa
kat yalnız Plevne muharebesi için 
değil, bütün Türk-Rus seferi için bir 
türk atalar sözünü hatırlatmağa müsaa

aon defa olan silaha şanlmamızdan 
bir fayda çıkmayınca; ne de tanrı
ları andıran çelik ve demirden adam 
öfke ve teeuürle hıçkırdığı zaman gö
'zümden bir damla ya§ gelmemiıti. 

Ben karlarla örtü1müı sessiz o
valara doğru ilerleyen arkadaılann 
ölümün donmuş kucağına ebediyen 
gömüldükleri, gözlerini orada ebe
diyen kapadıkları zaman da ağla
mamııtrm. 

Kendilerini terfie şayan gördük
leri halde bu listelerde isimlerini bu
lamıyanlar bir ay içinde ayırma mec
lisine ya.zıh olarak itiraz edebilecek
lerdir. 

5 inci derece müddei umu
milik sını/ına aid def ter : 

Başmüddeiumumi Başmuavini A
rif Cankaya, Zonguldak müddeiumu
misi İsmail Hakkı Öz kan, Aydın müd
deiumumisi Ahmed Reşid Maykut, 
Afyon müddeiumumisi Mehmed Tev
fik Erinç, Sıvas müddeiumumisi Os
man Asım Dilli 

Uşak müddeiumumisi Ahmed Ka
sım Ünal, Osmançık müddeiumumisi 
Ahmed Nezihi Erinç, Gemlik müd
deiumumisi Ali Ekrem Köksal, Ber
gama müddeiumumisi Mehmed Ek
rem Günay, Nevşehir müddeiumumisi 
Halil Hilmi U gur, Elmalı müddeiu
mumisi Emin Nami Güven, Sinob 
müddeiumumisi Ahmed Kenan Kutlu 
İstanbul müddeiumumi muavinlerin
den Ahmed Nureddin Serer, Rize 
müddeiumumisi Mehmed Salih Tüın
ay, Mardin müddeiumumisi Mehmed 
Asım Erkan, Bitlis müddeiumumisi 
Mehmed Nuri Pekin, Başmüddeiumu
mi muavini Orhan Nezihi Babaoğlu. 

Serginin 12 den fazla şubeleri, Bel
grad fuarının pavyon ve binalarında 
temsil edilecektir. Ziyaretçilere hoş 
bir vakıt geçil'tmek için bir çok eğlen
celeri ve paarşüt kulesi bulunan bir 
park kurulacaktır. Sergideki şubeler 
şunlardır: 

Akşam Neşriyatı: 
18

.
30 

Plak Df/I' 

riyatı - 18.45 İngiliu:e ders: Azime t.,.. 
- 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıiaı9 
.Makbule Çakar ve arkadaşları) - 20JI 
Saat ayan ve arabça neşriyat - 20.15 Tiifl 
musikisi ve halk prkıları (Melek Tokaii' 
ve arkadaşları) - 21.00 Solo saksofon:~ 
hat Eseniin - 21.30 Plakla dans musiSJP 
22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yarınki prttl 
ram. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla 

musikiıi - 12.50 Havadis - 13.0S P 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neıriyatı. 

de edilmesini isterim: 
''Dütman karınca ise fıl gibi zan

neyle!" 
Esirlik hayatımda geçen hadise

lerden bahsederek koskocaman bir 
cild yazabilirim. Maceralarımdan 
bir kısmı gayet eğlencelidir. Çünkü 
eşarette geçirdiğim üç ay içinde ba
ıundan geçen atk maceraları, on
dan aonraki ömrümde geçen atkla
rnndan daha fazla olmuştur. 

Buradaki hayatımın bilhassa baı ta
rafı iıe, aradan kırk bu kadar sene geç
ıniı olmasına rağmen hala bugün 
bile beni titretmektedir. Fakat bu 
ayn bir hikayedir. 

En kuvvetli olduğu zaman sayısı 
48,000 kitiY& varan Osman pa§a 
ordusundan ancak 15,000 kişi Rus.
yaya gidebilmiı, bunlardan da an
cak on iki bini ana vatanlarına dö
ııebHmitlerd ir. 

Güvenilir türk kaynaklanndan 
öğrendiğime göre 1898 senesinde 
türkiyede Plevne muhariblerinden 
ancak 6000 kişi hayatta idi. Bugün 
( 1911} bunlardan ya§ayanların yü
zü geçtiğini sanmam. Bunun sebebi 
1877 senesinde bile Osman pa§a or
C:luaunun mühim bir kısmının ihtiyat 
efraddan ibaret olmasıdır. 

Kendime gelince bütün bu sefer
lerde başnndan geçen maceralar ve 
tecrübeler beni o kadar mukave
metU bir hale getirmiıti ki Bükreı
te geçirdiğim hafif bir rahatsızlık 

Fakat çocukluğumda görmeğe a
hıtığım yollar, i§aretleri, evleri, ya
pılan ve manzaraları tekrar görün
ce ağladım. 

Sakin bir nisan akJ&ltlı, güne§ 
batacağına yakm, altnndaki trenin 
freni gıcırdayarak lokomotifi dur
durmuştu; Platformda bütün bir yıl iz
tirablar çekerek benim vatannna 
dönüşümü Allahdan ümidini keami
yerek büyük bir ıabır seven bir ka
dmın tevekkülü ile, beklemit olan 
kadını görmüştüm. Onu geçen bü
tün vagonları hasretli gözlerle bi
rer birer &rafbnr görünce bu kadar 
kahır ve felaket görmüş olan göz
lerimiz göz yaıları perdeleyiverdi. O 
kadar hıçkıra hıçkıra ağladmı ki 
göğsüm parçalanacak sandnn. Göz
lerim yaıh ya,1ı, anamm benim için 
uzarunıı olan kollarına atrldnn. 

Gençliğin verdiği aldatıcı bir çıl
gınlık içinde ve kendi kuvvetime gü
venerek ondan aynlmıı, gitmiftim. 
Şimdi ise onu özliyerek, onun sevgi
sini takdir ederek geri dönüyordum. 
Fakat sevgi hiç bir zaman ölmüyor. 

Annem, sevinç göz yaşları dökü
yor~ sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Fa
kat artık ağlamıyacaktı; çünkü ben 
kendi vatannndaydım. 

6 ınci derece müddei umu
milik sınıfına aid def ter : 

Kastamonu müddeiumumisi Ah
med İlhami Sarıcıoğlu, Eskişehir 
müddeiumumisi Ragıb Canonyıl, Bur 
haniye müddeiumumisi Osman Hay
dar Aktan, Başmüddeiumumi muavi
ni İbrahim Nazif Çağlayan, Kırşehir 
müddeiumumisi Mehmed Emin Sami 
Özkaya, Şebinkarahisar müddeiumu
misi Kadri Kayaalp, Erzincan müd. 
deiumumisi Abdülkadir Kadri Turan, 
Karaman müddeiumumisi Ali Rıza 
Günal, Edirne müddeiumumisi Meh
med Edib Bayazıtoğlu, Konya müd
deiumumisi Mehmed Sabri Yoldaş, 
İstanbul müddeiumumisi Mehmed 
Hikmet Onat, Balıkesir müddeiumu
misi Mehmed Cemil Altay, Kırklare
li müddeiumumisi Mehmed Cemal 
Günay, Ankara müddeiumumisi Meh
med Bahaeddin Arıkan Amasya müd
deiumumisi Mustafa Asım Soysal, 
Trabzon müddeiumumisi Salih Esad, 

7 inci 'derece miiddei umıı
milik ıınıfına aid def ter : 

9 uncu derece miiddei umu
milik sınıfına aid def ter : 

Elbistan müddeiumumisi Mehmed 
Şerif Kırkağaç, Kilis müddeiumumisi 

Abdülhamit Sabit Güney, Çivril müd
deiumumisi Mustafa Hilmi Yavuz, Re
şadiye müddeiumumisi Ali Nazmi Ki
per, Haymana müddeiumumisi Ahmed 
Cemal Tümer, İzmir müddeiumumi 
muavini M. Sedat Çumralı, Dersim müd 
deiumumisi Veysi Sezar, Keskin müd 
deiumumisi Mehmed Üstüner, Bayra
miç müddeiıunumisi Osman Cemalet · 
tin, Yenişehir müddeiumumisi Halil 
Timoçin, Karacabey müddeiumumisi 
Ahmed Fazlı Erel, Akşehir müddei
umumisi Ridvan Pınar, Pazar müd
deiumumisi Hasan Tahsin Özer, Şar
köy müddeiumumisi Cemil Ulusal, 
Van müddeiumumisi Cemal Bilgin, 
Nazilli müddeiumumisi Mehmed Ka
mil Ülgen, Bursa müddeiumumi mu
avini Ömer Fehmi Doğan, Islahiye 

Sivil hava gemileri: kara tayyaresi, 
deniz tayyaresi, otojir, elikopter, pla
nör, kabilisevk balon ve balonlar, 

Askeri tayyareler ve ı;ilahlar, 
Tayyare motörleri, 
Paraşüt, pervane, borda ve matör a

telyeleri, buji, tulumba, manyeto, kar
bürator, yangın söndürme cihazları, 
kompressör, meteorolojik servis alet
leri, ilk madde ve tayyare inşaatı için 
malzemeler, telsiz cihazları, fotoğraf 
cihaz ve aletleri, avadanlıklar, makine
ler, otomobil, kamyon, traktörler işa
ret aletleri, balisaj ve tenvir malzeme
leri, mahrukat, yağ ve ilh, 

Nakliye ve turizm tayyareciliği, 
Passif ve aktif müdafaa: 
Aktif müdafaa: Top, makineli tü

fek, ışıldak, kamyonlar, işitme aletle
ri, 

Passif müdafaa: Srhhiye arabası, 
ilk yardım tesisatı, sığınak, gaz mas
kesi, ~ulumbalar, muhtelif cihazlar, 
Kımyevi iı;tihsaıat, teçhizat ilh, 

İtfaiye kolu: Cihazlar, malzeme, a
vadanlık, kamyonlar, teçhizat ilh, 

Model tayyare ve planörler (ama-
tör i~i), 
Havacılık basın ve edebiyatı, 
Kartoğrafi ve fotogrametri, 
Propaganda ve istatistik, 

Akşam Neşriyatı: 17.00 İnkrlibi 
si: üniversiteden naklen Receb Peker 
fından - 18.30 Plakla dans musikisi -
Konferans: Çocuk terbiyesi, Ali Kimi 
yü~ tarafından - 19.30 Beyoğlu ha 
gösterit kolu tarafından bir temsil -
Bon;a haberleri - 20.00 Muzaffer Giiler., 
arkadaşları tarafından türlı: maailri9i -
halk D&rkıları - 20.30 Hava rapora - i>JI 
Ömer Rıza tarafından arabça sö~ "' 
20.45 Vedia Rıza ve arkadaşları tart'a 
türk musikisi ve halk şarkıları (Saat q 
- 21.15 Mustafa ve arkadaşları taraf 
türk musikisi ve hallc ıarkıları - 21.SO dit' 
KESTRA: l - Keler Bela: lnıtıpiel. dl 
verture. 2 - Borel - Clerk: İllusich ci.,,,, : 
ur. 3 - Svendsen: Romance. 4 • Grosli:Dld.!' 
Csardas. 5 - Tos ti: Segrette - 22.45 A.
haberleri - 23.00 Plakla sololar, opera -' 
operet parçaları - 23.20 - 23.30 Son hıblf/' 
!er ve ertesi giinün programı. 

Avrnpa : 

v1• .ı:.rctt. ve OPERETLER: 1'9 Pi'lii" 
19.10 Münib - 20 Frankfurt - 21.10 Budr 
pe~te - 21.30 Strazburc - 24 Stut~aı' 
Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLER! VE sEl'l
FONİK KONSERLER: 12 Mü.uih - ı4JI 
LaypZİi - 16 Kolonya - 20 Var&av•.,,. 
20.30 Sottens - 21 Briıksel, Milano - 21.JI 
Paris - P.T.T. 

ODA MUSİKİSİ: 23.lS Lükscmburı. 
SOLO KONSERLERİ: 14 Pra&. Stıad' 

iart - 15.25 Hamburg - 16 Milano - 16.!! 
Prağ - 17 Berlin, Paris • P. T. T. - " 
Stuttgart - 18.10 Hamburg - 18.15 Br~ 
lav - 18.30 Kolonya - 21 Berlin - Z};: 
Königsberg - 22 Stokholm - Z2.30 ,.. 
nih, Stuttgart. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.JI 

Berlin ve diğer alman istasyonları - s.JI 
Kolonya, Stuttiart - 12 Hambuqı, Ltıflr 

müsteana, hiç bir hastalık yÜzÜ gör- s o N 

medim. "Plevne müdafaasında bir İngiliz 

Yozgat müddeiumumisi Abdulna • müddeiumumisi Osman Nail Özkan, 
fi, Akkerman, Kozan müddeiumumi- İstanbul müddeiumumi muavini Mah
si Mehmed Emin Ferdi Oral, Bandır- mut Celaleddin Kuralmen, Karadeniz 
ma milddeiumumisi Şefik Orbay, Ko- Ereğlisi müddeiumumisi Ahmed Na
caeli müddeiumumisi Halil Hamdi ci Tözün, Foça müddeiumumisi Ha

Denizbank idare 
meclisi 10 martta 

toplanacak 
zii - 19.10 Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KO,MU&!!"".a 
18.30 Königsberg - 19.35 Viyana -
Kopenhai - 21.10 Breslav, Rio de Janeiro'da geçirdiğim sarı z 

humma ile cenub Afrikada atlattı- abiti tefrikamız burada bitiyor. HAFİF M0Z1K: 6.30 Bres1av -
Frankfurt, Breslav - 10.45 Hamburg . 
Berlin, Frankfurt - 13.15 Münib - J' .ı. 
fOiWJ\-\un.~ı~~~· 1' B ... -
münster - 17.10 Miınih - 18 Bedin.~ 
nigsberg - 18.30 Frankfurt - 19.10 • 
lonya, Laypzig - 19.15 Stuttgart -
Berlin, Kolonya - 21 Roma - 21.10 Fr~ 
Curt - 21.30 Stuttprt - 22.30 Berlin -' 
22.50 Stuttiart - 23 Münib. 

Bundan sonra, Plevne ordusunun 
inn bağ1Tsak hastalığı bundan ha- 1cunıı114unu ''ordre de ba.te.ille'~ni 
ric;tir. goeteren biw- zeyH d• derc.-d•c•at•.~· 

Bunun dıtmda. esaslı bir aurette 

Doğu, Mersin müddeiumumisi Mus- san İhsan İdil, Edirne müddeiumu- !ıtanbul, 3 (Telefonla) - Deniz 
~{;, ""'-z::r"!\;slcıftr .. V&rai\~..ı.aıu'flfüi- ..... !...--""'~"'ae\Jl"~ı MnattAr-'"n>~ banka bağlı mücesneler.J>u2).in ilk um-

_,, -·· 0 diir B. Yusuf Ziya Öni41'in reisliğinde 
soğuk bile almadmı. Böyle bir har· 
bin kafamda ve ruhmnda yaptığı 
sarsıntılar da hamdolsun, pek ça
buk zail olmuştu. Çünkü tehlikenin 
nerede bulunduğunu anlayacak ve 
nereden yardan geleceğini kesdire
cek kadar zekim ve tahsilim var
dı. 

Laborare et orare "çalıpnak ve 
söylemek" benden daha ağır hasta 
olanları bile tedavi etmqtir. 

• * • 
3nisan1878 

Ne yurdumdan ve beni sevenler
den ayrılır, onlara veda ederken, 
ne batımdan geçen anlatılmaz izti
rablan çektiğim zaman, ne kederi
mizi ve neıelerimizi kendileriyle 
geceli gündüzlü paylaıtığım sevgi
li arkadaılarnn birbiri ardınca ıe
hid düttükleri vakit; ne benden da
ha sağlam yürekleri olanlar ümid
aiz ve çaresizlik içinde bunaldıkları 
zaman, ne de tali, '°hid dütmÜ§ bir 
arkadatm katılmıf elini son defa 
olaT&k sıkmağa bile imkin b1Tak
madığı, müsaade etmediği anda, ne 

Akhisar kooperatifi 
müddeiumumisi Mohmed Ramiz Tür- Ferit TUzel, Yalova milddeiumumial 
kay, Tokat müddeiumumisi Ali Öze· Atila Yurdakul Anatlirk, Ankara mil- yaptılar. Toplantıda bugün Almanya. 
ren, Başmüddeiumumi muavini Meh- deiumumi muavini Mehmed NeTzat dan gelen umumi müdür muavinlerin-
med Ali Davran, Manisa müddeiumu- Tüzünkan. den Tahir Kevkeb'le gene Almanya-

Akhisar (Hususi) - Kazamızm dan dönen Harun, Hamdi Emin Çap 
mühim bir kredi müessesesi olan Ta- misi M. Rifat Güllü, Ankara milddei- (Sonu var) ~o hukuk müp.viri temail tsa bulun-
rnn kredi kooperatifi genel toplantı- tnutlardır. 
sınr yapmıştır. Kooperatif, geçen yıl .ı1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. Muavinlerden Tahir Kevkebin ban· 
içinde ortaklarına 550 bin lira mikda- : .,_ 17 ":. kac 1 k Harunun teknik Hamdı' Emi : Yazan: Alexu T ol•toi ı,-u: : 1 1 

• , • 
rında yardımda bulunmuştur. İdare : : nin de itletme kısımlarını idare etıne-
heyeti ve mürakip raporları, onay- _ : lcri kararlaşmıştr. 
landrktan sonra yapılan seçim neti- : 5 Umumi müdür ıo martta Ankarada 
cesinde bazı küçük farklarla eski ida- 5 5 toplanacak olan idare meclisinde ha-
re heyeti ibka edilmiştir. : : ur bulunmak üzere hafta batında An-

: 5 karaya hareket edecektir. - -- -- -- -- -
~ • ., , y •• § B. Selahattin Çam 

Yavrum Emel'in ant olarak hayata : : 
veda etmesinden doğan acılarımıza : E Londraya gitti 
iştirik ile biri teselli eden, telgraf ve :E : 
mektublarla acnnıza ortaklanan ve : : İstanbul, 3 (Telefonla) - Merkez 
cenazesinde bulunmak zahmetini ih- :E : bankası umum müdürü B. Salahaddin -tiyar eden arkadaşlara ailemizin şük- :E : Çam bu sabah Ankaradan şehrimize 
ran ve minnetlerini sunarım. : : geldi ve Londradaki bankacılar heye--Seyhan Mebusu - : tine iltihak etmek üzere bu ak;amki 

Hilmi Oran :E : ekispresle hareket etti. 

Aleni teşekkür 

- -

HALK M US1K1St: 11.30 Stuttgart ~ 
19.10 Frankfurt. 

DANS MUZ1Cit: 19.10 Berlin - ~J 
Königsberi - 23 Floransa, Roma - 2' 
Budapeşte - 23.35 London • Reı:ional -' 
23.55 Droitwich - 24 Lükıemburi. 

Talebe kamplan 
çoğaltılacak 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Orta nıelr' 
teblerin jimnastik muallimleri bur
maarif müdürünün reisliğinde to~~ 
narak bu sene açılacak talebe kamp_..
hakkında konuştular ve kampların çO' 
ğaltılmasına karar verdiler. 

Edebiyat fakiiltesi sekreteri~ 
İstanbul, 3 (Telefonla) - EdebiY": 

fakültesi sekreterliğine yüksek ~; 
tim mektebi ikinci müdürü Ekrecn.,, 
şid tayin edildi. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-•: -ı.....~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~---

EıııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııB!llllllllllllllllllllllllllllll""' 
E dilsiz, kötürüm ve meczub gösterib Danila, küfürler ederek ~ 
:E dileniyordu. Böylece bir hayli para yuvarlandı, araba geçti. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

--H 1... \ - Evet, öyle .. Ne olacak? 
U asa - Eğer bize şekerleme verirsen - :E - : kazandr. Allaha şükür, kışın epey- Aleksaşka, oturduğu yerde clıı~ tBoyarlardan Volkof'la Moskovaya ie- haydi, ne duruyorsun, koş, getir - -

len Alyoşka isminde bir çocuk, ~5~d~ ~aba- sana bir oyun gösteririm. : 
d .. d" d k d i ıçın e· -

!;~d~~ :_~~e:aA;~~~aş::~dı~~aı diğer bir Petro gül~eksizin ona bak.IY_Ordu. : 
: ce para toplanmış oldu. dan soluyordu. Buralardan m~ 
,. Ve tekrar yerler kurudu ağaçlık- olduğu kadar çabuk uzakla~' 

çocukla hayat arkadaliı olmuştur. Aleksaşka kulahınx çıkardı. ıçınden 
Bu esnada çar olmuş. v~ yerine küçük bir bir iğne aldı: 

çocuk olan Petro ~eçm.ıştı~. . . - Bu ig-neyi gördün mü? Onu tire-
Ölen Çarın Sofıya ısmındekı harıs kızı . . _ . 

da prens Golicin'i sevmekte, imparatoriçe si ile bırlıkte yanagımdan geçırece-
ilin edilmeği istemektedir. ğim hem acımıyacak, hem kanamıya-

Rusya feci bir haldedir. Baş yoktur ve ' 
herkes biribirinin aleyhindedir. İ§te bu va- cak. 
ziyetten istifade eden Sofiya taraftarları Petro sordu: 
aylıklı yabancı askerleri önayak ederek 
bir isyan çıkartmışlar ve halkı buna teşvik 
için de çareviç lvanın öldürülmüş, Çar 
Petronun da bu likibete düşmek üzere bu
lunduğunu işae etmişlerdir. 

Fakat bunlar sağdır. Ancak Streliçler 
kumandanının oğlu olan ienç bir prens ih
tililcilere kırbaçla hücum ettiğinden biraz 
yatışmış olan bunlar önlerine 6eleni üldü
rıip saraya giriyorlar. 

Bunun neticesi ise Sofiya'nın imparator
luk naibi ve 1van'ın da çar ilin edilmesin
den ibaret kalıyor, ve Rusya gene eski ha
le avdet ediyor. Bir gün, Alyoşka ile Alek-
1aşka, bir nehir kenarında balık tutarken, 
karıı kıyıda, Çar Petroyu iÖrüyorlar.J 

kaçmağa hıızırlandı. Fakat, Aleksaş· 
kanın gözlerinde kurnazca bir parıl
tı peyda oldu. "Dur, dur. ne zaman 
olsa kaçarız." diyerek oltasını tekrar 
suya daldırdı, ve çocuğa gülümsiye
rek bakmakta devam etti: 

- Senden korkduk, kafakesen .. 
Ne diye orada duruyorsun? Seni arı
yodar. 

- Kadınlardan saklanıyorum. 

- Bana bak .. yoksa sen bizim ça-
rınuz mısın? 

- Doğru mu söylüyorsun? 
- Vallahi. İstersen sana bacağımla 

bir haç işareti de yaparım. 
Aleksaşka bunu söylerken hemen 

oturdu ve dediği gibi bacağı ile is
tavroz çıkardı. Petro buna da ıaştı. 
Sonra ters ters: 

- Bir çarın ,ekerlemc peşinde ko•
tuğu görillmüş şey değildir, para ve
rirsem iğneyi geçirirmisin? 

- Vereceğin para gümüş olursa ü~ 
defa geçiririm. 

- Sahi mi? 
Petro~ okadar merak etti ki, göz kır 

pacak kadar kendini kaybetti. Kalktı, 
hala teUiş içinde bağmb çağırarak onu 
aramakla meşgul olan kadınlara bir 
baktı, küçük bir köprünün bulundu
ğu yere kadar kıyıdan koştu. Alek
saşkaya üç adım kalınca durdu. 

Suyun üzerinde mavi kelebekler 
uçuşuyordu. Yıldırımla yanmış bir 
ağaç ve bulutlar suya aksediyordu. 
Aleksaşka, ağaçm altında, ayakta, 

Bir muharebe •ahne•i tar yeşillendi. Kuşlar ötüşmeğe baş- zımdı. Pokrof kapısından sonra. ~ 
iğneyi üç defa yanağından geçirdi. omuzlarına tahta tüfekler takmış ladı. İş, iki çocuğun başından aşıyor- ba, dümdüz bir yola saptı, sürati~tW 
Kan çıkmadı. Yanağında yalnız kirli çocuklarm başında trampet çalarak du: şafakla beraber sisli nehirlerde tırdı ve yüksek bir çitin önüne P~ 
üç delik görünüyordu. Petro, hayran geçiyordu. Etrafında ayni muhafız· balık tutmak, gündüz pazarlarda do- ce durdu. Kapıdan bir yabancı ~ 
hayran bakıyordu. Sabırsızlanarak: lar, eski kaftanlarının geniş yenleııi- laş.mak, akşam, civar ormanlarda, kuş- bir sual sordu. Aarabadan, yüzü . ,-

- Ver iğneyi bana ı dedi. ni sallayarak, telaşlı telaşlı dolaşıyor- tara tuzak kurmak gibi işler... Bazan ruş, fakat saçları papas saçı gibi 
- Peki ama? Nerede param? lardı. Bir kamtl ağacının altında otu- tanıdıklar, Aleksaşkaya: zun bir baş uzandı: 
_ İftC. rup ona bakan Aleksaşka: - Dikkat et, diyorlardı, baban se- - Franz Lö For ! dedi. ~ 
Aleksaşka, rubleyi yere düşürme- - B<>f şeylerle uğraşıyor, diyordu. ni, ne zamandır arıyor, öldürecek. Kapı açıldı ve Aleksaşka, ke~ 

den havada yakaladı. Petro iğneyi al- Yaz sonuna doğru, Aleksaşka çin- Aleksaşka, cevab olarak sadece ye- Moskovanın yabancılara mahsus 
dı, kendi yanağını delmeği tecrübe genelerden, sıska. beslenmemi1 bir re tükürüyordu. Fakat işte bekleme· hallesi olan Kukuy'da buldu. 'fe-..1 
etti, muvaffak oldu, iğneyi geçirdi, domuz gibi kıç kemikleri fırlak bir diği bir anda babası ile ka11ılaşıver- lek kumları çıtırdatıyordu. Eyle~ 
gülümsedi, kıvırcık saçlı başını bir ayı yavrusu satın almağa muvaffak di. Eski Basmannaya sokağını bir ba- tatlı bir ışık süzülüyor, alçatc ~ 
muzaffer tavriyle kaldırarak: oldu. Alyoşka, onu, burnuna geçiril- şından öte başına kadar koşarak geç- maklıklarr, muntazam kei>ilmit •:;; 

- Tıpkı senin gibi, tıpkı senin gi· miş bir halkaya bağh ipinden tutup mişti. Bacaklarında tutukluklar baş- ları, direkler üzerine konulmUI rt' 
bi 1 dedi. gezdiriyordu. Alcksaşka şarkı söylü- lamıştı. Artık dönüty arkasına da ba- yuvarlakları aydınlatıyordu. EYl~ll' 

Ve çacukları orada unutarak, koşa yor, raksediyor ve ayı ile güreşiyor· ı k.~~~r, sadece, çizmelerin gür~l: önlerindeki bahçelerden, çiçekl-' 
kaşa, belki de boyarlara ayni şeyi yap- du. Fakat sonbahar gelince, Mo&ko- tusunu, babasının ıslık çalan nefesını güzel kokuları duyuluyordu. Şıl~r 
tırmak için, saraya gitti. va sokaklarında ve meydanlarında ça- işitiyordu. "Adam öldürüyorlar" diye burada, evlerinin önlerine, kap.~ ~~ 

Ruble yepyeni idi. Üzerinde çift mur diz boyu yükseldi. Artık hiç bir bağırdı.· . lerine oturmuş, başlarında el orı;ı. 
başlı kartal. arkasında naip Sofiya yerde raksetmek imkanı yoktu. On- Tam bu esnada, yan sokakların hı- külahlariyle almanlar, pipolıarr01 

vardı. lan, ayı yavrusu ile iz'balara da kimse rinden, yalpa vura vura bir araba yorlardı. ~ 
Aleksaşka ile Alyoşka ömürlerinde almıyordu. Ayı ise çok yiyor ve ne- çıktı. Arabayı dört nala giden arka Akşam serinliğinde, neşeli ~fi 

bu kadar büyük paraya sahih olma- reye uzansa, kışlık uykusuna başla- arkaya koşulmuş iki beygir çekiyor- zaman zaman bir keman veya btt 
m11lardr. O zamandanberi, Yau.zanın mak istiyordu. Ayıyı, zararma sattı- du. Atlardan öndekinin üzerinde, ço- sesi duyuluyordu. _.ıtf 
kıyılarına gelmeği adet etmişlerdi. lar. Kışın, Alyoşka, ne kadar yırtık raplı ve geniş kenarlı şapkalı bir Al- Aleksaşka başını sağa sola ç~· 1" 
Fakat Petroyu ancak uzaktan göre- pırtık geyinmek mümkünse o kadar man vardı. Aleksaşka bir hamlede, a- bakarak düşünüyordu: '' Allahıt11 ' 
biliyorlardı. Bazan bir midilli ile do- kötü giyenerek dilencilik eti. Aya rabanın arka tekerlekleri arasına a- hoş bir hayat.'' Araba ilerledikçe~ 
la•ryor, arkası sıra dört nala bir sü- Frabe ve La.bre klisesinin yanında, tıldr, sıçrayıp dingile oturdu. Bunu f kl · ld _.:ı D"rt P 

Y • h k d ra ta ışı ar pırı ıyoıuu. o ) 
ril muhafiz koşuyordu. Bazan da, Aleksa_şka, soğuğa rağmen, yarı beli- gören babası "dur I" dıyc ay ır 1

• (Sonu ~ 
kendininki ıibi kaftanlar giyinmiş, ne kadar çıplak soyunarak kendiaıini, F.&kat Alman, ona bir kaınçı salladı, 
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Bursada güzel ~ tedavisi 
Ulus geçen cumartesi günkü ili.

Vesinde Bunanın kaplıcalarını, f ab
rikalarmı, tarihini, istikbalini, yeni
den kurulacak au tehrini, Buraanm 
bragözünü bil~ anlattı. Bursanm 
bir de güzel iklimi vardır. • 

Güzel iklim, auyuyla ve havası!· 
le yahud elektriğiyle insana teaır 
etlen iklim demek değildir. Bursa· 
nın havası da güzeldir, sulan haıta-
1 · · , k · "'· h nüz tet· ara §ıfa verır, e.e trıgı e 
k:k edilmiı olmamakla beraber ıu
larında radioaktivite bulunmaama 
l'Öre elektriği de düzgün olsa ge
rektir. Fakat güzel iklimde b~~a-

b ·1· d ıklnn rın hepsi bozuk oJa ı ır e • 
Yalnız güzelliğiyle insana teaır ~er 
Ve hastalara güzellikle tifa ve~!r. 

Güzellik insana verdiği bedu ~e
Yecanla bir tedavi vasıtasıdır: u 
••aıtayı yeni hekiır.lik daha bır kaç 
Yıldanberi meydana çrka~!!~ır •• F~
lrat güzellikle tedavi, bıldıgımı~ ı
laçlarla, maddi vasıtalarla. hek1'?,· 
likten daha eski bir te lavı uaulu-
d" . 

U!', b. 
İpokrat'm adı henüz yokken: 1~ 

taraftan ampirik hekimler, ıımdı 
ltocakarr ilaçları dediğimiz, va1aıtalarla hastaları iyi etmeğe ça ıtır
ken, bir taraftan da, timdi k.endil~ 
l'İne gerçekten artist diy4:bılecei'ı· 
ırtiz, güzellikten ve onun ınaan ru
hUll& verdiği heyecandan anlay~ 

· l'k üzerın-•damlar ağaçlık, çunen ı • 
den sula'r akkn güzel iklimlerde te
davi yerleri kurarlardı. Bu yerlere 
- o zamanlardaki aaf halkm ruhu: 

E kü., yam 
nu okatmak üzere - • ••P . 
hekimlik ilahının nisbedi derler~ı. 
Hakikatte bunlar birer güzellık 
.tna.bediydi. O mabedlere g4:1~ ha . .
talar, orada güzelliğin verdığı derın 
heyecanla hastalrklarmı unuturlar 
\'e iyi olarak dönerlerdi .. 

Bursa da bugün, o Eskülap ma
hedleri gibi, bir gü~el iklimle teda· 
\ti yeridir. Bursaya giden hastalarm -

en çoğu orada ıifa bulur. Bund~ 
kaplıcalarda~i ••c:ak .•uyun, belkı 
adioaktiviterun teıırlen vardır. Fa· 

r -
kat daha büyük teair Buraanm gu-
zel ikliminden gelir: Bursa kaplı· 
lannın türlü türliı haatahklara, 

ca h 1 ğ • . 1 
hemen her türlü ~ata •. ~· _aY1

• ge • 
diğine, güzel iklimın tesırını bılme· 
yenler tatarlar. Kaplıcalar !alnr~ 
aıcaklıkla yahucl aulann. içindekı 
madenlerle teair etaelerdı, onla~ 
teairi bu kadar umumi olmazdı. Gu: 
zel iklim hastanm ruhuna, m~~ 
ku~tlerine tesir ederek her t~I~ 
haatalığa kartı mukavemet. e~tird~
.... . . b .. crün prikoterapınm bir 
gı ıçın, -.. • . • 
tekli olan, güzel!i~• tedavınm teaı· 
ri bu kadar genıttar. .. • • • • 

Güzellikle tedavi uaulu ıundı ıkı 
§ekilde tatbik edilir.. Biri ~~ d~ 

'len gezicilerin yaptıklan gibı, hıç 
~r yerde çok ~adan iklim de
.... 't'rmek tarzıdır kı zaten pek he
gıf ı lı .: .. ir hastalarına tatbik edi-
yecan ~ • 1 ·ı 
lir. Buna ikliıni, datlany e, yeıı • 
likleriyle, .ulariyle: pek yakm olan 

d . . le bo-yle duma manzara de
enızıy , 

.... t'-ex.e ihtiyacı olan haatalara 
gıf ...... • 'ki' d' 
tifa vtteeek bir güzel ı ond ı~. 

Ancak güzel iklimle te ava mu· 

1.. .. daha derin ve daha devamla 
unun, . .. 1 .ki' 

teair bırakan tarzı bır guze ı un-
de uzunca bir müddet, hiç olmazsa 
bütün bir mevaimde kalarak d~vam · 
lı heyecandan istifade etmektir. ~~ 
tarzda güzellik deva11 heyecanın ıyı 
teair ettiği her türlü haıt~hkl-:rd~ 
tatbik olunur. Bunanm guzel ık~ı: 
mi böyle devamlı güzellik ted~~·~· 
için de en müsaid iklimler~en .. •rı
dir. Orada tabiatin yarat!ıgı guzel 
iklim heyecanına, bir de ınaanm o 
güzel tabiattan ilham ala~ak yar~~: 
ğ ·· el aanat eaerlerimn verdıgı 

btı dr .~h:,ecan munzam olur'-:. Bur-
e n _, • b' k 

sanm bu fazileti batka hıç ır ap-
Jıca tehrinde bulunamaz. 

G.A. 

İptidai maddeler m~İyet 
cedvelinde detiıiklikler 

- -· 1 • ., • _ ~··-.ı-- ı ... '.l .. 1 .. ""11'"1".,ı._Jlid sıJ"'l "1n .. ,s~-
~lerin içinae bulunaügumuz malt seneae genreceKıerı ıptıcıat 
ınaddeler için ayrılan 768,000 liralık tahsisatın dağıtılmuından 
ıonra artanlardan imalitlan niabtinde hesab edilmek suretiyle 
birçok fabrikalara lazım olan muhtelif bam maddeler bu mali 
•ene iptidai maddeler muafiyet cetveline ıeçirilmittir. 
Bundaki faide ve sebeblere gelince: rika d~ memlek~te aarfedilmeal gUn

Ceınıik sunğipek fabrikasına ve Kes- den güne artan bırayı daha ucuA mal 
lcin Molibden f1otuyon fabrikalarına edecektir. • 
liiıuml lan maddelerin muaf tutul- Bunlardan ba9ka ,eker fabrikalariy· 
ltıasi 1 u 

0 
• k rulmu• olan bu fabri- le kurıun izabe fabrikasına ihtiyacı o-

y e yenı u :s • k k d b ümled d"r Bu lcalarda ihracat maddesinin rekabet ve lan izabe o u a u c en ı : . -
•ilrUın" · edı"lecektir. Sömikok na da ıebeb bu madde memleketımız-

u tcmın • d•v• "b" ·· "'k fabrikasının muhtaç olduğu kimyevi de istihsal ~dılmc ıgı ~ı ı gumru rea-
llladdelcrin muaf olmasına scbeb kok mi de 4.5 lıradan 7.5 liraya çıkrnııtır. 
lnaliyct' · · esini ve bu suretle halk Diğer taraftan yabancı kok fi~tlan 

ının ınm d' ~· d ek k n fıatla 
ll'lahrukat ihtiyacının daha ucuz olm~· yUksel. ıgın enühi' ı. etr v.e urıu ktadır. 
•ınr temin etmektir. Şişe ve cam fabrı· n üzerınde m m esır yapma • 
kasına lazım olan bazı kimyevi madde
ler de bu muafiyete girmiştir .. Bunun 
temin edeceği faide maliyet fıyatları 
lnukabilinde ve hazan daha aşağı Hat
larda aatılmakta olan yabancı malları
na karıı satış fiyatını ucuzlatmak ve 
rekabet etmektir. 
Orınan çiftliği Ankara bira fabrika

lı bira imaline yarayan maddeler de 
bu muafiyete girmiştir. ÇUnkü bu fab
> 

Af arzuhalleri için formül 
Kendilerinden damp, reımi cczaar 

aranılan mesuller tarafından verilen 
af arzuhallerinin uzun muhaberelerc 
mcylan bırakılmamak için ıimdiden 
sonra bakanlıkça tesbit olunan for
mUllere eöre yapılarak verilmesinin 
temini defterdarlıklara bildirilmiştir. 

DEFTER Y EŞ 1 L 
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Polis memurunun canı ııkılmış.tı. 

&u boyalı kadın ciddi bir şahide bcn
ıetniyordu. Fakat yirmi yard~ k~dar 
lncsafcde bir ağacın altında bı~ cıga
ranın parıltısını eördü ve bcl~ı orada 
Ot~ran vakayı görmüştür dıye ona 
dogru ilerliycrek sordu: . 

- Burada bir milddcttenbcrı oturu
)orsanız şu vakaya phid olmuısun~~
dur, fU halde lütfen izah etmez mısı
rıiz? 

~ Evet, buradan olanı biteni ıeyrct
lnıştiın. 

V clleus, dudaklarında bir tebeasüm
le adama döndU: 

- Anlatın, Sir. 
- Her iki taraf fit oldukları için i-

te karışmak niyetinde değildim, fak~t 
!?iadem ki bu centilmen vakayı tahrıf 
etmekte israr ediyor. • 

. Veııeus, baş dönmesine uğramı~ gı
bı bir adını geri attı. Öteki, .aynı so
luk tavırla sözUne devam cttı: 

. - Her halde çok iyi niyetle rnahrem 
bır kavgaya müdahale etti. ·İlk yu~~
iu o vurdu. öteki daha isabetlı bır 
Yurnruk indirdi. Ben ne ceb karrıtırrl· 
lığını gördilm, ne de cüzdan. 

- Te9ekkür ederim. 

Poliı meuru, Vclleus'e kızlınlıkla 
baktı: 

- Bire karşı dört pJıadet var. V~ 
bunlam ikisi bitaraf. Cüzdanınızı dli-
şürmüş olacaksınız. 

öteki adam ilave etti: 
_ Belki de cüzdan bir uydurmadan 

ibarettir, ne biliyoruz. 
Genç kadın da: 

_ İntikam almak için Bcrt'i itham 
ediyor, dedi. 

Velleuı'a, cevablarile kendisini hay-
rete duıüren dört kifl bakıyordu. Ni
hayet kazaya rızadan baıka çare bula
madı: 

- Ne yapalmı, fikiyctten vaz eeçi· 
yorum. 

Rakibi de milıtehıi bir tavırla: 
- Benden de al o kadar, dedi. 
Bir neticeye varılmıt olmasından 

pek memnun olan poliı memuru ıeıi
ni yükseltti ·: 

- Bir daha beyhllde yere herkeai 
rahatsız etmeyin. 

Genç adam neticeyi hüliaa etti: 
- lkımız de birer tane indirdik, 

fit olduk, mctele kalmadı. 
B. Velleua, cevab vermeden halkın 

araaından kendine yır astı. Kalaba-

ULUS -5-

Dünyada neler oluyor? 

Lubiyat resminin 

250 inci yıldönümü 
Bundan tam 250 yıl evci, İngiltere

de bir boka maçı dolayısiyle ilk defa 
olarak lQbiyat resmi alınnuıtır. Seyir
ciler, koltuklar için 1/2 ila ı tiling, a
yakta durmak için ise 3 pena (on iki 
buçuk kuruı kadar bir para) lUbiyat 
resmi vermitlerdir. 

Bir çok devletler, eskidcnberi eğ
lence yerlerinden reıim alırlar. Ancak, 
aaıl enteresan olan cihet, vaktiyle bu
nun bir reıimdcn ziyade bir ceza mahi
yetin.de olmuf olmasıdır. O tarihler
de, bu kanunu yapanlar, eğlence yer
lerinde israfın önüne geçmek gayesiY" 
le hareket etmitlcrdir. Hatta, düğün 
ziya et ve eğlencelerinden "lQbiyat 
resmi" kaydiyle vergi alırlardı. 

Bir alman gazetesi,. Berlin ve Ko
lonya polisine aid 1580 tarihli bir e
mirname neJretmektedir. Bu emirna
mede deniliyor ki: 

"Gelinin önünde mum taşımak lü
zumsuz ve manasızdır; iıraftan başka 
bir şey değildir. Bu itibarla, uzun olan 
yaz günlerinde yapılan dilğiln alayla
rında mum yakılmamalıdır. Yalnız kıt 
gecelerine raıtlayan düğün alayların
da gelinin önünde iki mum yakılması
na müsaade v~rdır. Bu uaul ve nizama' 
riayet etmiyen düğün alaylarında ya
kılan her fazla mumdan bir gulden pa
ra cezası alınacaktır." 

Gazetenin yazdığına bakılırsa, o ta
rihlerde, 12 çift davetliden sonra, her 
davetli bapna bir vergi tahıil edilir
mif. Böyle olunca, lQbiyat resmi, 250 

yıldan de cvel alınıyormuı demektir. 

Tayyareler ve evlenme 
Hollanda hava nakliyat kumpanya

sı, mütemadiyen evlenerek i,ıen ay
rıldıkları için, hava ıcf erlerindeki 
tayyarclerdc hizmet eden kadm itÇi· 
lerin hepsine yol vermiştir. 

Kumpanya, tayyarelerin.de ıerviıi 

yaptırdığı genç ve ıüzel kızlarm yüz
de doksanının yolcularla evlendikle

rini tesbit etmiştir. 
"Galiba bulutlar il.zerinde uçarken, 

tayyarelerdc hizmet eden &enç kadm· 
••• c1•011L1c~ uıu:r mcu:rgtoı a;vulnu• 

yorlar." hükmünü vermit olan kum
panya direktörü, ıık ıık memur delit
tirmekten bılmuf ve C11&111D'f oldupn· 
dan, yerlerine erkekleri tayin etmek 
üzere bütün kadın çalztanları lftcn çı
karmlftır. 

Beden terbiyesi talebesi 
Uludağdan geldiler 

Bundan on bet &Un evel Uhıdafa 

giden Ankara 'Gui terbiye enıtitilail 

bcdon terbiyeei aon ımıf talebeleri 
baflarında ölretmenleri olduiu halde 
dün gelmiflerdir. Otuz: kitiden ibaret 
olan bu kafile mekteb tarAfından Ulu· 
dağda ia9e olunmu9 &ünde aaıart altı 
saat olmak üzere öiretmenleri tarafın· 
dan kıt ıporlÜı yaptırılmıttır. 

On gün evcl enatitU direktörü Bay 
Esad Altan da Uludağa ıiderek tale· 
bclcrinin kıt sporlariyle yakından ala
kadar olmııt bir haf ta kalarak talebe· 
lcrden bir ıun evel o da ıehrimize dön
milttilr. 

lık arkuından atıp tutuyordu. Polis 
memuru meraklıları daiıttı ve aon ta· 
bide teıekkür etti. O da ıidip ikinci 
bir sigara tellendirmek için yerine o -
turmaya dön.dil. Poliı memuru bu 
münakap havaaını bir pka ile daiıt -
mak için ıenç çifte kucaklaprak ba· 
rışmala.rını tav.iye etti. 'Genç kız bu 
tavsiyeyi hemen yerine ıetirdi ve aev· 
giliıinin f&§kın bakı9lanna ratuıen o • 
nu öptU. Kol kola uzaklattılar. • 

On dakika ıonra ıiıara içen de aya
ğa kalktı ve parktan çıktı. Cebinde, 
Velleu• yere dilter dUtmez kendisine 
atılmıı olan cüzdan uyukluyordu. 

Biraz sonra, bir metro vagonunun 
köşesinde, cüzdanın muhteviyatını 

gözden geçirirken gözleri parıldadı. 
-Poliıten hiç bir korkumuz; yok, 

diyordu. Her şey yolunda gitti. Yazık 
ki Hayılop'la Viv yanlıı me&leie gir
mişler. Aktör olmalıydılar. Genç Ney
lor için de diyecek yok. 

Ve aenç kızın rolünü ne kadar rea
lizmle yaptıiını hatırlayınca dudak -
larında bir tebenüm belirdi. 

"Bu küçük pek romanesk olmalı" 
dedi. 

N6hot bir muhavere 
Kara maske, bir kere daha aynı ada

mını lükı yuıhaneainde kabul ediyor· 
du. Bu ıefer aralarında doat&ne bir 
haya voktu. 

Kara maıke ıalık gibi bir aeele : 
- Siz bir ahmaklınu, diyordu. 

Sanat bahlslerl: 

Gençliği teıvik etmeli mi ? Kırk sene sonra 

İleride Tristan ve Parsffal gibi e
serler yazacak acemi bir gencin mah· 
sulU olan "Hayalet • Gemi" piyesinin 
yeniden temsili euli bir meseleyi ye
niden ortaya çıkardı: "Gençliği teşvik 
ctmelimi ?" 

"Hayalet • Gemi" gibi, çamuru için
de ,biraz samimi olmak prtiyle en ga
fillerin bile farkedebilcccklcri muaz
zam bir tahsiyctin bariz markasını ta
şıyan gençlik eserlerini bir kenara bı
rakacağım. Aşıkardır ki ilk eserleri i
leride vereceklerine nazaran bir hiç 
bile olsa, bu neviden "genç"lere güve
nilmesi sanatın menfaatinedir. 

Umumi kaziyeyi ele alalım. Dava 
şudur: "Büyük adam olacağı hakkında 
hiç bir alamet göstcrmiyen, kendisin
de ancak vasat vasıflara, dürüst mezi
yetlere tesadüf olunan bir mühtedi kar 
şısında bulunduğumuz zaman, sırf 
genç olması dolayısiyle onu teşvik et
meli miyiz?" 

Çağdaşlarımdan çoğu bu suale ener
jik ıurette taavib cevabını vermekte, 
hatta bu sualin sorulmasını bile hay
retle Jearşılamaktadırlar. İleri sürdük
leri scbeblcr muhtelif tir. 

Bazıları gençliği, onun ümidlcrini, 
coşkunluklarını, sevdiklerini, şüphe
lerini anladıklarını, bütün teşebbüsle
rine ne kadar beceriksizce olsa da, 
sempati duyduklarını söylerler. Bun
lar, gençliği, her türlü estetiğe yaban
cı, santimantal ıebcbler de>J.ayısiyle 

teşvik etmektedirler. Bunlar çocuk da
dılarının halim yüreklerine sahihtir· 
ler ve güzele ihanet edenleri tcdib e· 
dccek sertlikten mahrumdurlar. 

Ba,kaları sanata taallük eden ıebeb
ler göatcrirler: 

"'Gençliği te9vik ediyoruz, derler, 
çünkü, yarının aanatı filiz halinde on
larda belirmektedir."" ...... Yarının sa
natı olabilecek JCY" demeleri lazımdı. 
Onlara &öre yarın mutlaka bir sanata, 
güzel şekillere, gUzel ritimlere sahih 
olacaktır. Halbuki bu lüks her devrin 
malı olmuş değildir, bir çok devirler 
bundan mahrum olmuşlardır. Ostadla
rı Stace, Joddellc ve Delille olacak 
ıenç ekipleri teıvik etmekten imtina 
edenler sanatın menfaatine ihanet et~ 
mit deiillerdir. Fakat genç eserlerin 
dostları bu ıeptikliği kabul etmezler. 
Onlar imanlıdırlar. 

atkı arı - burada mealekdqla
rmndaıı bazılarını hatırlryôrum -
ıençlerl, ne verirlerse versinler, daha 
u temla ıebobler dolaymiyle te9vik e
diyorlar; &kaine kani oluma da. eseri
nin U.tadça olduiu keııdiaine teyid e
dilen bir ıcnç, ebediyen kariinb ola
caktır. Ama, bu ıuretle ömrünün so
nuna kadar hakkının yendifrine af la
yacak bir zavallı veya dahiyane aan
dıiı aaçmalariyle bütün tabileri bizar 
edecek bir yilzıüz yaratrlabileceii u
nutulmaktadır. 

Ba9kaları - bazı milnalakidler - i
leride, bir u.tad namzedini vaktinde 
ketfedememi9 olmakla itham edilmek 
korkuıiylc gençleri ıiıtematik ıuret
te te9vik ederler. Prouıt'u .zamanında 
anlamamı9 olan aiabeylerinin yanıl
maları hatırlarından ~ılanu. Piyango
da ikramiyeyi kaçırmıyacaklarrndan 
emin olmak için bütiln biletleri birden 
alırlar. 

Bqkaları rençleri ancak yukarıda 
bahıettifim vuat kaliteleri haiz ol
dukları zaman te9vik ederler ; bunlar 
amatörlerdir. Ve beiendikleri vaaıf
lar da umumiyetle kendi vasıflarıdır. 

Soluk yU.zlü adamın korkudan ben· 
al bUabütUn uçmuftu. 

- BCSyle ehemiyetli v~ikaları üs
tünüzde tatımanızı ıi.ze kim .c>yledi ı 

- Talimatlarınızı harfiyen hatırlı
,.abilmek için bu liıteyi hazırlamış
tun. Bununla beraber yazılarımı tifrc
li olarak yumıttım. 

- Bu da ıanki bir 1eymi9 &ibi. Bu
ıUn detifre edilmiyecck hiç bir fifre 
mevcud defildir. Anlamıyorum, nasıl 
oluyor da, bu kadar ihtiyatsız hareket 
edebiliyorıunuz. 

- Ne deıeniz haklısınız, fakat ne 
yapabilirdim, o kadar iyi haz!rlanmış 
bir tuzağa dütürdüler ki. 

Soluk yüzlü adamın yanakları hid
detten kızamııttı: 

- Hem kalabalık içinde onların suç 
ortağı olan belki daha başka adamlar 
da va,rdı. Beni hınızlıkla ithama ka
dar gidcbilrdilcr. Beni polis karako
luna &ötürmüı olaalardı canmız daha 
fazla sıkılacaktı. Hem cüzdanın on
larda olduiunu nereden biliyoruz. Her 
ikisini de aramıştık. 

- Budala! Daha siz onları arama
dan cüzdanı dördüncü şahsa gcçirmif
lerdir. 

Suçlu sustu. Ne cevab verebilirdi 
ki ? 

- Yapılacak tek feyiniz var: Onu 
bulmak. Anlaşıldı mı? 

- Fa.kat naarl ? 

Yazan: Julien Bentla 
Biliyorum ki bazı amatörler La Roche
foucauld, Saint • Evremont, Mc de 
Scvigne adlarını taıımıtlardır. Fakat 
bunlar kaide değil iatiınalardır. 
Başkaları da ancak ıeviınli meziyet· 

ler arzedcn genç muharriri tcıvik e
der, daha doğrusu göklere çıkarırlar; 
bunlar bizzat gençlerdir. Burada Bar
rcs'in bir ıözünü hatırlıyorum: "Bazı 
adamlar en büyük mevkilerde oturur
lar; bu, ona liyik olduklarını iabat et
mez, sadece o mevkilerin mutlaka dol· 
durulması lazım oldutu içindir." Bu
nun gibi, her neıil büyük adamlara sa
hih olmak iıter, eğer malik değilıe, 
bunları icad eder ve basit iatidıadlı 
gençlere bu payeyi verir. Ben büyük 
romancısınıp kim oldutuna karar ver
mek üzere bulu.nan bir neslin adamı· 
yım, halbuki onu şimdiye kadar ancak 
iyi niyet sahibi bir müellif olarak ta-
nımıştım. 

Bana yapılacak itirazları önceden 
tahmin ediyorum: "Bu metodun uzla, 
ilk eserleri tamamiyle manuız tcyler 
olan genç Racinc'i ve yirmi yaş roman
ları "beşeri komedya" muharririni ha
ber vermekten uzak olan genç Balzac'
ı teşvik etmemiş olacaktuıız. Evet a
ma onların benim rcyime esasen ihti
yaçları yoktu ki. Hakiki dehayı yo
lundan çevirmek mümkün olduğunu 
pek sanmıyorum. Wagncr'i, Bandela
ire'i, Valery'i anlamamış olanlar onla
rı ümidıizliğe düfürebildiler mi? 

Hem dünyayı feth edinceye kadar, 
ondan irtibatı tamamiyle kesilmiş bir 
halde yapdıkları iddia edilen bu cü
retkirlar daha vaktinde kendilerini 
anlamıı ve teıvik etmiş olan küçük 
bir kalabalığa istinad ctmiJicrdir. 
Doetlarmın hamle yapmaya teşvik et
tikleri C&ar Franck'ın şu ıözUnil an
latırlar: "Ne diye kendimi yorayım. 
Avrupada bana layik oldufum mevkii 
hazırlamakla mefgul yirmi kadar a
dam var." Tamamiyle yalnız kalan ye
ni sanatkar, iddiası da daima genç ve 
güzel bir alına yakııtmlan dehi temi 
kadar romantik bir klitc defil midir? 

• 

lstanbulda et ucuzln§u 
aksaksız tatbik ediliyor 

Son uır franaız heykeltratlıiınm 
üatadlarmdan biri olan Rodin hak
kmdaki hikayeleri Anatole France'
m kaleminden okudunuzsa "Les 
Bourgeoia de Calais" ve ''Le Bailer" 
gibi ölmez eaerler y"atmıı olan bu 
anatk.irm Parla belediyeai için ha
zırlamq olduğu Balzac heykelini, 
kırk aene evelki franaız zihniyetinin 
neden makbul gönnemiı olduiunu 
daha iyi anlamıpmızdır: Rodin 
tahaiyet aahibi büyük bir sanatkar
dı, ve eaerleri, pek tabii olvak, tah· 
ıiyetinin damgumı taıırdı. Bir ka- . 
ya parçuı halinde yalnız Balzac'm 
bafmı tatıyan kolauz, ıekilıiz bir 
heykel, kırk sene evelki Paria bele
diyesince anlatılmaz bir yenilikti. 

Öfreniyoruz ki zamanımız Paria 
belediye.i, bir edebiyat üatadmı e
bedileftiren bir heykeltratlık üata• 
dmm bu eserini Parisin güzel bir ye-; 
rine diktirmek kararmı vermittir. 
Heykel, önümüzdeki ilkbaharda. 
franaız ''Edebiyat adanılan cemiye. 
ti,, nin yüzüncü yıldönümü münaae
betiyle tert.ib edilecek olan eilence-ı 
ler esnasında yerine konulacaktır. 

Bu münasebetle bu hicliaenin bi~ 

huauaiyetini daha kaydetmeliyiz il 
Heykelin dikilimi ile yalnız ''Jn.an.; 
bk komediyuı,, nm büyük romancı· 
ıma ve onun çok münakatalara ae
beb olmut b~ heykelinin yaratıcuma 
.-ef verilmekle kalmauyacak, aynı 
zamanda Eubiyat tulamlan c•mİye• 
tinin kurucuau da kutlanmıt olacak• 
tır. Çünkü bu cemiyeti Balzac kUJ"< 
mut ve cemiyetin, ikinci olarak, reia
liiini kenclUıi yapmlft ... 

Balzac hayran olunacak biri ... 
u.ndı: Otm: yatından aoara yazma• 
ta baflayan ve ancak yirmi bir M:lle 

.iirmüt olan edebi hayatında cildo 
lerce romanla modenı romancılığaı 
"temellerini atan Balzac, geçinebil.,. 
mek için sabahlara kadar çalıtmıt 
ve bu ıuretle çalıtabilmek için de 
içtiti aayıaız cigara ve fincan fincan 
kahve yüzüıw:1en aıhatini harab et• 
mit olduiu halde, bafkalarmı ve e-o 
debiyatm umumi menfaatlerini de 
düfiinmefe va.kit bwarak edebiyat 
aclamlan cemiyetiıü kurm99 '"' o.ı 
nun rei.elitini yapmJftır. 

Fakat dütünülecek oluna yirmi 
biT yıla bütün bir am sıidırabilmit 

l&tanbu1 (Te1efon1a) - Et fi.atla- o\al\ bir insanm nası\ bir hareket ve 
ruıı mü.rakabe komisyonu aab ıünil faaliyet adamı olduiu da tasavvur 
toplanacak ve haftalık vuiyeti tetkik edilebilir. Bütün İtalyanın, pek ~
edecektir. Et ucuslufu bafladılınclan lı olanak J'UIDI tuttuiu d Aml .. zlO 4 

beri her fey normal devam etmiftir. ~. bakmız: ~r, ~nc:ı, halk ha" 
Yalnız kı1 dolayniyle tehre eekiein- tibı, tayyarecı, fedaı •.. 
den daha az hayvan geldifl için belo- Bu iki büyük romancıyı bu Yeaile 
diye Trakya ve Şarkt Anadolu milfet· ile '"' bu auretle karıılattırırken bir 
ti§liklerinden İstanbula daha fula noktaya daha itaret etmeliyim: Za· 
hayvan sevketmclcri için alakahlarm mammızın güzel sanatlara kartı 
dikkatlerini celbetmelerini rica et- nankörlüğü azalmaktadır. 1850 
mittir. Frama11 Balzac'ı anlayamamııtı. 

Yinninci asrr ltalyaaı d' Annunzio'yu 

B. Cemil Bilsel bir çay ziyafeti 
verecek 

İıtanbul, 3 (Telefonla) -:-Universi· 
te rektörü B. Cemil Bilael puarteıi 
&ünü, ıömcstr tatilinde Bükrcı, Pet· 
te, Viyana ve Atina seyahatlerine itti· 
rak eden talebelere bir çay ziyafeti ve
recektir. 

Fen fakültesini bitirenler 
İıtanbul, 3 (Telefonla) - Fen fa

külteai ıubat devreıi mezuniyet imti
hanları bu&ün bitti. 15 i kız: olmak lise· 
re 17 talebe mezun oldu. 

- Fakat ne yapmalıyım? Nasıl •. 
- Dinleyin, dostwn. Siz bir gaf 

yaptınız. Bunu tamir ediniz. Yoksa ... 
Oldukça zeki iseniz de sık ıık pusu -
tayı şaşırıyorsunuz, size yol vermek 
mecburiyetinde kalmayayım. 

- Yoksa beni polise ihbar mı cdecc
ğini ıi söylemek i.stiyonunuz. 

- Elbette. 
- Ya ... (Hiddetten çılgına dönen 

adam yerinden fırladı) Ya... Fakat 
Len de .ıynı ıekil:ie :nua.i.Cc le ederim. 

- Hiç ycıulmayınu:, uu cde:;iml 
Maalesef sh ·rı sarih olarak L•i diliniz 
hiç bir fey } "ktur. Benim Kara maı
ke olduğumu aanıyouunı.ı. Bana bu
rada rastbyonunuz. Fakat ben haki· 
katte kimim? Bir JCY bilditiniz yok. 
Bildiklerinizin bana saran dokuna
maz: .. Ahmaklık etmeyiniz. 

Soluk yüzlü adam yerine oturdu ve 
bir fey söylemeden ıö.zlilklerini ıildi. 

- İtiraf ederim, dedi, ,Ulilnç bir 
harekette bulundum. Hakikten hazan • soluk kanlılıiımı kaybediyorum. 

Karamuke: 

- Her halde 9imdilik pek fazla teh· 
likede deiiliz. Çekin arabanızı ve 
cüzdanı bulmanın çaresini arayın . 

Deıif re edilen def ter 
Cimmi Rezayr'ın elde ettili cüzda

nın ona umdu&u kadar yardımı do-

ne kadar derin anlamak mümkün .. 
öyle anlUDJttır. -N. BAYDAR 

Mezarlardan arazi vergisi 
Finans bakanlığı, belediyelerce u

nıumı mezarlardan ayrılıp muayyen 
bir bedel karşılığında şahıslara ve a
ilelere tahıia edilen mezar yerlerin· 
den belediyelerin aldıkları paraların: 
kira bedelinden ziyade mczarlıklarin 
kurulması ve muhafazau karplığı ola
rak alındıfını göz önüne almıt ve bll 
ıibi mezar yerlerinden arazi vergiıi a
lınmuı lbım geldiğini kararlattınnıır 
tır. 

linlik iki banknot, Velingford oteli· 
nin telefon numaraaını muhtevi bir 
kiiıd parçası. Her halde Granada'dan 
yazılmıt olan fakat imı:a yeri yırtık 
bir kiğıdda 5 ili 13 eylUlü Londrada 
~cçırcG:ği lc:aydcü~ı .Hği ve bu mU..!Jet 
esnasında kendiıine bir maaa rezerve 
edileceği bildiriliyordu. Nihayet bir 
zarfın içinde küçük bir anahtar bulu
nuyor ve üzerinde "Sir Viktor Bala
rat" iımi okunuyordu. 

Hepai bundan ibaretti. Yetil defte
re &elince, erteıi akşama kadar üç ar· 
kadaıtan hiç biri buradaki yazılardan 
bir kelime bile detifre etmeye mu.af
fak olamamıttr. Şifre her halde ma
lOm kaidelerden birile yazılmamııtı. 

İçinde kıymetli mallımat bulundu
tuna tilphe yoktu. Çünkü yabancı 
harflerle yazılmıt Karamaake kelimc
ıi sayfalardan birinin baıhğını tetkil 
ediyordu • 

Cimmi, defteri masasınm üzerine 
atarak: 

- Merak ediyorum, dedi, acaba 
bunları yazan da bu kargacık burgacık 
lardan bir mani çıkarabiliyor mu ? 

Bir yudum viski aldı ve sonra sor
du: 

- Bu ıizin bileceiini.z ittir. MM· 
tenle beraber gidin. Ondan vo Fred· 
dea. iıtifadi: edebilirsin.ia. 

ku~ma?ı· Şifreli bir litanla yazılmıt - V!v, Hayslop daha gelmedi mi? 
yeııl bır defterden bafka ip ucu olacak Ateşin yanında oturan Viv ccvab 
hiç bir şey yoktu. "Rupert Vellcua ~erdi• 
namına bir iki kartvisitlo birer ietcr ·~ (Sonu var) 

li • • .. ~ -. . - . . . . - ~ ..._........ - -_- . . ~ . 
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1 HALKEVLERi BAYRAMI 1 
izmir Fuarında 

çahşmalar 

Slmsaadl 
denlzdlik 

AVUKATLIK KANUNU DOLA.YISIYLE 

İngiltere Adliyesi 

Halkevleri bayramı Zongul
tlakta Ja çoşkun te:r.ahürlerle 
kutlanmıştır. O gün Halkevinin 
bütün kolları faaliyet göstermiş 
gece balo verilmif ve U:r.um 
Mehmecl pİyeai temsil edilmi4tir. 
Resimler, U:r.un Mehmecl piye
•intlen bir sahneyi ve milli oyun
lardan bir intibaı göstermekte
dir. 

Erzurumda kar 

'Yollar kapandı ve 

münakalat durdu 
Erzurum, 3 (A.A.) - Son payraz 

fırtınası Vavuk ve Kop dağlarındaki 
yolları kapamış ve münakalatı durdur
muştur. Kop dağındaki f<>Saya düşen 
yetmiş metre uzunluğunda ve ılört 
metre yüksekliğindeki çiğ parçasının 
kaldırılmasına çalışılmaktadır. 

Akhisarda mezbaha 
Akhisar (Hususi) - Belediyemi

zin birkaç sene evel tesis ettiği fen
ni mezbaha, Alchisarın mühim bir ih
tiyacını karşılamaktadır. Yapılmakta 
olan yeni ve büyük elektrik santralı 
ikmal edildikten sonra mezbaha mü
kemmel bir şekle sokulacak ve soğuk 
hava depoları vücuda getirilecektir. 
Geçen yıl içinde mezbahada 297 5 lro
yun, 11812 kuzu, 36Z8 keçi, 64 77 oğ
lak, 340 öküz, 8Z3 in<:k, 4Z7 dana, 4Z 
manda, 7 tane deve kesilmiştir. 

İzmir, (Hususi) - Fuar hazırlık
larına devam ediliyor. Bc1cdiyc fen 
l:ı,eycti, takviye edilmiştir. Komitece 
hazırlanan 1938 senesi fuar progra
mının tatbiki için çalışılırken 1939 
fuarı programı da hazırlanmaktadır. 
Şimdi fuar sahasında her gün 200 iş
çi çalıştırılmakta ve bu mesai Uç ay
danbcri devam etmektedir. Bu yıl 
sergi sarayı, Ege mah1!ullcri müzesi 
inşa cdile<:cktir. 

Atlı spor ku!UbU, fuar sahasına 

naklolunacak, burada bir pavyon da 
bulunacak atlar isteyenler tarafından 
kiralanacak ve kUltUrparkrn etrafın

da turlar yapılacaktır. 
15 gUn sonra bir patinaj sahasının, 

bir ay sonra da Uç tenis kortunun ktil
türpark içinde vücudc getirilmesi 
için faaliyete geçilecektir. Kültür
park içinde daimi açık bulundurula
cak bir paviyonda da ı;ocuk oyuncak

ları satılacaktır. 

B. Refad 
Samaun, (Hu

ıusi) - İdman 
yurdu tarafından 
Samsunda ilk de
fa olarak bir de
nizcilik şubesi 

tesis edilmiştir. 
Bu şubenin başı
na eaki bir deniz
ci olan Reşad Sa
rıbaşı gctirilmil
tir. Deniz sporla· 
rının muhitimiz. 
de pek çabuk in
kişaf edeceği u
mulmaktadır. 

Konya gençliğinin spor 
ihtiyaçları tatmin ediliyor 

Egede iki inekhane 
kurulacak 

İzmir (Hususi) - Geçenlerde şehri
mize gelen İktısad Vekili ve Ziraat 

Konya, (Husu- Vekaleti Vekili B. Şakir Kesebir, 5 
si) - Önümüz- yıllık zirai kalkınma programına gö-
dcki mevsim i- re İzmir ve Manisada biner inek ala-
çindc Konyada cak büyüklükte modern bir inekhane 
hararetli bir spor kurulmasını muvafık bulmuştu. Vila-
faaliycti görüle- yet dahilinde yapılan tetkiklerde 
ccği şimdiden Bulgureş çiftliğinin i~khane olarak 
tahmin edilmek- kullanılmau muvafık görülmüştür. 
tedir. Bölgenin Ege mıntakası baytar mütehassısları 
büdcesi tasdik e- burada tetkikler yapmrşlardır. Mani-
dilmiş münhal a- sada da Geri çiftliğinde aym mak· 
janlıklar doldu- sadla te~kiklcr yapılacaktır. Kurula-
rulmuş ve mulı.- cak olan bu müesseseler civar vilayet 
telif spor şubcle- !erin süt, peynir, yoğurt ve yağ ihti-
rinin çalışma im- yacını karşılayacaktır. Aynı zamanda 
kanları hazırlan- köylü için örnek müesseseler olacak 
mış gibidir. köylüye fenni şekilde süt ve şubeleri 

Kulüblerin ma- sanatlarını öğretecektir. 
li ihtiyaçlarını Kır koşusuna i r-·------------------------------

s~:i~;!":~ni:~~a:~::ıtı:d:sf~r~! 1 YURDDAN RES.IMLER 1 
terek bir müsamere tertib olunması 

kararlaşmıştır. Bu müsamerede üç 
spor kulübümüz muhtelif spro hare-\ 
ketleri yapacaklar bir de piyes temsil 
edeceklerdir. 

Şehirde \lçdört haftadanbcr\ devanı. 
etnıektc olan kır koşuları günden gU· 
ne artan bir rağbet kazanmaktadır. 
Son müsabakaya (27) atlet iştirak et

miştir. 

Diğer taraftan güreş sporunun in
kişafına da önem verilmekte ve bu iş 
için bir güreş mfodcri yaptırılmak

tadır. 

Şimdilik yalnız idman yurdunda 
yapılmakta olan güreş sporunun diğer 
kulüblerde de revaç bulması temin o
lunacaktır. Spor işlerinin fevkalade 
vcriınli olmasına itina eden bölge baş
kanı ve vali Cemal Bardakçı gençle
rin ihtiyaçlariylc yakından alakalı 
bulunmaktadır. Evvelki gün Konya 
idman yurdu idare heyeti valinin baş
kanlığı altında bir içtima yaparak 
memleket sporunun daha ileriye gö
türülmesi mevzuu üzerinde görüşme
lerde bulunmuştur. 

Bu toplantıda yurdlularrn muhtelif 
dileklerini inceleyen valı bunların 
hepsini yerine getireceğini söylemiş 
ve bilhassa yurdun hükfuncttcn satın 
aldığı hapishane karşısındaki bina ve 
sahanın bütün gençliğin istifadelene
bileccği şekilde ıslah edilebilmesi için 
nakden yardım yapılacağını vadetmiş
tir. Geç vakte kadar devam eden bu 
toplantıdan vali ve gençler memnun 
ayrılmr.ılardır. - C. V. 

• 

İngilterede mahkemeler seyyar 
avukatlar 

beraber dolaşır 
oldutu için 

da bunlarla 
-23-

Avukat 'bu ücretlerin tamamını pc
ıin olarak almaz. Bir avukata iş tevdi 
eden ''avue" kararıa,an ücreti günü 
gününe deftere geçirir ve umumiyet
le her üç ayda bir bunların yekOnunu 
teşkil eden bir muhtırayı avukata 
yollar. Geçen asrın sonlarına doğru 
tanzim edilmiş bir istatistiğe nazaran 
dö•t avukatın senede yirmi beş bin 
altından fazla kazandığı, yirmi avu
katın senelik kazancının altı bin al
tınla yirmi be' bin altın arasında bu
lunduğu en az kazanan avukatların 

senelik gelirlerinin bin altınla beş 
yüz altın arasında tahalüf eylemekte 
olduğu görülmüştür. Mesleğin zirve
leri ne derece cazip ve göz kamaştırı· 
cı ise aşağı tabakanın da o nisbette 
karanlık ve yeis verici olduğu bu ra
kamlardan nümayan olur. 

arasındaki muhaverenin bir numu 
sini aynen derccdiyoruz: S - M 
nun size fena muamelede bulun 
mu? C - Evet. S - Maznun size f 
na muamelede bulundu. Peki. M 
nun size çirkin kelimelerle hitah c 
mi? C - Evet en çirkin kelimeleri 
S - En çirkin kelimelerle. Peki. So 
ra ne yaptı. C - Gözüme şiddetli b 
yumruk indimi. C - Maznun si 
şiddetli bir yumruk indirdi. Pc 
Maznun o anda itidaline sahib bul 
nuyor muydu? C - Hayır kendisi 
bilmiyecck derecede sarhoştu. C 
Kendisini bilmiyecck derecede sa 
hoştu. Peki. Sonra size gene vurd 
mu? C - Evet maşa ile vu~du. S 
Size maşa ile vurdu. Peki. Vc ...... il 

Sıra, müdafaaya gelince: gerek 
vicının ve gerek maznunun avuka 
gayet tabi! ve çok sakin bir lisanla sö 
söyler. 

Müdafaa alelade bir muhavereden d 
ha canlı değildir. Avukatlar heme 
daima mantık ve aklı selime ve ende 
olarak da hissiyata hitab ederler 
İngiliz jürisini teşkil edenlerin miza 
ve itiyadlarına en yugun olan bu şc 
kil; binneticc müvek!kilin de mcnf,.., 
ati icabındandır. 

(Sonu var) 

Boluda köycülük 
kongresi azAlan 

,erefine verilen ziyafet 
Bolu, 3 (A.A.)-Bclediye köycülü~ 

kongresi için gelen misafirlere halkevı 
salonunda bir akşam ziyafeti vermiy 
tir. Ziyafette ilbay ve parti başkanı v• 
parti teşkilatı ve umumi meclis azaları 
köycülük kongresi için kazalardan <"~( 
len kaymakam ve nahiye müdür ve ' ·.,ı 
ire müdürleri ve teşekküller başkan.• • 
rından ibaret 100 kisi hulu.omuat• 
kongrenin faydaları hakkında söyle~ 
lcr verilmiş sonra halkcvinin milli aa 
zı dinlenmi~tir. Ziyafet geç vakte k.a· 
dar çok neşeli bir surette devam etmıŞ' 
tir. -

İzmirde nakil iıleri 
İzmir, (Hususi) - Belediye, civar' 

işliycn otobüs, kamyon ve kamyon•;• 
!eri sıkı bir §ckildc kontrol için bır 
"nakil işleri müdürlüğü,, kurmu§tıır· 
Bil hassa yük arabalarına yolcu atııı• 
maması işi temin olunacaktır. 

lstanbul borsası 
3. 3 .1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 78.- 83.-

Liret 98.- 106.-
Bele;. franp 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
la. fran&ı 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 10.-
Kuron Çek 78.- 82.-
Şilin Avu&. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ls. 30.- 32.-

Turğutluda bir halkevl yapıhyor 

Avukatların hak ve vazifelerine ta· 
alliik eden izahat İngiltercde bu mes
leğin basit ve kolay bir şekilde icra 
edildiği hissini verebilir. Halbuki bu 
zevahire kapılmamak lazımdır. Çün
kü filiyatta vaziyet tamamiylc deği
'iktir. İngiltcredc mahkemeler sey
yar olduğu cihetle avukat da mahke
me ile birlikte dolaşmak mecburiye
tindedir; umumiyetle scyahatın baş
langıcında gideceği yerde kendisine 
iş tevdi edilip cdilmiyeceğini bilmez. 
Büyük merkezler istisna edilirse her 
şehirde iki üç günden fazla kalınma
dığından dolayı Avue dosyayı ken
disine, ancak mahkeme cclsesinden 
bir gün ve hata hazan bir kaç saat ön
ce tevdi eder. Bricf (dosya) yckdiğc
rinc sol köşelerinden raptedilmiş ve 
geniş formada bir çok kağıdlardan 
mürekkeptir. Her kağıdın yüzü dört 
büyük sütuna ayrılmıştır. Talimat ve 
işin safhaları bu sütunlara yazılır. 
Kağıdın zahrı muhakeme esnasında 

alınacak notlar için boş bırakılmış

tır. Dosyanın dışında kendisine brief
in tevdi olunduğu avukatlar varsa di
ğer refikleri ve o iş için tediye cdi
cf), "vakıaların tnrlan tariilatını, la fi· 
nat edilen delilleri, muhasim tarafın 
üzerinde israrla duracağı zayıf nok
talan, celbi istenilen şahidlcrin lis
tesini ve bunlardan her birinin vere· 
e<:ği ifadenin hulasasını ve usule mü
teaUik vesaikin birer suretini ihtiva 
eder. Ceza davalarında ilk tahkikatı 
yapmış olan hakim huzurunda zaptc
dilcn ifadelerin birer sureti de rop
tolunur. Bu vesaiki hamil olan avu
kat, Solicitor avuc ile bir müddet gö
rüştükten sonra h.3.kimin huzuruna 
çıkar; bu andan itibaren işin sevk ve 
idaresi tamamiylc kendisine aiddir. 
Ceza davalarında mağduru temsil et
tiği takdirde, söze, hadisenin sureti 
vukuunu izah ile başlar. Bu izah ek
seriya dosyada mevcud hulasaları 
tekrardan ibarettir. Bunu müteakib, 
şabidlcr, yanındaki genç refiki "ju
nior" veya bizzat kendi tarafından 
birer birer isticcvab olunur. Şahidlc
rc sorulan sualler dosyada ayrı ayrı 
yazılıdır. Alınan ifade de, ekseriya, 
gene dosyada beklendiği münderiç 
olan cevablara tavafuk eder. Lider 
avukat "lcadcr" şabidleri bizzat isti
cevap eylediği takdirde junior veri
len ifadeyi dosyada beyaz bırakılan 
sayfalara kaydeder sorulması unutu
lan hususları hatırlatır. Sıra maznu
nun avukatına gelince o da cclbedilcn 
Jahidlcri kendi müdafaası bakımın
dan birer birer isticevab eder nihayet 
davayı açmış olan avukat işi hulasa 
eder; ayni muamele maznunun avu
katı tarafından tekrarlanır. Bütün 
bunlar ağır bir tarzda teenni ve tem
kinle cereyan eder. 

ÇEKLER 
.'\.:-ılı~ Kapanı~ 

Yeni bina inşa halinde 
Turgutlu, (Hususi) - Şehrimizde in§& edilen Halkevi ve Parti bina

sı bitmek üzeredir. Bu bina 350 kitilik bir tiyatro ve ıinema salonunun, 
50 kiıilil< bir kütüphaneyi, 16 tane baıkan ve komite odaamı ihtiva et· 
mektedir. Gençliğin kayna§acağı bu yeni bina Turgutlunun en güzel ve 

en büyük binalarından biri olmU§tur ... 

. ' 

Sivasta bir tiirk sanatkarının yarattığı çinili mimari 

Trabzonda büyük 
bir lise yapılıyor 

Trabzon, (Hususi) - Şehrimizde 
büyük bir lise binası yapılması karar
laşmıştı. Nafia Il?üdürlüğu binayı ek
siltmeye koymuştur. Yeni lisenin ke
şif bedeli 353.562 lira tutmaktadır. 

İzmir köyleri 
İzmir, (Hususi) - Köylerin ağaç

landırılması kararlaşmıştır. Ziraat mü 
dürlüğü on binlerce fidan getirterek 
köylere dağıtmaktadır. 

İspartada çalışmalar 
İsparta, (Hususi) - İnşası karar

laştırılan yeni hükümet konağının 
tcmcUeri açılmaktadır. Belediye istas
yon caddesini ağaçlandırmağa karar 
vcrmi§tir. Gül yurdu olan İapartanın 
bu ana caddesi güzel bir bulvar haline 
gelecektir. 

Aydında ceza evi yapılıyor 
Aydın, (Hususi) - Şehrimizde ga

zipaşa ilk okulu karşısında bir ceza e
vi yaptırılacaktır. Binanın projeleri 
tamamlanmış ve eksiltmeye konmuş
tur. Binanın kc§if bedeli 82330 lira
dır, 

Şahidlerin isticevabı sırasında İn
giliz avukatlarına mahsus bir vaziyet 
kayda değer mahiyettedir: Avukat 
şahidlere sual sormaya başlarken ek
seriya ayağını oturduğu iskemle ve
ya sıranın üstüne koyar, bu vaziyette 
dirseğini dizinin Ustünc dayadıktan 
sonra elindeki kurşun l<alcmlc cüm
lelerini tebarüz ettirir. Etiket kaide
lerine fevkalade riayeti ıiar edinmiş 
olan İngiliz avukatlarının bu vaziyeti 
ihtiyarda bir mah.zur görmemeleri ha
kikaten dikkate şayandır. Umumiyet
le sualler gayet kıu bir cevabı, ekse
riya uevet" veya ''hayır" kelimelerini 
ve nadiren bir cümleyi istilzam ede
cek tarzda irad olunur. Şahidin ce
vabını mütcakib avukat jürinin naza-
rı dikkatini celbetmck maksadiyle 
söylenen sözleri tekrar eder ve niha· 
yet bir de "peki" kelimelerini ilive e
der. Hakim verilen ifadeleri itina ile 
zapdettirir her sual ve cevabın zapta 
dcrcindcn sonra başiylc; veya yeı 
kelimesiyle devam edebileceğini iş
rap eder. Avukatla phid ve mağdur 

Londra Q.>ıJ.- t>Ju.-
N ev-York 0.796425 0.7950 
Paris 24.3975 24.4275 
Milano 15.13 15.13 
Brük&el 4.6916 4.6916 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.43 3.43 
Sof ya 63.4920 63.~920 
Amstcrdam 1.433 1.4233 
Prai 22.6587 22.6587 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madrid 12.3810 12.3810 
Beri in 1.9283 1.9686 
Varıova 4.19 4.19 
Budapeşte 3.9975 3.9975 
Bükreş 106.0317 106.0317 
Belırad 34.2857 :14.2857 

Yokohama 2.7268 2.7268, 
Moskova 23.6925 23.692> 
Stokholm 3.0825 3.os25 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANI,!. 

1933 Tilrk borcu ı. 19.20 19.20 
(Peıinl 

.. .. ,, 11 . 19.20 19,ıo 
(Peıin) 

93 ...... 
99.25 

1918 dahili istikraz 93.-
1933 İkramiyeli 99.25 
Ercani 
SivlS • Erzurum 
Hattı iı ıv. 

95.50 

Hazine bonosu 3 2 73.30 
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Yarın Ankarada 
büyük bir spor 

hareketi başlıyor 
NDA KALAN TAKll\1-

MlLLl KÜME DIŞI ARASINDA FUT-
LAR VE l\IEKTEBLER ı MEK-
BOL l\tUSABAKALARI VE GENı~ VE 
TEBLİ KIZLAR DA VOLEYB 
BASKETBOL i\IUSABAKALARI YAPA-

CAKLAR. 
. . hrimizde büyük bir spor h.a-

Yarından ıtıbaren şe ol ve atletizmi ihtiva eden 
reketi ba,la~~k~ad~:.!~t~nkara sporculuğu vazife 
bu hareket ıçın . e ur kulüblerimize mensub spor· 
almaktadır. Yanı, .~po orta mektebler talebeleri 
culardan maada yuksek ve 

k ··sabakalara girmektedirler. Gene mem· 
Yapılaca mu .. "ks k ve orta mek-
nuniyetle hber aldığımıza gore, yu e . k 
tcblerin kız talebeleri de, ilk defa olarak, milaaba a· 

lar yapacaklardır. 

Bölge Başkanlığının işaretiyle işe ' 
ba§lıyan futbol ve atletizm ajanları bu 
hususta geni111 bir program hazırlamış· 

:s ·b· yarın lardır. Bu program rnucı ınce .. 
başlamak üzere üç program dahilınde 
futbol maçlan yapılmaktadır. 

S._J kupaşı maçları : 
ıuuyom · . -1r küme ta-
Birinci katagorıye mı 1 

0 
.... 

d kalan Ankara ucu, 
lamları dı!ı~: Gilnef, Galatasaray ve 
Gençler Bır 150

' dahild·r 
emir Çankaya takımları ı • .. 

t"tkinci lik yüksek okullardan Yük:-
~K z.ıraat, ' '"'-~ .;- '-? • ___ ..: .. ::.t-~ 
Dil, Tarih, Coğrafya, Hukuk Fakül
teleri, Harbiye ve millkiye mekteble
rinden mürekkebtir. 

U .. ü tertı'bte erkek ve gazi liselc-çunc .. 
• 1 t' t sanat inşaat usta, musıkı ny e ıcare, • 

nıuallim mektebleri vardır. 
Bu üç grup, lik maçları u~ul daire

ıinde karşılaşacaklardır. Yanı kazanan 

"'.,. 1 -

- _.__ .. 

Sergi iYi 

arkasındaki 

patinaj yeri 
büyük 

bir rlibel 
görüyor 

Bu ıütunlardaki 
reıimlerde yani 

patinaj ıahaaın

da kayarak eğ-

]enen gençleri 
görüyorsunuz 

-~·~ 
1 . 

3, berabere kalan Z, ka!~ed.e~ 1 puvan ._ ~ · ı ...... 
alacaktır. Grupunun bınnc~sı ol~ ta
kıma (ıtadyom kupası) venlecektır. 

Şild maçları : 
B"l b .~t•n cild maçlarını da ne· 

o ge, u ~- :.- . f Bu 
ticelendirmeğe karar vermış ır. . . 
turnuvanın dömi finalini yapmak ıçın 
Muhafız Gücünün Milli kümede maçı 
olrnıyan bir haf ta içinde Güneşle ~ar
tılaıması lazim gelmektedir. Bu tanh· 
te 26 marta rastlamaktadır. 

Bayanlar ara.~ında : d 
Yukarıda yazılan müsabakaların e· 

"anı ettiği günlerde kız lisesi, tsın~t: 

!anacaktır. 
2 - Yüksek okullarla lise ve mes

lek okulları arasında yapılacak bölge 
kupası maçlarına da bu hafta ba§lana
caktır. 

Bu hafta yapılacak maçlar : 
5•3•938 cumartesi günü saat 15 de : 

Ankara G~cü - Demir Çankaya. Ha
kem : Ali Rıza 

6-3-938 pazar Saat ıs.ıs de : 
Gençler Birliği - Güne§ Hakem: Meh
med Ali. 

6-3-938 Pazar !aat 13 de : 
Sanat okulu - Tecim !isesi Hakem : 

3-938 pazar (Ankara Gücü sahası) 
Ankara Gücü - Gençler Birliğ 20 -

3 - 938 pazar (Ankara Gücü sahaSinda) 
Güne§ - Galatasaray 2-4-938 cu

martesi (Stadyomda) 
Gençler Birliği - Demir Çankaya 

3.4.938 (Stadyomda) 
Galatasaray - Gençler Birliği 24 -

4 - 938 pazar (Stadyomda) 
Ankara Gücü - Günet 9.4.938 Cu

martesi (Stadyomda) 
Galatasaray- Ankara Gücü 30.4. 

938 cumartesi (Stadyomda) 

"Ordu,,vapurul Ziraat Bankası kumbara 
kazasının 

muhakemesi 
ikramiyeleri dün çekildi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Geçenler
de limanda Hamidiye zırhlısına çarpa
rak batan Ordu 9ilcbi davasına bugün 
ağır ceza mahkemesinde devam edildi. 
Sekiz kadar phidin ifadeleri dinlen
di. Şahidlerden Hamidiye gemisi gü
verte bölük kumandanı tunları söyle
di: 

- Ben kıç tarafta nöbetçi idim. 
Başta kuvvetli bir sademe oldu. Der
hal bölmeleri kapama emmrini verdim. 
Bunların bir kısmı esasen kapalı idi. 
Hemen kurtarma ameliyesine başlan-

1 dı. Ordu vapuru akıntıya kapılarak il
zerimize dü§müş ·ıe Hamidiyenin bor
dasına saplanarak üç dakikada batmış· 
tır. O sırada çok ıUratli bir akıntı var· 
dı. 

Gelmiyen fahidlerin celbi için, mu
hakeme başka bir güne bırakıldı. 

Bankada ikramiyeler çekilirken 

Dannunzionun 
cenaze töreni 

dün yapıldı 
Roma, 3 (A.A.) - B. Musolini, 

bu sabah Dannunzio'nun naşı önünde 
eğilmiştir. 

Gabriele Dannunzio'nun cenaze 
töreni, bu sabah burada büyük bir 
sadelikle yapılmıştır. Tayyare kıtala· 
rmdan bir müfreze, Fiume ve Arditi 
lejiyonerlerinden ve harb gönüllüleri 
teşkilatından bir grup, bütün gece, 
tabut başında nöbet beklemişlerdir. 

Bilyük bir Dalmaçya bayrağına 
sarılmı' olan tabut, bir top arabasına 
konmuş ve alay San-Nikolo kilisesi
ne yol almağa başlamıştır. Kıral na
mına Dük dö Bergamo, bunun yanın
da başı açık olarak, B. Musolini §eli· 
rin dul zevcesi prenses Montenevoso, 
bakanlar ve bütiln akademi azası, ta
butun arkasından yürümüşlerdir. Bü
tiln yollarda sükut içinde büyük biı 
halk kütlesi tabutu selamlamıştır. Bü 
tün merasim esnasında, bataryalar, 
dakikada bir ıel~ topu atmı,tır. Ki· 
lisedeki törenden sonra alay yavaş 

yavaş Vittoriale'ye çıkmıf ve tabut, 
Fiume ıef erine iştir!k eden dört kah· 
ramanm yanma gömülmek üzere, şim
dilik Vi ttoriale parkına yctleştiril
mit olan "Puglia" gemisinin güver
tuine konmuştur. 

Hitler Dannunzio'nun ölilmU dola
yısiyle Mueoliniye bir taziye telgra
fı göndermiştir. 

lllydulln JlnMrmll• 
arısında muharebe 

2 ÖLÜ, 3 ACIR YARALI 
Pariı, 3 (A.A.) - Kolumbiyada 

bir fabrikayı soyup otomobille kaçan 
üç haydut ile onları gene otomobille 
takib eden jandarmalar arasında ha
kiki bir muharebe olmuştur. Her iki 
taraf da tüfek ve tabanca kullanmll· 
trr. Bir jandarma ölmüı ve iki jan
darma ağır surette yaralanmıştır. 
Haydutlardan biri ölmüt ve diğeri a
ğır surette yaralanmıştır. Bunların 
ikisi de iapanyoldur. Alman olan U
çlincilsü yakalanmıştır. 

12 birinci kanun 937 tarihinde başla
yan sekizinci artırım ve yerli mallar 
haftası içinde Ziraat bankasına 10 lira 
ve daha fazla para yatıran tasarruf he· 
sahlan sahibleri arasında çekileceği e
velce tesbit ve ilan olunan piyango, 
dün bankanın holünde Ankara ikinci 
noteri B. Veli Uluıu'nun huzuriyle 
çekilmiştir. 

Dağıtılan ikramiyenin mecmuu 1000 

liradır. DUnkil çekili9te 100 - 20 li
ra kazananlar tunlardır. lıtanbuldan 

İlhan Duran 20, Ankaradan Ahmet 40, 
Trabzondan Halid Atman 60, İzmir
den Osman 80, Muğladan Adile 100 ıı. 
ra kazanmışlardır. 

Piyango, dağıtılan paranın azlığına 
rağmen bUyük bir alaka ile karşılan• 
mı,tır. Bu piyangoya iştirak edenler 
4000 kadardır. 

Bu müabet neticeyi göz önilnde bu• 
lunduran banka para yatıranları tat• 
min edecek mikdarda yeni ve devam• 
Jı bir piyango daha tertibine girişerek 
yakında tatbik edecektir. 

Dans merakhlar1na haber! 

Yeni figürlü ritmik bir 
dans Avrupayı sarıyor 

.................... Bunun adı şudur .................... 

CAN CAN 
Çoktandır unutulmut olan bir dan

sa, yeniden can verilerek ortaya atıldı. 
Başlangujta h er taraf da candan benim· 
ıenıniş, sonradan ağır gelmeye ba,ıa
mıt. fakat günUn birinde bir sanat ese
ri olarak meydana çzkmıı olan Cancan 
danaı, film ve operetlerde en chemi
yetli baletlerin mevzuu olmuftur. 

Cancan deyip geçmemeli. Bu dana 
kadar koetüm ile danı edeni mezç e
den pek az dans mevcut olduğu için, 
Kabare, operet, varyete ve bunlara 
benzer eğlence yerlerinde Cancan, «
ki kıyafetiyle bile en çok ıevilen, en zi
yade heyecanla karfılanan, alika u
yandıran bir danı olarak Avrupanm 
bir çok yerlerini aannıftır. 

Cancan 1 Kendisine yeniden can ve· 
rilen Cancan, yepyeni, zaman ve meka
na uygun gekliyle aramıza girmiı veya 
girecektir. 

Cancanın vatanı 

Bugün gerek fokstrot, gerekle tan· 
go ve benzerleri dansların hiç biri, Can
can gibi, ritmik ve heyecan verici 
danslar değildirler. 

Paıa Enstitilsü, ticaret lisesi, mu.sıkı 
ınuamm mektebi, türk maari~ cemıye
ti lisesi ve yüksek mekteblerın kız ta
lebeleri arasında da basketbol ve vo· 
leybot müsabakaları yapılacak ve bu 
hl\iaabakalarda kazanacak takımlara da 
Yine birer kupa verilecektir. 

Hamit. 

Güneş - Demir Çankaya 1.5.938 
pazar (Stadyomda) ,,1• ..................................... ... . 

I dare kom ite~i : 
Bu müsabakaların muntazam olması 

için lizrm gelen bütün tedbirler alın
nuıtır. Müsabakalar stadyomda ola
caktır. Futbol karşılaşmalarına umu
ınr vaziyette ajan B. Ferid Karslı .n:
Ziret edecek, ve ayrıca Gençler Bı.:li
ği Umumi kaptanı B. Ali Rız~ K.u:ub
ler, Güneı kulübü teknik muşavırı B. 
Orhan Apak yükse kmektebler v: An
kara .. .. Aı katibi B. Hıkmet gucu umum ... 
Orta tahsil mektebler liklerını ıdare e-
deceklerdir. . . 

Bu müsabakalara aid tam lısteyı ya-
rın ne§redeccğiz. . 

Haber verildiğıne göre kulilbl~r ar~
••nda İlk mUsabaka yarın Ankara Gu· 
cU ve Demir Çankaya arasındadır. 

Muhafızgüçlüler gittiler 
Bu hafta milli küme maçlarında Mu

hafız Gücü İzmir takımlariyle karşıla· 
ıacaktır. İstanbulda da Fnerb~ç~ .. -
Beıikta§ maçı vardır. Muhafız guç .u· 
ler dün akşam lzmire hareket etmış
lerdir. 

:Milli kiim~ lıaricindeki 
kulüblcr arasında 

Futbol Ajanlığından : 
1 - Milli kilmc haricinde kalan ku· 

lübler arasında bölge kupası maçları· 
na S-3-938 de §ehir ıtadyonıunda bat' 

Bölge kupa fikistii.rü 

Lise • meslek o:Cullan arasında ter
tib edilen bölge kupası futbol tumu
ası maçtarının fıkistürü : 

v Sanat okulu - Ticaret lisesi 6-3-938 

pazar (Stadyomda) 
İnşaat usta_ Sanat okulu 13-3·938 

pazar (Ankara Gücü s:ın.ası)_ 
Ticaret lisesi • Gazı lısesı 20.3.938 

pazar (Ankara Gücü sahası) 
Erkek lisesi • inşaat usta 9-4-938 

cumartesi (Stadyomda) 
Gazi lisesi • Sanat okulu 23·4-938 

cumartesi (Ankara Güc~ S~hası) 
İnşaat usta_ Ticaret lısesı 23.4.938 

cumartesi (Ankara Gilcü Sahası) 
Erkek lisesi • Ticaret lisesi 30-4-938 

cumartesi (Stodyomda) 
Gazi lisesi - tnıaat usta 1.5.938 

pazar (Ankara Gücü sahası) 
Erkek Lisesi - Sanat Okulu 1.S.938 

pazar (Ankara Gilcil sahası) 
Gazi lisesi - Erkek lisesi 7·5·938 

pazar (Stadyomda) 
Bu maçların hakemleri ve saatleri 

her hafta illin edilecektir. 

• • • 
Milli Küme haricinde kalan kulüb

ler arasında yapılacak (Bölge kupası) 
ma~lar ıfikistörü : 

Ankara Gilcil - Demir Çankaya 
5.3.93b Cumartesi (Stadyomda) 

Gençler Birliği - Güneş 6.3.938 pa
zar (Stodyomda) 

Bu maçlar lik maçları şeraitine göre 
yapılacaktır. 

B. Huver Avrupada 
ekonomik bir 

tetkik yapacak 
Bal, 3 (A.A.) - Sabık Amerika bir· 

le§ik devletleri reisi B. Huver'in Av
rupadaki seyahati hakkında öğrenil· 
diğine göre, B. Huver, dünya ekonomi 
ve finans vaziyeti hakkında, B. van • 
Zeeland'ın tetkikine çok benziyen bir 
tetkikte bulunmaktadır. Önümüzdeki 
seçime cumhur reisi namzedi olarak 
iştirak etmeği düşünen B. Huver, şiın
didcn bu hususta kendisine lüzumlu 
bütün mallımatı toplamaktadır. B. 
Huver, şimdiye kadar B. van Zeeland 
B. Bonne ve B. Avenol ile görüşmüş
tür. Halen kendisinin Viyanadaki i
kameti de gene bu tetkik işi ile alaka· 
dardır. 

Öğrenildiğine göre, B. Huver, pa
raların istikrarına taraftardır, yalnız 
bu meselenin müttefiklerin borçları 
meselesini kapatmaması lazım geldiği 
fikrindedir. 

Büyük İngiliz tairi Şekıpir-
in bütün eıerleri türkçeye 

çevrilmit değildir. 
Onun için 

Bütün ~EKSPİRİ 
Okuyup anlamak, bütün 
eserlerinin nelerden hahs· 
ettiğini öğrenmek şimdiye 

kadar birçokları için 
imkansızdı 

Halbuki artık milmkün 
olmuştur 

11> 

Charlea Lamb ile May Lamb'in 
ya%dıldarı ve Nureddin Artam-' 

111 ırüzcl bir dille türkçeye 
revirdiii 

ŞEKSPİRDEN HİKAYELER 
Kitabmı okursanız, bu aözümü

zün doğruluiuna inanacakımız 

400 den fazla syfa, 20. 
eser bununla beraber 

fiyatı 1 lira 
Kitabçmızdan iıteyiniz t 

Qalataaaray - Demir Çankaya 13 • 

Çiçek sevgisini yaymak için 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Memle· 
kette çiçek sevgisini arttırmak, senede 
üç defa çiçek bayramı yapılmasına çi· 
çekçıiler cemiyetinin bugün toplanan 
kongresi karar verdi. 

'\, , .................................... ,. 

Cancan'm ilk çıkıtı hakkında bir 
çok rivayetler dolafıyor. Ancak, bu 
dansın, bc9iğinin Afrika ve hususiyle 
Cezayir olduğu en kuvvetli ihtimaldir. 

Bu böyle olmakla beraber, bu danam 
• üzerinden avrupalılık sıhri çekilip çı

karılmıt olsa, tamamiyle manası bir §e· 
ki lalını§ olur. Cezayirden alınıp geti
rildiği ıöylenen bu dans, Pariıe gel
dikten ıonra kılık ve kıyafeti değişti· 
rilmiı ve medeni bir kiıve ile halka 
takdim edilmiştir. 

Zenci dansları, Avrupada kılıkları
nı değiştirdikten; medeni bir ritmik 
talim ve terbiyesi gördükten sonra, in· 
san üzerinde tamamiyle başka bir te· 
sir ve intiba uyandırıyorlar. 

Cancan'ın Chicard adında bir fran
aız tarafından bulunup Avrupaya ge· 
tirildiği rivayet edilmektedir. 

Cancan, 1800 ün başlangıçlarında 

Avrupaya gelmiştir. 1930 - 40 yılların

da Paristeki danaların en çok revaçta 

olanı, Cancan idi. O gUnlerde bu dan
sı yapanlar, muayyen bazı ritmik ha
reketlerden ıonra, tecnpoya uyarak 
türlü türlü figürler ile ve hususiyle 
bacakları mümkün mertebe yükseğe 

kaldırmak ıuretiyle dana ederlerdi. 

Ancak, aadelettirilmeğc doğru gidil
dikten sonra, asıl mahiyetini kaybet
mİJ ve günün birinde monoton ve can 

sıkıcı bir mahiyet almıftır. Bu vaziye
te girdikten ıonra, Cancan Pari.ain dr
flll4l sıJwn~tıUftır, Fakat, P1riliıı el· 

-- _ ... ~ -- · -- -- --- -- -- - -
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lence endüstrisi, eline geçirdiği bu 
sermayeyi tekrar canlandırmak, çekici 
bir şekle ıokmak için elinden geleni 
esirgememiştir. Nitekim, evela bunu 
bir varyete numarasına çevirmiş, ve 
Pariıin bohcm'Jeri için eşsiz bir gei8-
tcfi haline aokmuttur. 
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Çinliler Sannehir civarında 1 193 8 
mttdaf aa tedbirleri alıyorlar mali yılı 
Sanghaydaki Çinliler sefil vaziyette 
bir ayda on bine yakın cesed toplandı 

büdçesi 

İngiltere İtalya 
görüşmeleri 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
tekiz tarafından ileri sürillmüş olan 
ihtiraz kayıdları, şimdi karı§mazlık 
komitesinin başlıca azaları arasındaki 
görüşmelere mevzu teşkil etmekte ve 
ingilizler, ingiliz - italyan göril.şmele
ri üzerine meşum bir tesir icra edebi
lecek güçlükler için bir hal sureti bul
mağa çalışmaktadırlar. İngiliz kabine-

Ödemiıte genç ve güzel bir 
kadın kocasının dttımanı 

tarafından vahıice öldürüldü 
Hankeu, (A.A.) - Royter bildiri

yor: Çinliler, Sarınehri geçmek isti
yen japonlara kartı koymak ilzere, 
Honan ve Şansi vil!yetlerinde nehrin 
cenub ve batı kıyılarına silratle mü
him takviye kıtaları aevkediyorlar, 
Japon kuvvetleri §imdi şimal kıyısı
da Honan'm merkezi olan Kaifeng'· 
de toplanmıştır. Şimal kıyısı boyun
ca ilerliyen japon kuvvetleri Yuançu· 
yu almışlardır ve Şanside nehrin 90 
kilometre şimalinde bulunan Yuçene 
doğru ilerlemektedirler. 

Şanghaydaki çinli muhacirler 
sefil vaziyette 

Şanghay, 3 (A.A.) - YUz binler· 
ce sefil çinli muharibin sıhi vaziye
ti çok kötildilr. Salgın h,astalrklarm 
()nUne geçilmi~ ise de, ölUm mikdarı 
gene pek çok yüksektir. Sonkinun a
yı zarfında, 447 si fransız imtiyazlı 
mmtakasında olmak üzere yabancı im 
tiyazh mıntakalarda 9.637 ceset top
lanmıştır. 

Tiençindeki 15 inci Amerika pi· 
yade alayı Amerikaya dönmek üzere 
diln buradan ayrılınıJtır. 

Jlançu a~kerleri arasında 
isyan 

B. Metaksasın 
Başbakanımıza 

çektiOi telgraf 
(Başı l inci sayfada) 

Burkulis ~e Dimitratos ile umumi vali 
ve Trakya yüksek memurları tarafın
dan karşılanmıştır. Halk ba§vekili al
kıtlamış ve bir askeri müfreze ihtiram 
resmini yapmıştır. 

Saat 8 de, başvekil, kendisine hudu· 
da kadar refakat eden Türkiye Dış ba
kanlığı Balkan şubesi direktörü Ke
mal Kavur'a veda ettikten sonra Nea 
Orestiadaya gitmiş ve orada da halkın 
ve memurların coşkun tezahürleriyle 
karşılanmıştır. 

B. Metak!fa!f'tan BQ§bakanımıza 
ve Dr. Aras'a telgraflar 

Başvekil Metaksa~, Pition hudud 
istasyonundan Başvekil Celal Bayara 
aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

( Ba:sı ı. inci say! ada ) 

sule gelen inkişafı takib ederek faz- sinin Lord Pert'in Romaya giderken 
lahk vermesi ve amme ihtiyaçlarının beraberinde götüreceği talimatı diln 
da sırf çoğalan hasılat nisbetinde tasvib etmiş olduğu sanr1maktadır. 
arttırılması .. Bu ikinci hal, vergi mü- Lord Pert'in üzerinde ısrar 
kclleflerini tazyik etmeden blidce ra-
kamlarının, memleketin ihtiyacına edeceği noktalar 
göre, kabarmasını ve amme ihtiyaçla- Görüşmelerin önümüzdeki hafta için 
rınm daha geniş olarak tatmin edil- de başlaması muhtemeldir. İyi°malQ. 
mesini temin edl!t'. mat almakta olan mahfillere göre Lord 

Bizim biidcelerimizdeki çoğalma· Pert, bilhassa şu noktalar üzerinde is
lar, bilhassa son yıllar içinde, münha- rar edecektir: 
sıran memleketin ekonomik kalkın- Akdeniz meselesi 
masmın ve dolayısiyle devlet varida- İngilterenin Akdenizde deniz ve ha-
tındaki inkişafın bir mahsulüdür. Dev va hareketlerinin serbestisini tahdid 
let varidatından elde edilmekte olan etmesi ve bahis mevzuu olamıyacağı 
hasılat, memleketin ekonomi sahasın- gibi, kendisinin seyyar ve sevkülcen 
da yıllar geçtikçe artmakta olan ilerle- kuvvetlerinin tenkisi taahhüdüne gi
yişini aynı süratle takib eylemektedir. rişmesi de bahis mevzuu olamaz. Bü· 
Bu inkişafın bir eseri olmak üzere, bir tün görüşmelerde ingiliz sefirinin 
kaç yıldanberi büdceler haz1rlanırken Fransanın menfaatlerini de bu mem· 
hükilmet, yeni bir varidat kaynağı ara- leketin hareket serbestisini muhafaza 
mak, yeni bir vergi ihdas etmek şöyle etmek zaruretini hesaba katması lazım 
dursun hatta mevcud vergilerde va- gelecektir. Binaenaleyh, " muadelet 
tandaşların miikellefiyet yükünü a- meselesi bahis mevzuu olamaz ve Mal· 
zaltmak için tedbirler almağa imkan ta'nın ve yahud her hangi bir müstah· 
bulmuştur. kem mevkiinin statüsü tadil edilemez. 

Bu yıl, büyük bir programı realize ltalyanın Akdenizdeki 
etmek için i§e başlayan hükümet, 1938 menfaatleri 
mali yılı büdcesini hazırlarken, y~ni İtalyanın Akdenizdeki menfaatleri· 

İzmir, 3 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Ödemişin Çanak köyün
den Mustufa ile Mehıriet arasında öte· 
denberi mevcud olan düşmanlık, bu
gün genç ve güzel bir kadının ölümiy
le neticelenen bir cinayete seheb ol
muştur. 

Bu iki .köylü, biribirlerinden nefret 
etmekte idiler. Fakat Mehmet, hasmı o
lan Mustafa ile karşdaşnaktan kaçın· 
makta, ona karşı her hangi bir kötüni· 
yet beslememekte idi, yahud da öyle 
görünüyordu. 

Daha kinci bir adam olan Mustafa 
ise, kafasının içinde Mehriıede kaışı 
intikam planları hazırlamakla meşgul
dü. Mustafa, alacağı intikamın Meh
medi iyice sarsmasını, onu en nazik 
yerinden vurmasını istiyordu. 

Nihayet geçenlerde bu planı hazır
lamıştır: 

Mehmedin Ümmü adında genç ve 
çok sevdiği bir karısı vardır. Hu kadı
nı öldürmek, Mehmedi ölümden de be
ter bir işkenceye sokabilir. 

Mustafa, intikam planını bu suretle 
hazırladıktan sonra, bunu tatbik için 
münasib bir fırsat kollamaya başlamış· 
tır. Ümmü henüz test>it edilemiyen bir 
sebebten dolayı evinden uzakta bulu
nurken, Mustafa kendisini zoria dağc. 

götürmil{ı, alacağı intikamın dehşetiy
le gözleri dönmüş, sarası tutmuş bir 
halde, Ümmü'nün feryadlarma, yal
varmalarına aldırış etmeden kadınca
ğızı koyun boğazlar gibi keserek öl
dürmüttür. 

İntikamını almış olmanın verdiği 
sarhoşluk geçince, Mustafa yaptığı i· 
şin korkunçluğunu anlamış, cinayeti• 
nin izlerini ortadan kaybetmek çarele
rini araştırmağa başlamıştır. 

Civardaki onnanhklar<ia köylüler 
ağaçları keserek kömUr yapmaktadır
lar. Mustafa Ümrnü'nün cesedini çalı: 
çırpı ~çine gizledikten sonra öteden 
beriden topladığı kömürleri cesedin 
üzerine dökerek yakmak, bu suretlo 
yaptığı kanlı işin izlerini yok etmek 
istemiştir. 

Fakat, karısının kaybolması üzerine 
telaşa düşen ve aralarındaki düşman

lık dolayısiyle Mustafadan şüphelc· 
nen Mehmet, jandarmaya müracaat et· 
miştir. Bunun üzerine jandarmalar he
men araştırmalara başlamışlar ve çok 
geçmeden katili yakalamışlardır. 

Hadise, civar köylerde ve Ödemişto 
büyük bir nefret uyandırmıştır. Her
kes, iki erkek arasındaki düşmanlığa 
kurban giden genç ve güzel Ümmü'ye 
acımaktadır. 

Hankov, 3 (A.A.) - Çin kaynak
larından alınan resmi haberlere göre, 
muhtelit japon - mongol - mançu kı
talarından mürekkeb beş fırkaya men 
aub olan Mançuko askerleri Süiyuan
da Paotov yakinında isyan ederek 
çinlilere iltihak eylemişlerdir. 

Japon yada casusluk ı·e 
komünismle miicadele 

"Memleketinizde gösterilen hara
retli kabulden derin bir surette müte
hassis olarak, Ekselans Cumhur Baş
kanı nezdinde hararetli teşekkürleri
me terceman olmanızı ve yüksek hür
metlerimle samimi hiasiyatımın kabu
lünü ve mesai arkadaşlarınıza da bil
dirilmesini rica ederim.,, 

Diğer taraftan, B. Metaksas, Dr. 
Tevfik Rüştü Aras'a da aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

bir vergi ihdas etmeği düşünmediği nin "hayati" mahiyetini kabul eden 
gibi amme servislerini iyi bir şekilde bir beyannamenin neşri imkanı düşü· 
i'letmek için icab eden tedbirleri al- nülmektedir. İngiliz menafiinin mahi
makla beraber programında vadettiği yeti, daha az kati bir vasıf ile tarif e· 
bazı vergilerde tahfifler yapmağı da dilecektir. İtilafnameye imzalarını ko
kararlaştırmış ve büdcenin varidat ra- yacak olan devletlerin deniz ve hava 
kamlarmı, varidatın veriminde görül- kuvvetlerinde yapacağı tadilat hak
mekte olan inkişaf seyrini ve yapıla- kında karşılıklı malfımat teatisi taah
cak tahfifleri göz önünde bulundura- hüdüne girişmeleri de muhtemeldir. 

Türkiye · Fransa ticareti 
nasıl inkiıaf edebilir ? 

Tokyo, 3 ( (A.A.) - Nişi Nişi ga
zetesi yazryor: Dış Bakanı casuslara 
karşı uyanık olmalarını bütün yurd
daşlara tavsiye etmiştir. Diğer ta
raftan Tokyo ve Ozakadaki büyük 
hlağazalarda komünizm ve casusluk 
aleyhinde sergiler açılmıştır. Sergi
lerde Havas Royter ajanlarx da ca
suslukla itham olunmaktadır. Tokyo 
civarında da, japon propagandruıı yap 
nıak üzere Uzak Şarkın en büyük tel
ıiz istasyonu açılmıştır. Ayrıca ya
bancı emisyonlannr bozmak iç.in bir 
istasyon şebekesi daha yapılacaktır. 

Tolcyo, S (A.A.) Japonyanın ken
öi deniz inşaatı hakkında malQmat 
neşredebileceği suretindeki haberler 
hakkında kendisinden istif sar da bu
lunulan dış bakanlığı erkanından ve 
tnezk\tr bakanlık namına söz söyle· 
hleğe aallhiyetli bir zat, bu haber
lerin asıl ve esası olmadığığnı beyan 
etmiştir. 

Japonya tavrını değiştirmemi?tir. 
Japonyanın 20 ila 25 bin ton hacmin
de kruvazörler inşa edeceğine dair 
olan haberler de asılsızdır. 

Sovyet Rusyada 

Suykasd 
davası 
(Ba~z 1. incı sayfada) 

Krestinski kendisinin 1927 tarihine 
kadar Troçki taraf darı olduğunu itiraf 
ve fakat o tarihde troçkizmi terketmiş 
olduğunu ilave etmiştir. 

Müteakiben Besenof söz almıştır. 
Mumaileyh Krestinski'nin inkarlarına 
rağmen beyanatını teyid etmiştir. 

Besenof, sovyet rejimini devirmek 
için bir çare bulmak maksadiyle Kres
tinski ile görüşmeler yapmış olduğu

nu beyan eylemiştir. 

Gorki' ye yapılan suykasd 
Besenof, Krestinski'nin 1933 sene

sinde italyan tirol'ünde Troçki'ye mü· 
liki olduğunu ve bizzat kendisinin de 
Gorki'nin katli için tertibat almak 
maksadiyle Pariste Troçki ile görüş· 
mUş bulunduğunu söylemiftir. Maz
nun 1936 da idam edilmiş olan Tuba· 
çevski ile Uboreviç'in sovyetlerin Ber· 
lindeki sefiriyle nazi liderleri ve bil
hassa Rozenberg arasında cereyan et· 
ıniş olan gizli müzakerelere müttali 
olduklarını söylemiştir. 

Bunun üzerine davaya iki saat fasıla 
verilmiŞıtir. 

Celse tekrar O{;ılıyor 
Davaya tekrar başlanır oaşlanmaz 

eski maliye komiseri Grinko, Ukray· 
na'da kendisinin de mensub bulundu· 
ğu "milli faşist tetkilatı" hakkında ve 
alman faşistlerle olan münasebata dair 
izahat vermiştir. Mumaileyh Krestins· 
kinin kendisini Moskovada bulunan 
mühim bir ecnebi şahsiyet ile temasa 
getirmiş olduğunu beyan etmiftir. 

Krestinski, bu iddiaya karşı inkarda 
bulunmuştur. 

Mahkeme reisi, bu şahsiyetin ismi
nin ortaya atılmamasına karar vermiş· 
tir. Bu isim, hafi celselerde bildirile
cektir. 

"Dost ve müttefik Türkiyeden ay· 
rıhrken, Ekselansınıza, gerek hararet
li kabublden ve gerek çok büyük ve 
çok verimli müşterek esere olan kıy· 
metli yardımınızdan dolayı hararetli 
teşekkürlerimi arzederim.,, 

Do&t devlet başbakanının 
Dimitoka' daki beyanatı 

B. Metaksas, Yunanistana döndü
ğünden beri, Trakyamn her tarafın
dan hararetli bir kabul görmektedir. 

Başvekil, Dimitoka ahalisine hita
ben söylediği bir nutukta ezcümle de
miştir ki: 

"- Balkan antantı konseyi toplan
~ıaından döncT~cn, tarnaıncn paaU\'k .,. 

lan ve dört Balkan devletinin kuvveti
ni temsil eden bu antantın bütün Bal
kan milletlerinin arzusuna uygun ol
duğunu ve Avrupanın bu bölgesinde 
barışın kati surette muhafazasına da
ima devam edeceğini teyid edebili· 
rim.,, 

lngiliz - Alman 
görüşmelerine 

doğru 
(Başı l inci sayfada) 

Jer meselesini bir kere daha ortaya 
atmak arzusundadır. Fakat ingiliz 
eksperleri henüz böyle bir metıeleye 
müteallik hiç bir proje hazırlamamış
lardır. (a. a.). 

Almanya -Avusturya 
an~maları ve Sen ]ermen 

muahede!i 
Londra, 3 (A.A.) - Avam Kama· 

rasında, celse sonunda, işçi partisin
den Artür Henderson tarafından Al
manya - Avusturya anlaşması hakkın· 
da sorulan bir suale cevab veren Çem
berlayn demiştir ki: 

"- Hukukan sen jermen muahe
desi hükümlerinin ihlal edilmiş oldu
ğunu söylemek için hiç bir sebeb yok 
tur. Yalnız alman - Avusturya anlaş
masının ameliyatta ne gibi bir tesiri 
olacağını bilmek kalıyor. Bu babta 
diyebilirim ki, İngiltere hükümeti 
hiç şüphesiz, merkezi Avrupadaki 
hadiselere karşı aiakasılzık göstere
mez. -Şimdi Almanya • Avusturya an· 
laşmasının neticelerini takdir etmek 
çok acele bir hareket olur. Zira al~
kalı taraflarca girişilmif olan birçok 
teahhüdlerin ne suretle icra edilece
ğini iyice öğrenip bilmemiz lazım
dır.,, 

Japon sosyal partisi 
reisine suyka~d yapıldı 

Tokyo; 3 (A.A.) - Sosyal parti 
başkanı evinde dört meçhul şahsın te· 
cavUzUne uğramış ve ağır surette ya
ralanmı~tır. 

Bütün gazeteler, sosyal kUtleler 
partisi reisinin hayatına karşı yapı· 
lan suikasd haberini, büyük manşet· 
terle bildirmektedir. 

Parti azaları, bugUn parlamentoda 
bu mesele etrafında dahiliye nazırm
dan sualler sonnu?lardır. Dahiliye 
nazırı B. Suyetsugu, bu hususta çok 
şiddetli tedbirler alınmış olduğunu 
bildirmiştir. 

rak, büyük bir hassasiyetle tesbit ey- Gönüllüler meselesi B. ŞAKİR KESEBİRİN BEYANATI 
lemiştir. Röyter ajansının istihbarına göre, 

1937 malt yılına aid, bu sütunlarda t · (Başı 1 inci sayfada) 
her ay tahlil etmekte oldug~umuz, tah- spanyadaki gönüllülerın geri alınma- p.f ettirmenın mümkün olduğu, fran

sı hakındaki ingiliz formülünün mü· sız ziraat siyasetinden doğan müşkül· 
silat rakamları göz önüne getirilince; zakerelerine Londrada diplomatik yol ~ 'k · · d lere ragmen son ı i sene ıçın e teey-
varidat tahminlerinde asla mübalega lerle devam olunmaktadır. Plan esas i- · · · b yüd etrnıştir. 1935 senesıne nıs etle 
edilmemiş olduğu kolayca anlaşılır. tibariyle bütün alakadarlar tarafından 2.264.000 liralık bir tezayüd vardır. 

1938 mali yılı bUdcesi, Büyük Ön- kabul edilmiş olmakla beraber henüz Bu rakam mühim olmamalda beraber 
der Atatilrkün yüksek ~irektiflerin- halledilmesi icab eden buı zorluklar yine bir tezayüd ifade eder. 
den mülhem olarak hazırlanmış olan mevcud bulunmaktadır, Türkiye hükümeti mübadelelerde 
hükilmet programının realize edilmesi Almanya ile İtalya, gönüllülerin ge- esaslı bir iyileşmenin ancak tedrici o· 
için icab eden tedbirlerin alınmakta ri çekilmesini tanzim edecek olan iki labileceğini kabul ederek, bir tarafdan 
olduğunu ifade etmesi bakımından da komisyon İspanyaya gider gitmez ka· iki memleket arasındaki ticaret mUba
ı;ok ehemiyetlidir. -ta ko.ntı:al.unun..telc.rar_tesisini israrla -A ı .... ; · ~.rA,,.n ~i:ıMt' 

1938 malt yılı bUdcc&lndc, 1937 mali istemektedir. acrmaycaiylc en trı vcyanaı • .,, • 
yılına nazaran, tahakkuk eden fazla- Fakat Fransa ile Sovyetler birliği ri şeklinde i~birliği imkanlarına revaç 
lıkların hükümet programında i§aret ancak gönüllüler geri alınmaya başla· verebilecek umumi bir planı tedkika 
edilmi~ olduğu gibi, memleketin yük- dıktan sonra bu kontrolun kuvvetlen· amade bulunmaktadır. 
sek menfaatleri ile alikadar işlere ve mesini taleb ediyorlar ve aksi takdir- 1'ürkiyenin ekonomik 
gene programda tesbit edilen vergi· de frankocular denizden istediklerini 
lerde yapılacak tahfiflere tahsis olun- getirebilmekte serbest bulundukları 
duğu görülmektedir. Bu yıl büdcesine, bu müddet zarfında cumhuriyetçi İs· 
en başta memleketin müdafaa vasıtası panyanm kara hududlarmın kapan
olan orduya 15 milyon lira ve diğer ması dolayısiyle hiç bir şeyi alamıya
kültür, sağlık, ziraat işleri gibi mü- cağın ileri sürüyorlar. 
him servislere de, geçen yıl büdcesine il ava kontrolü 
nazaran, 6,S milyon lira fazla tahsisat 
konulmuştur. Memleketin sanayileş
me ve demiryolları inşası gibi kalkın
masına yarayan servislere aid prog
ramların realize edilmesi için de ayrı
ca tedbir alınmış bulunmaktadır. 

Vergilere gelince; hükümet prog
ramında realize edilmesi kararlaştm· 
lan tahfifler büdcenin hazırlanmasın
da nazara alınmıştır: 

l - Hayatı ucuzlatmak için milli 
istihsal maliyeti üzerine müessir ver· 
gi ve resimlerle memleket dışından 
almağa mecbur olduğumuz iptidat 
maddelere mevzu vergiler üzerinde 
tetkiklere baılanacak ve bu vergi ve 
resimlerin önümüzdeki mali yıl için· 
de tahfifi cihetine gidilecektir. 

2 - Memleketin istihsal vasıtası 0 • 

lan köylünün ödemekte olduğu hay· 
vanlar vergisinde, geçen yıllarda y~
pılmış olan tahfiflere ilaveten yem
den yapılacak tahfiflerle köylünün 
vergi yükü ehemiyetli mikdarda azal· 
tılmıt olacaktır. 

3 - Hizmet erbabının (memur, müs. 
tahdem, ameleler) ödemekte oldukla

rı buhran ve muvazene vergilerinde 
de, büdce imkanları göz önünde bulun. 
durularak, tedrici tahfifler yapılacak 
ve bu tahfifler bilhassa en evel en az 
maaş almakta olanlardan başlamak su
retile senelere tevzi olunarak icra edi· 
lecek ve buna da yeni yıl bUdcesinin 
tatbiki ile baılanacaktır. 

••• 
1938 mali yılı büdcesinin masr~f .ra· 

karolarını, servislere ve sarf yerlerıne 
göre, ileride diğer bir yazımızda tah· 
li1 edeceğiz. Yalnız bu yazımızı- bitir
meden evel, hükümetin bugünkü şart· 
lar içinde, normal varidat kaynakların
dan istifade etmek suretile hazırladığı 
bu denk büdcenin memleketimizin u· 
mumi menfaatlerini her cebheden kar
şılayacak bir vasıfta bulunduğunu ve 
hükümet programındaki vaidlerin ye· 
rine getirilmesi için büyük bir hızla 
çalışıldığını ve bugünden büyük bir 
kısmının realize edildiğini kaydeyle· 
meği bir vazife biliyoruz. - Sa. 

Diğer taraftan fransız mahaf ili, in
derpiş edilmemiş olduğunu, halbuki 
depiş edilmemiş olduğunu, halbuki 
Majorkdan tayyarelerle Frankoya sev
kiat yapıldığına dair ortada mühim 
şüpheler mevcud bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Gönüllülerin geri alınması masraf
larının taksimi ve muhariblik hakları· 

· d ı kadar gönül-nın verılmez en eve ne 
lü geri alınması lazım geldiği mesele-
leri de halledilmesi icab eden nokta-

lardandır. 

lJ1 u Jıcıriblik hakkının 
wnınmasi 

Sovyetler birliği muhariplik hakla
rının 20 bin gönüllü geri çekildikten 
sonra tanınmasını kabul etmekte ve 
fakat Almanya ile İtalya bu rakamın 
on bin olmasında ısrar göstermekte
dir. 

Sonra muhariblik haklarının şümu
lünü de tesbit etmek ıazım gelmekte
dir. Bu nokta halledilse de iki ispan
yol tarafının da muvafakatini de al
mak zarureti vardır. 

Londra, 3 (A.A.) - Lib:ral Mander 
avam kamarasında başvekılden şunu 

sormuştur: 

_ Avrupada dört büyük garb dev-
leti arasında bir teşkilat vücuda getir
mek üzere İtalya ve Almanya ile mü
zakerelerde bulunulması hususunda 
Fransa İngiltere ile mutabık mıdır? 

Başvekil cevabında demiştir ki: 
- Garb devletleri arasında bir pakt 

yapılması için ortada bir teklif mev
cut olduğunu bilmiyorum. Fakat İn
giltere hükümeti, iki memleketi alaka· 
dar eden bütün meselelerde Fransa hü
kümeti ile samimi temaslarını muha
faza edecektir. 

l tal yaya ne gibi şartlarla 
ödiinç para verilecek ? 

Londra, 3 (A.A.) - Avam kamara
sında, İtalyan ithalıtını artırmak için 
hükümetçe İngiliz mükellefleri zara
rına olarak hiç bir garanti verilmiy~
ceğine dair muhalefetin istediği temı
nat karşısında maliye nazırı demiştir 
ki: 

"- İhracat, kredi garantisi yabancı 

programı 

Türkiyenin ekonomik programı mil· 
him gayri menkulleri de icab ettirmek
tedir. Türkiye hükümeti bu pro~ramm 
ecnebi sermayesinin de yardımıyle ta
hakkuk ettiğini görürse bundan ancak 
memnun olabilir. 

Ecnebi müesseseler tarafından ya· 
pılacak işleri Türkiye kısmen türk li· 
rası kısmen de türk ihracat malları i· 
le ödeyebilir. 

Türk parasiyle ödenecek kıSım bu 
işler dolayısiyle ecnebi grupların Tür
kiyede yapacakları masraflara tekabül 

ithalatçılarına değil, ingiliz ihracatçı
larına verilmektr...lir. Şimdiye kadar 
diğer bütün memleketler için olduğu 
gibi İtalya için de yapılacak taleblerin 
tetkikine devam olunacaktır. Bu taleb
ler istişare kredi servisi tarafından ve 
münhasıran ingiliz ihracat ticaretine 
yardımda bulunmak üzere gözden ge
çirilmektedir.,, 

Simon, diğer bir suale de ceva? ~e
rerek, italyan hükümetinin hiç bır ıs· 
tikraz talebinde bulunmadığını ve 
böyle bir talep yapılacağını farzett!
recek hiç bir sebeb mevcu.d ~l~adıp 
gibi derpiş ds: edilmediğinı bıldırmış-
tir. 
Akdeniz müzakereleri vaziyeti 

. Kahire, 3 (A.A.) - Al~ram gaze
tesi, ingiliz • italyan muzakereleri 
hakkında yazdığı bir makalede diyor 

ki: 
"- Hür ve müstakil bir devlet olan 

Mısırın, herhangi bir Akdeniz müza
keresine iştirak etmek hakkı sarihtir.,. 

lngiliz - italyan görü~meleri 
ve Mısır 

Paris. 3 (A.A.) ..:... Mısırın Paris el
çisi Fahri Paşa, misafir bulunduğu a
merikan kulübünde söylediği nutukta, 
İtalyanın Süveyş kanalı üzerindeki id
diaları hakkındaki haberlerin Kahire
deki İtalya elçisi tarafından resmen 
tekzib edilmiş olduğunu hatırlattıktan 
sonra dmiştir ki: 

"- Mısırın Tsana gölündeki hayati 
menfaatleri Fransa, İngiltere ve İtal
ya arasında akdolunan 13 ilkkanun 
1906 muahedesiyle ve bu muahededen 
sonra teati olunan notalarla teminat 
altına alınmıştı. Başlamak üzere olan 
müzakereleri de Mısırın Nil havzasın
daki hayati menfaatlerini koruyacağı
na eminim.,. 

edecektir. 
Münakalesi yapılacak kısma gelin· 

ce, bu, müessesenin intibah edeceği 

eşya tarzında icra olunacak ve makina 
ve saire gibi gayri menkullere yatı
rılacak paraya ve müesseselerin nor
mal karlarına teadül edecektir. 

''Her ıey iyi niyetle 
hallolunabilir ,, 

Bu münakaleyi yapabilmek için mu- .. ~ 
adil türk malı ihraç olunabilmelidiı' 4 ' 

Höu hhlıW'A'ttmcsiir "lm tarzda tecelli,. 
etmelidir, 

Biz. kendi hesabımıza, fransız piya
sasını tekrar kazanmak için ciddi bir 
gayret göstenneye amadeyiz. 
Eğer Fransa da bizim ekonomimizdo 

faal bir rol oynamak istiyorsa her şe• 
yin karşılıklı iyi niyetle halledilebi~e
ceği kanaatindeyiz. 

Size şunu söylemek isterim ki, ihra
cat siyasetimize yeni bir ~ekil vennek 
üzere bulunuyoruz. Bunu ihracatımızı: 
artırabilmek imkanlarını gördüğümilz; 

bazı memleketler ve blhassa Fransa le
hine yapacağız. Fakat mübadeleleri 
arttırmak istiyoraak her şeyden evel 
bloke edilmiş bulunan fransız - türk 
klering hesablarını temizlemek lazım· 
dır. 

Dört milyon liralk bir açık 
yüzünden ••• 

Altı aydanberi meriyette bulunan 
yeni anlafffia hususi takaslar sayesin
de vaziyeti düzeltmiştir. Bu misal de 
gösterir ki, topu topu dört milyon li
ralrk silrünüp giden bir kliring açığı 
yüzünden fransız - türk ticaret mü
nasebetlerinin bundan ziyan görmesi 
doğru değildir. 

Bu bakiyeyi tasfiye için başka vası
talar da yok değildir. Ancak bir misal 
vermek için şunu söyliyeyim ki, Fran
sa ı>enede 23 milyon ton kömür idhal 
etmektedir. 
Şimdi senede 200 bin ton kömür ih

raç eden ve bu mıkdarı git gide artıra
cak olan Türkiye, Fransaya pek ala 
kömür de verebilir. 
Eğer bu sahada makul bir gayret 

sarfedilirse, memleketlerimiz gibi iki 
memleketin, karşılıklı müsbet ihracat 
azmiyle hareket ederek, işlerini yolu-
na koymamasına imkan yoktur. Müna
sebetlerimiz de bundan her sahada 
faydalanmış olacaktır. (A.A.) 

Bir deniz altı gemisini 
çalanların muhakemesi 

Ren, 3 (A.A.) - Brest limanında 
ispanyol hükümetçilerine ait olarak 
bulunan C.2. denizaltı gemisini geçen 
eylülde Franko hesabına kaçırmak is
terken yakalanıp hırsızlık maddesin
den mahkum edilmiı olan eski lrun 
mevkii kumandanı binbaşı Tronkoso 
ile arkada~ları hakkındaki bükümü is
tinaf mahkemesi nakzetmiştir. 

İstinaf mahkemesi denizaltı gemi· 
sini çalmak maddesinden bütün maz
nunları beraet ettinnekte ve anca:C 
memnu silah taşımak cürmünden dola• 
yı tekrar muhakemeleri yapılmak üze· 
re bunları ceza s~lh hakimliğine gön· 
demıektedir. 
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H i K A y E i~K·Jll•l•HEi 
Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri Küçük bir trajik kOmedi 

Yazan: Jo•el Pakot• Çeviren: Hikmet Tuna 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Per§embc 
Cuma 
Cumartesi 

: Halk ve Sakaıya ., 
: Eie ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul eczanesi 

rinden fırlıyor.) Gene mi? : Merkez " Koca - (İri yarı .esmer bir adam). 
.Vilma, bir arkadaşım beni bugün ziya
rete gelecek. 

Arkadaşı (Kalkıyor, elini adamın 
omuzuna koyuyor.) Kıskanıyorsun ga-

HALK ve YEN1 . 
Sinemalarda matineler 

- Kadın (genç, ufak tefek bir ka
dın). Bana da misafir gelecek. 

Koca - Benimki gençlik arkada
§mı. Ona karşı bir parça mültefit dav
ran. 

- Kadın Fakat, sen de benim misa
firime iltifatını esirgeme, e mi? 

Koca - (öfkeli) Aman yarabbi gene 
o çaçaron mu geliyor? 

- Kadın (canı sıkılmıı bir eda ile). 
Ne kadar acaibsinl Sen benim akraba
larıma tahammül edemiyorsun. O be
nim yeğenim; çocukluğumuz onunla 
birlikte geçti. 
(Odanın kapısı vuruluyor.) 
Koca - Galiba benim doetum geldi! 
- (Yarı ağızla, fakat emniyet ve· 

terek) yahud benimki geldi. (Göz
leri sevinçle parlıyor.) Jorj 1 
Yeğen - (elinde bir kaç tane gül o

lan kıbirli bir delikanlı içeri giriyor.) 
Bonjur Vilma ... Merhaba. Karl . Tale
beme bir kaç tane gül takdim etmeme 
nıüsade edersin değil mi? · 

Koca - (Soğuk bir eda ile) Hay 
hayı 
Yeğen - Dün çok güzel çaldın Vil

nıaı 

(Kadının kocasına hitab ederek) çok 
büyük bir terakki gösteriyor. (kadına) 
kaç saat ekzersiz yaptın? 

Koca - (öfkeli) Çıldımıağa yete
cek kadar .... ! 

- Kadın (istihzalı bir eda ile) Se~, 
lirin ve sevimli bir odada karının pı
Yanosundan değil de, ancak Hindistan 
ormanlarında arslanların kökremele
rinden, fillerin homurdamalarından 
hoşlanır, zevk duyabilirsin... . 

Koca - Her halde Stefan'dırl (mı
&afirini karşılamağa gidiyor.). 
Kadın - Misafirini kendin kabul 

et. Ben şimdi piyano çalacağım. (Ye
ienine) gel, Jorj 1 (Delikanlı ile yan
daki odaya geçiyor.) . 

Koca - Hoş geldin, Stcfanl Senı 
&örenler ne olur? Şöyle buyur .•• Ev
.lttıdiğimdenbcri bir daha göriinmc
u· 
ın. ) Af 
Arkadaşı - (bir parça smlğan 

'-ayur, Kari, İlk saadet ~nlerin~ se
\i a)latsız etmek i9temedim. Belkı ka
~r ı,ekirlardan h09lanmaz, dedim. 
<k,·ano sesi ıı;eliyor). 

liba. . 
Koca - (Mütecsair) İyi keşfettın; 

doğrusu o piç kurusunu- kı~kanıyo 
ruml (yeniden piyano seslen) 
Arkadqı - Aaabileşme, otur!. S7· 

nin gibi güçlü kuvvetli ve cesaretlı bır 
adamın fidan gibi bir çocuğu kıskan-
ması, doğrusu, gülünçtür. . . 

Koca - İyi, iyi ama, benım kendı
me itimadım yok. Kadın r~hu ç~k de
rindir. Böyle bir ruha neyın tesır .ede
bileceğini allah bilir. (piyano sesı ke
siliyor, derni bir sessizlik; arka~ı~dan 
tekrar çalmaya başlıyorlar.) Goruyor 
musun, bak gene durdular 1 Bunun se
bebini anlamak istiyorum 1 (Fırlayıp 
dıprı çıkıyor.) 

* Koca_ (Bitkin bir halde odaya gi-
rerek bir sandalyeye çöküyor.) 
Arkadaşı_ Ne var? Ne oldu? 
Koca _ (Son derece .hiddet.~i) .~a-

u öptüg. ünü gözlerımle gorduml çaron . . . 1 Ç" 
Buna rağmen kendimı za.btettım.' . ~n~ 
kü ... Çünkü bir yumrukta her ıkısım 
de yere sermekten ~orktum. O?•. ~~k 
korkunç ıey ı Yeğenı olacak herıfı op-
tü ... 
ArkadaJı - Asabailcşmc Kari, asa

bileJme l Gördüğün şey, dünyayı sar
aacak kadr korkunç değili Ve belki de 
aadece bir akrabalık sevgisinden ileri 
gelmiştir ... Buna bir facia göziyle bak
mamalısın. lki yaramaz çocuğun gi)r
mesi lazım olan cezaya müstehaktır
lar; işte o kadar. Sopanın dadını tat
tıktan sonra, bir daha böyle yaramaz
lıklar yapmağa bevca etmezler 1 (~~ 
sırada piyanonun sesi tekrar keaılı-
yorJ 

Koca_ (Yerinden fırlıyor) Oh! 
Kadın_ (Yeğeniyle bir~i~t~ i~e~i 

&iryor. Neşe içinde) Ekzen;ızı~. ~~
tirdik. (Kocasının arkadaşını goru· 
yor) Aal 

Koca - (Kısık bir sesle) Jolan, 
gençlik arkadatım Stefan Alpar'ı aana 
takdim ediyorum. 
Kadın - Müşerref oldum! Hof gel

diniz! 
Yeğen- (Azametli bir tavırla ken

dini takdim ediyor) Adım, J orj Kon
radi! Maalesef alelacele gitmek zorun
daymı. (Kadının kocasına} Af et, 

H~rıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

CumartHİ 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıtüılerindcn baıka 
H A L K sinemasında hercün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme &'!inleri: 
P a z a r t e & i ve C u m a •• 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri · 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlus M. na . 
Cebeci'den Aı. fabl. n 
Aı. fabl dan Cebeci'ye 

Yenişehl.r'den Uiuı M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

Sabah 
llk 
ıefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

Ak tam 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akkdpruden S. puarı'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ırktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aut 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akıamları Uluı Meydanından aaat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı Mey
danına dönüıleri sinemaların daiıhı 
saatlerine tibidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ra : Her sabah 8.20.Her 

"lj;ea - \Jiltı~ w•• ••*-r ı..::r- ı..!. 
t-yı naaıl aklına getiriyorsun? Karım 
~ Benden çok memnun. Şimdi - İtte 
~it. piyano çalıyor. Müziğe o kadar 

ar-~., • '~ ı.. ... Uö.l.~. ı...ı.a.---=-ı•ı.~-
ll"kıam 19,15 ve 19,45 
.d• (aalı, ııerı;e.mı..., cu
martesi Toros sürat.) 

diifkün ki, sorma! Yeğeninden ders ·a 
lıyor. Çelimsiz bir deli.kanlı ama. çok 
iyi piyano çalıyor. Doğrusu, bu işin 
tıltıi. Karımı sonra çağırırım. Buyur, 
~r. Anlat bakalım, neler yaptın, ne-

l' Yapıyorsun. . 
, Arkadaşı - (oturuyor) Bende hıç 

~l' değişiklik yok. Yemeklerimi hala 
Yan Harkay'larda yiyorum. 
ltoca - Orakadilerin hepsi de bizim 

~ki ahbablar mı, yani, anlıyorsun ya, 
~den mi? 

Arkadaşı - Evet. 
lf leoca - (İçini çekiyor) Tabii, be

lan halime acıyorsunuz. 
Arkadaşı - Hayır, sana gıbta ediyo

r~. 

~a - Ağız yapma, ağız yapma ... 
(~1Yanonun sesi kesiliyor. Karl, ken· 
dı . . ru birdenbire toplayarak kulak verı
)or.) 

Arkadaşı - Evet, sana gıbta ediy~
~z .. Ne iyi ettin. Genç ve güzel bır 

rın var ... 
di k?Ca - (kulağını s.ivr~ltmiş 1 hala 

11lıyor. Canı sıkılmış bır eda 'ile) e
)et, evet ... 
Arkadaşı - (Etrafa göz gezdire

rek) Ne ferah, ne kadar candan bir 
)~Ya ..... Hindistan maceralarına, artık 
llih.ıyet verdin galiba? 

koca - (durgun) Onların hepsine 
'1tıc nihayet verildi 1 
Arkada~ _ (bir parça müstehziya

~) Arslan uslandı (Adamın sinirlen-
1iinn fa11kına vararak) nen var allah 

•tkına? 
ltoca- Hiç. 
Arkadaşı _ Hayır, hayır sende bir ry Yar. Pek sinirlisin. Nen var söy

er ırıiıin? 

Koca - Hayır, hayır, nereye gidi
yorsun? Oturl acelen ne? (Yeğenin 
kolundan tutuyor) Gel, oturl Ewli. 
eski arkadaıımın şerefine bir bardak 
şarab içelim. (Büieye gidiyor bir biri
nin ayni olan kadehlerle iki tite alıp 
getiriyor. (Ayrı bir fişe açıyor. Ka
dehleri dolduruyor.) Ha, şöyle; buyu
runuz! (Yeğenin kadehini önüne sü
rüyor) bu, senin kadehin, jorj. Sana 
hafif bir likör verdim. (Kadehler~ to
kuşturduktan sonra içiyorlar.) 
Arkadaşı - Fevkalade! 
Koca - (Kahkahayı. koparıyor). ~a

kikaten mükemmel mı? Sen ne fıkır
desin, Jorj? 
Yeğen - Bir parça ekşimtrak ama, 

mükemmeli 
Arkadaşı - Benim içtiğim şarab 

çok lezzetli idi. 
Koca - Bizim içtiğimiz başka şey

di. Ne içtiğini biliyor musun J orj? 
(Merhametsizce ibr eda ile) Sen ölüm 
içtin! (Kadın yegeniyle birlikte deh
şet içinde.) 
Yeğen - (Bembeyaz ve korku kap

lı bir çehre ile yerinden fırlıyor.) Ne 
dedin, ne? 

Koca_ (Soğuk kanla) Bu kad~ht~, 
Asyadan getırdigim çok ~uvvetlı b~r 
zehir vardı. Karımla bana ıhanct ettı· 
ğin için öleceksin 1 
Kadın _ (Haykırarak) İftira edi-

yorsun! . 

Samsun hattına: Her&'iin 9,35 (~ .. 
ri, Sıvaı, Amasn iN 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Hercün 9,40 
ZonıuJdak hattı : • 15.00 
Kınkkale'7e n7otobUa • 16.05 

GONDELIK 
Hicri. 1357 
Muharrem: 1 

S.·D, 
Güneı: 6 2!1 

9C11? 1 

Rumi • 1353 
Şubat: ısı 

S. D. 
Aktam: 18 03 

Koca - Sevgili yeğen, zchiri hiı et
meğe başladın mı? Ebedi hareketsizli
ğe inkıl&b edecek olan bir durgunluk, 
bir donukluk duyuyor musun? Deli
kanlım, itte buna ölüm derler. Kendi
ni hiç üzme, müteselli ol; ölüme mu
kabil karımı alıyorsun 1 
Kadın - (Yavaşça hıçkırıyor) 
Yeğen - (Yalvaraak) Merhamet et, 

acr bana! 
Koca - (İstihzalı) Böyle eşsiz bir 

mükafata namzed olduğun halde, mer
hamet mi dileniyorsun? .. Öyle iıe, bu
rada ]olan, bu küçük şişede de pan ze
hir, yani hayat var. İkisinden birini 
seç. Seçaene ... Ne duruyorsun. Senin 
olan kadını istediğin kadar sevebile
ceksin. Fakat buna mukabil öleceksin 1 
Yahud, ondan ebediyen vaz geçerek 
hayata kavuşursun. Hangisi işine ge
liyor? 
Yeğen - (Çılgın bir hal alıyor) 

Panzehir, panzehir ister.im 1 Yeğen_ (Şaşkın) Böyle bır şey va-

rid değil! . 
Koca _ Evet, biraz ön~e ~ pı~ano 

Koca - Demek karımdan vaz geçi
yorsun, öyle mi? 

başında öpüştünüz. Bu opucuk olumle 
ödenmelidir 1 
Arkadaşı - Kari, sen çıldırdın mı: 1 

Bu hareketinle kendini de mahvedı· 
yorsun! 
Yeğen - (Odanın kapısına koşu-

Yeğen - Evet, vazgeçiyorum. Sen 
bana pan zehir ver 1 

Koca - Sevgili Jorj, iyice düşün
taşın. Ben onun için öldürmek kudre
tini kendimde görüyorum da sen öle
miyorsun ha? 

Kaygtlar içinde 
yaşıyan Avusturya 

Berhteagaclencle Avuaturya bC1f11elcili lı1111vctin önünde eiilmiftir. 
Mak•aıtlı .aaman kaMınmaktı. Almanyaya ltarıı gelm•lt, kim•enin 
yardımına kOfacaiı ümidi olmadan meml~lteti utilciya maruz bı
rakmak demekti. Şuınig kahramanca bir ölüme, tehlikeli bir ha
yatı tercih etti. Bir taraftan da Naa~rne enlleller hcaırlıyacaktı. 
11 T emmua 1936 anlClfmcuı ona 20 aylık bir huaur .kaaanclırclı. 
Ayni manevrayı belki bir daha takrarlıyacak; lakat acaba İç mu
kavemeti hakkiyle organi~e edebilecek mi? 

Berhtesgaden mülakatından ve A
dolf Hitlerin Rayiştağdaki nutkun
dan sonra Avusturyalıların duygula: 
rmı gazete tefsirlerinde aramak bey
hude olur. Basın sıkı surette hüku
metin kontrolu altındadır. B. Şuşnig, 
bir oltimatomun önünde boyun eğ
miştir. Kabinesinin tadilini ve daha 
bir çok tedbirleri kabul etmiştir ki 
bunlar vatanının istiklalini rehine 
koymaya muadildir. Matbuatının esa
sen mevcud olmayan istiklalini ise 
koruyamıyacağı büsbütün aşikardı. 

B. Hitler, mülakatında kendisine 
demiştir ki: "Bana karşı Fransa ve 
İngiltereyi tahrik etmenize tahamül 
edemem." ve. ilave etmiştir: ''Esasen 
buna muvaffak olamazsınız. 7 mart 
1936 de Rende daha müşkül bir işi 
muvaffakiyetle baprdım. Fransa ve 
İngiltere yerlednden kımıldamadı
lar." 

Avueturya batvekili, karşısındaki
nin belki doğru söylediğini düşüne 
rek, boyun eğdi. 

İtalyanın yardımı hususunda daha 
fazla hayale kapılamazdı. Mussolini, 
Roma - Bertin mihveri politikasından 
çıkamaz ve milıttefikine karşı gele
mezdi. 

1937 de Vc-nedıikte kendisiyle konu
şalıdanberi , B. Şufnii İtalyanın or
tadan çekildiğini hissediyordu. Müla
katlarında daha ziyade İspanya har
'bTyle me~gul gör.Unmüş ve Orta Av
rupa ile alibaınm krtlığını gizliye
memifti. Hatıti mubatıbma Alman e• 
mellerini Çekoslovakya üzerine çe
virmc-k için B. Denetle ' yakmlapa 
tqebbU.lerlni terıketmeaini bile tav
siye etmiftl. 

Bunun neticesinde, Avusturya baş
vekili İtalya ve Almanyanın arala
rında anıa,tıklarını ve bu anla,manıl\ 
bedelini Avusturyanın ödeyeceğini 
takdir etınifti. Fakat ne de oha, B'. 
Şuşnig, f talyadan ümidini kesmemek 
ihtiyacındadır. Ve bunun için de U
mid kesmemeyi tercih ediyor. Fakat 
Fransa ve İngilterenin yardımı ol
mazsa İtalyanın Almanyaya kartı a
s;iz kalacağını bilmektedir. 

Onun içindir ki Viyanada. Avus
turyanın Alman emellerine karşı mu
kavemeti Fransa ve İngiltereye bağlı 
olduğu kanaati hakimdir ve vatanse
ver cephe bu iki devletin Hitlere ih
tiyat ilham edecek kadar salahiyet 
göstermelerini, fakat onu tahrik ede
cek ve kızdıracak kadar ileri gitme
melerini arzu etmektedir, 

---YAZAN----• 

Viktor Jerar · 

''ôrop Nuvel''den 

nik başladı. Sermayeler ve ferd
ler yabancı memleketlerin yolunu 
tuttular. İtçilerle kıralcılar da. bu 
otoriter rejimde kanaatlerini serbest
çe izhar edememekle beraber, gene de 
anlaşmadan çok müteessir oldular. 
Bununla beraber fabrikalarda protes
to listeleri dolaştı. Bunlardan biri bir 
milyondan fazla imza topladı. Hal
buki sendikalar birliğğinin ancak 
420.000 azası vardı . . Avusturya fede
rasyonunun korporatif ana yasası, 

sendikaların, politika ile iştigal et
memek prtıiyle devamına müsaade et
miştir. Dolfua tarafından partileri 
kapatılan sosyal demokratlar da bu 
sendikalara iltica etmiflerdir. 1934 
ihtilalinin kanlı bir tekilde bastırıl
masından doğan infiale rağmen, işçi· 
ler, "katlimiz" dedikleri Dolfus'un 
halefine, Nazi Almanyasına karşı ko· 
yabilmek emeliyle, mUzaharetten çe
kinmedi~r. 

Kralcıların bir milyondan fazla ta
rafdarları vardır. Bunlar eski politik 
husumetlerini bir tarafa bırakarak, 

müştere1t düşmana karşı cephe tut
mak için işçilere yakla,tılar. 
Eğer bu anlqma kuvvetlenir ve B. 

Şu9nfc bu iki elemanın yardımına da
ha fazla yer verirse, Hitlerfn, Avus
turyadald "halk cephesi.. ne kartı 
komunizml ezmek bahane.Jyle ayak
landığı giSrülece.ktlr. Nazi propagan
dasının temleri ihracat mataıdır. İs
panyada bunlardan istifade edilmiş

tir. Avuaturyada da ayni muvaffaki
yetle tatbik edilebilir. 

Alman nüfuzuna kaflı mukavemet 
büyük güçlüklerle karşılaımaktadır. 
Evvela Avusturya Nazileri 1 Bunlar, 
'kendilerine verilen talimata uyarak 
§İmdilik itidal dairesinde tezahürler
de bulunmakla iktifa ediyorlar. Ra
yhftağ nutku dolayıaiyle Viyanada, 
Grazda, Linzde, İn&brikde yaptıkları 
nilmayiflere ancak yirmi bin kadar 
adam iştirak etmiştir. Avuaturya is
tikliline düfkün olanların endişeleri, 
Hitlerin Almanyada vaktiyle tatbi.k 
etıni! olduğa metodun Avusturyada 
Naziler tarafından tatbiki, yani ikti
darın yavaş yava§ nüfuz edilerek ele 
geçirilme11idir. 

Berhtesgadende Avusturya başve
kili kuvvetin önünde eğ!lmittir. Mak
sadı zaman kazanmaktı. Almanyaya 
karşı gelmek, kimsenin vardımına ko
şacağı ümidi olmadan ~enıleketi is
tilaya maruz bırakmak demekti. Kah
ramanca bir ölüme, tehlikeli bir ha
yatı tercih etti. Bu esnada Nasyonal 
sosyalist hamleye maniler hazırla
maktan geri kalmıyacaktı. 11 temmuz 
1936 muahedesi de ona empoze edil
mitti. Fakat, B. fon Papen'in fikrince 
Almanyanın Avusturyrıya nüfazuna 
yol açacak olan bu anlaşma B. Şuş
nig'e yirmi aylık bir huzur kazandır
dı. Ayni manevrayı tekrarlamaya ha
zırdır. Fakat bu kere iç mukavemeti 
hakkiyle organize etmeye muvaffak 
olabilecek midir? 

Almanyada Nasyonal sosyalizmin 

iktidar mcvkiine geçifini hemen takib 
etmit olan h!diseler bugün Avuatur
yada da belirmektedir. Viyanada at-
mosfer ağırlaşmaktadır. 

Gerçi it Sayı İnkuart katoliktir. 

Emniyet jandarma itleri de muavini 
B. Skubl'in uhdesindedir. Fakat bu 
tedbir ne dereceye kadar sağlamdır? 

Polis ne der~ceyc kadar hükömete 
sadıktır? Viyanada, naayonal eoaya
listlerin eon nümayişleri eanasında 
polis pasif kalmıftır. 

1i koca - (Kalkıp kapıya doğru iler
ı·~or, tekrar dönüyor, sinirli) Sen ga: k ~ ağır işitiyorsun. Piyanonun sesı 
eaıldi. 

or) Çabuk bir hekim geJsinl İmdad! 
y Koca _ (İstihzalı) Beyhud~ yere 
kaçmaga çalışıyorsun; ölü~~ ~enın y~
kanı bırakmıyacaktır 1 İçtıg~n şey.ın 
panzehirini benden başka kımse bıl-

Yeğen - Panzehir, panzehir ver l 
Koca - Ben seni hakikaten anlaya

mıyorum. Bu vaziyet karşısında J o
lan'ı sevmediğine hükmetmem lazım. 

B. Şuşnig, Avusturya kamoyunun 
iki mühim unsuruna itimad edebilir: 
Meşrutiyetçiler ve i.§çiler, Yahudi 
maliyecilerinin yardımı da onun için 
kıymetli bir istinadgahtır. 

0

Na.ziler Jimdilik iıhtiyatla hareket 
ediyorlar. Çünkü ifrat gösterme, bu, 

ancak mukavemetin ihtiyatkarlığını 

artırmaya yarayacaktır. Tazyik ancak 

' gölgede ve ferd çerçevesinde yapıl-
,. 1Arkadaşı - Seni anlamıyorum. Ke-
1 ~ı-.e kesilsin, bunda ne var? 

la OCa - (yüzünü ekşitmiş) O, onun
et ~raber de ı .. Çalmaya neden devam 
ltlıyor acaba.? 
Arkadaşı - "O" dediğin de kim? 

Pi koca - Yeğ eni. Çaçaron 1 (yeni~e~ 
yJano sesi işitiliyor, adamın yuzu 
lı ınuşuyor, oturup rahat bir nefes ~
ğror.) Böyle şeylere ehemiyet verdı
flalttı. Yok. Son günlerde sık sık göğüs 
~ığı çekiyorum. 

il .rkadaşı - Belki hareketsizlikten 
~ı geliyor. Gezmeli, yürümeli 1 

c: Oc:a - Evet, temiz havaya ihtiya
'ltJ ıtrı ~ar. Biliyor musun ki, hemen he
~n bir Yıldanberi tüfeğimi elime al-
"Chrn (T ' k 'l' ~r · ekrar piyanonun ıesı esı ı-

' adanı, büyük bir asabiyetle ye-

miyor. 
Yeğen_ (Kapının önünde duruyor, 

Ş:aşkın şaşkın bakınıyor) Kuzum Karl ; 
bu pan zehirden bana da ver 1 

Koca - Sus, sesini çıkarma 1 kıpır
dama 1 Hareket ölümünü hızlaştıracak
tır. Kan ne kadar süratle devrederse, 
zehir de o nisbette tesirini yap?1akta
dır. (Hiç tetiğini bozmadan JorJa ~ak
laşıyor.) Gördün mü: deli~~n~ı; ~yle 
bir ahmaklığa hiç deger mı ıdı? Boy le 
bir h~t yüzünden şimdi ölmek 
mecburiyetindesin. Ancak, cezaya 
müstehak olan hareketini" çok pa~a~ı 
ödediğin için, karımı sana vermek ıstı-

um Yarım saatlik ömrün kaldı ve yor . . d" 
bu müddet zarfında, Jolan senın ır. 

Kadm - Karl, neler MSylUyoraun 

Yeğen - (Haykırarak) Onu sevmi
yorum ben 1 Ben ondan nefret cdıyo· 
rum, iğreniyorum 1 Sen bana haytımı 
iade eti 

Koca - (Bir Satir gibi gülerek ka
dına baktıktan sonra, yeğene yaklaşı
yor. İstihzalı) Delikanlı, hiç telaş et
me. İçtiğin likörde zehir yoktu. Olup 
biten §eyler, !8-kadan ibaretti. Pılını 
pırtını topla ve yolu tut bakalım! Ken
disinden son derece nefret ettiğin için 
Jolan'ın da artık gözü seni görmek is
temiyecektir, sanıyorum. (Kadına, acı 
acı) yoksa aldanıyor muyum? 
Kadın - (Bafını elleri arasına alm~ 

hüngür hüngür ağlıyor.) 
Yeğen - (Çıkıp gidiyor.) 
Koca - (Arkadafrna dönerek) So

pa naaıl atıhl"llllf, gördün mU1 

Rayştag nutku iki başvekilin müla
katından doğan heyecana yeni bir ıey 
ilave etmedi. B. Şuşnig tarafından 
beklenilen "~ vusturya istiklali" söz 
!erinin bu nutukta mevcud olmadığı
na ancak dikat edildi. 1936 temmuz 
anlaşması istiklal, hükümranlık, ka
rışmazlık tabirlerini kullanıyordu. 
Bunu imzalayan B. fon Papen ve tef
sir eden de B. Göbbeladi. Hitler bir 
tek kelime söylememişti. B. Hitlerin 
karakteristliklerinden biri de hiç bir 
zaman kendi kendini tekziıb etmeyi
,Idir. "Mein Kamp!" da neyse gene o 
kalmaktadır. 12 temmuzun ertesin
den itibaren, mali mahfillerde pa-

maktadır. Meyva olgunlaıtığı zaman, 
Cumhurreiai Miklaatan B. Şuşniği 
göndermesi rica edilecek, onun yeri
ne B. Says-İnkuart gibi bir bitaraf ge
tirilecek ve ondan bir plcbist hazır
lanması iatenece.ktir. 

Tehlike budur. Gari> devletlerinin 
katt tavurları yehi bir ' oltimatoma 
mani olamadığı takdirde. Viyanada 
memleketlerinin istiklilini isteyenler 
henüz ümidlerini kesmiş değillerdir. 
Anflusu bir fatalite diye kabul etmek 
istemiyorlar. Diğer memleketlerin de 
ayni tekilde hare-ket etmesini istiyor
lar. Ani halde mukavemet imldnsız 
olacaktır. Çilnkll biltılin mütereddid
ler, bütün .korkaklar, yani halk, en 
kuvvetli addetticinin tarafına, yani 
B. Hitlerin tarafına ıeçecektir. 

Çekoslovakya 
8. Göring'in nutku etrafında 

Çekoslovak gazeteleri B. Göringin 
nutku karşısında soğuk kanlılık göster
mektedir : 
Sağ cenah Norodni Novini gazetesi 

yazıyor : 
"Göringin Çekoslovakyaya hitabe

den sözleri hedefini bulamamıştır. Çc
koslovakyada alman akalliyeti mese
lesi, bizim dahili işimizdir. Üçüncü bir. 
devletin dahili işlerimize karışmasını 

kabul etmiyeceğiz. Berlinin ve batı 

dostlarımızın bu vakıayı göz önünde 
tutmaları lazımdır. Müstakil bir mille
tin şeref ve gururu ile telif edilmiyc
cek olan hiç bir harekette bulunmıya
cağız.,, 

iki nutuk· ara mdaki tezad 
Sol cenah Noroni Osvobozeni gaze

tesi yazıyor : 
"Göring'in sözleri, Hitlerin 20 şubat 

nutkunda bahsettiği detanta hiç şüphe
siz hizmet eder mahiyette değildir. Bi
lakis bu sözler, şansölyenin milletlerin 
kendi alınyazılarına kendilerinin hi
kim olması lüzumuna dair olan beyana
tının hakiki manasını demokratik ef
kin umumiyeye izah etmi§ olacaktır.,, 

Kiminle anlaşmalı ? 
Sosyalist Provo Lido gazetesi "Gö

ringin nutku, inkisara uğramış olmak
la beraber, Almanya ile bir tarzı hal 
arayanlara en iyi cevabtir" diyor. 

Müstakil Sağ cenah Narodni Politi
ka yazıyor: 

"Südet almanlariyle mi yoksa Al
manya ile mi bir anlaşma mümkün oı. 
duğunu merak ediyoruz. Göringin be
yanatı kuvvetli olmak lüzumunu kay
dediyor. Tehdidler bizi korkutmamalc
tadır.,, 

lnalllere 
... ilahlanma programı 
hakkında tef sirlcr 

Gazeteler, ailihlanmaya dair olan 
beyu kitab hakkında tcfairleııde bu
lunuyorlar. 

Taymis gazetesi, f ngiltercnin Jimdf
den Avrupa silah müvazenesinde tek
rar mühim bir unsur haline geldiğini, 
donanmanın daha ıimdiden büyük bir 
üstünlüğü mevcud olduğunu, hava fi
losunun hiç bir mukayeseden korkul· 
mıyacak bir seviyeyi bulduğunu kayde 
diyor. 

Gazeteye göre, en az tatmin eden ha· 
va taarruzlarına karşı sahada bapn
lanıdır. 

Deyli Herald gazetesi de, ingiliz hU
kümetinin halen bombardıman tayya
relerine kaI'§ı müdafaa için yeni bir 
gizli silah yaptığını bildiriyor. 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıeldi 

t--+---4--....... -+--

2 t--+--+-....... -

~ I--'--'--'--' •.__....__ 
s 

' i 
8 

' 
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Soldan safa ve yu/cırıdan aşağıya: 
1 - Cenubta bir vilayetimiz, • Kanadlı 

hayvan. 
2 • Eğri biıirü, 
3 • Abdal - Erkek hizmetçi. 
4 • Para ile - Bir Asya ırkına menıub. 
5 • Lahza - Ulaıtırmak. 
6 • Bir iıaret edatı • Bir gazetenin d• 

vamh müıterisi. 
7.- Acaib bir balık. 
8 • Havalanır - bir nota. 
9 - Evin damını örten nesne. 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

j - Bu odalarda daimi surette otur
mak ve çalışmak ve filmlerden başka 
bir madde muhafaza etmek yasaktır. 

6 - Belediyenin tesis edeceği film 
depolarının fenni vasıflariyle idare 
tarzları şöyle olacaktır .. 

a - Bu odada depo edilebilecek film 
miktarı en çok 3000 kilodur. 

b - Her odanın kapısı, 3 milimetre 
kalınlığında saçtan ve demir çerçeve 
içinde tek kanatlı dışarıya doğru açı
lır, duman sızdırmıyacak veçhile ke
narları çuha ve saire veya lastik ve 
kendiliginden kapanmasını temin için 
kuvvetli yaylarla mücehhez olacaktır. 
Odalarda bu kapılardan ve havalandır
ma bacasından başka hiç bir menfez 
bul unmıyacaktır. 

c - Her odada bir baca bulunacak
tır. Bu baca çatıdan iki metre yüksek
ligine kadar uzayacaktır. Bacanın ça
tıdan sonra olan kısmı 1,5 milimetre 
lık demir sa!jtan olabilir. 

d - Odalarda elektrik tesisatı gaz 
nüfuz etmiyecek şekilde olacak, auy
lar anantarsız oıacak ve doğrudan 
dogruya tavana tesbit edilecektır. Am
pullar demir tel kafes içinde olacak
tır. Lamba anahtarları odanın dışında 
ve kapı yanında olacaktır. 

e - Odalarda elektriK prizi bulun 
mıyacaktır. 

t - r iımler bu odalarda madeni bir 
kap içıncle vedıkıne konacak ~.ekilde 

ve böımelı rallar ıçincıe muhafaza edi
lecektir. 

g - Odalar hiç bir suretle ısıtılmı
yacaktır. 

h - Odalara yalnız çuha ve keçe 
terliklerle gırilecektir. 

i - Odalarda lüzumundan fazla dur 
mak ve !(alışmak caiz değildir. 

j - Depo mıntakasında ve hatta bü
roda dahi sigara içmek yasaktır. 

k - .Fennı füzum görüldüğü takdir
de paratoner tesisatı yapılacaktır. 

1 - Şehır h. ıetonu bulunacaktır. 

7 - Filmlerın develöpe, kurutma, 
muayene ve tamir edildiği yerin fen
ni vasıfları : 

a- Filmlerin muayene, tamir ve ku
rutma işleri kagir odalar içinde yapı
lacaktır. Bu odaların kapıları demir 
saçtan yapılmış dışarıya doğru açılır. 
ve kendiliğinden kapanır şekilde ol
maları ,arttır. 

b - Bu odaların çıkış yeri doğru

dan doğruya koridora açılacak yazıha 
ne vesaire gibi herkesin oturduğu di
ğer odalara açılmıyacaktır. 

pansiyon bulunmıyacaktır. 
i - Bu odalar ancak kaloriferle ıu

tılabilir. 

j - Bu odalarda bir kilodan fazla 
film yapıştırmaya mahsus madde bu
lundurulmayacaktır. 

A - Ahırlar 

8 - Film teşhir odaları sinemaların 
tabi olduğu fenni şartlara bağlıdır. 

Bu odalarda en çok 12 kişinin o
turmasına mahsus ve yere tesbit edil
miş sandalya buludurmak caizdir. 

9 - Gerek tamir ve gerekse teşhir 
odalarında yalnız köpük neşreden en 
az 1 O litrelik kimyevi yangın söndür
me cihazı bulundurulacaktır. 

ı O Teşhirhanede çalışacak ve depo
lara girecek kimselerin sinema opera
törlüğü ehliyetnamesini hamil bulun
ması şarttır. 

ıı - İşbu talimatnamede sayılan 
yerlerden başka mah,allerde her ne su
retle olursa olsun film bulundurul
ması yasaktır. 

Madde J75 - Film stüdyolarında 
bulunması zaruri görülen filmlerin be
lediye film depolarına mahsus olan hü

kümlere uygun yerlerde saklanmak 
iiartiyle 500 kiloya kadar çıkarılması
na belediye istisnai olarak izin verebi
lir. 
C - Barut ve barutlu maddeler 

satan mağaza ve dükkanlar 
Madde 376 - Barut ve barutlu 

maddeleri satanların uyacakları şart-
lar şunlardır. 

1 - Barut ve bzarutlu maddeleri 
6atanlar belediyeden ruhsat alacaklar
dır. 

2 - Bu dükkanların muhakkak ka
gir olması, tavanının ateşe davanıklr 
maddeden yapılmış bulunması şart
tır. 

3 - Bu dükanlar belediyece tayin 
edilecek yangın söndürme vasıtalarını 
bulundurmağa mecburdurlar. 

4 - Bu dükkanlarda ruhsatnamede 
yazılı mikdarclan fazla barut veya ba
rutlu madde bulundurmak yasaktır. 

YiRMiNCi FASIL 

Depolar 

Madde 377 - Her türlü depolarda 
yığılacak kereste, odun, kömiır vesai
renin hiç bir suretle yıkılıp kaymıya
cak şekilde muntazam olarak istif edil
mesi ıarttır, (Mahalle arasındaki o
duncu ve ı..ınnurc:U Ou.lıı.ld>.nl.a~.a.. ~ 

kayda tabidirler.) 

A - Kereste depolan 

c - Her muayene veya tamir oda
aında en çok 4 kişi çalışabilecektir. 

d - B umuayene ve tamir odaların
da 8 bobinden fazla film bulunmıyacak 
tır. 

Madde 378 - Kereste depoları aşa
ğıdaki şartlara uyacaklardır: 

1 - Kereste depoları 100 metre 
mikabından fazla kereste depo edilen 
yerlerdir. 

,, 

e - Bu odalarda sigara içmek ya
ıaktır. 

f - Odaların eşyasiyle diğer her 
nevi techizatı yanmaz maddelerden 
yapılmış olacaktır. 

2 - Kereste depolarında bulunması 
lazım gelen inşai gartlar şunlardır: 

a - Depo binası kağir olacaktır. 
b - Kapu ve pencereleri demir çer

çeveli, demir kepenk veya storlu ola
caktır. 

ı ...... H.~;~ .... k~'füm:u::::ı ı üniversite rektörlüğü 
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:.....--------------------~----.. g - Ufak film parçalarının atılma
sı için kapakları kendiliğinden kapa
nır demir kutular bulundurulacak ve 
bu kutular her gün temizlenecektir. 
Bu kutulara kağıd ve saire gibi başka 
madde atılmıyacaktır. 

h - Elektrik teiiisatı gaz nüfuz et
mez surette yapılacak ve serbest süs-

ULKU 
HALKEVLERI DERG',.... 

Ülkünün mart tarihli 61 inci 
sayısı çıkmıştır. 

İçindekiler: 

İç İşler Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kayanın 

Halkevlcrinin yıldönümünde ver
diği konferans. Profesör A. 
Mez: Orta zaman türk islam 
dünyasında deniz nakliyatı, P. 
Naili Boratav: Bey Böyrek hi
kayesi, M. Emin Erişirgil: hu
kukun üç cephesi ve hukuk ted
risatı, Orhan Şaik Gökyaz: Ba
na bir seslenen var (şiir), V. V. 
Bartold Mir - Ali - Şir ve siya
si hayatı, Ömer Barkan: Türki-

yede toprak meselesinin tarihi 
esasları, Sıdkı Akozan: Niçin 
niçin (şiir), Şevket Aziz Kansu: 
Dr. Alexis Carrel ve Lindberg, 
Münir Hayri: K u k 1 a ti
yatrosu, Behçet Kemal Çağlar: 
Timur piyesinden bir parça, 
Halkevlerinde göze çarpan ça
lışmalar, Nahid Sırrı: Bir oku
yucunun notları, Ömer Barkan: 
"Şükrü Kaya, sözleri, yazıları,,. 

Pertev Naili Boratav: Edmond 
Sanssey: Türk halk edebiyatı, 

H. Ortekin: L. P. Potopov: Şar 
tarihi taslakları, Fevziye Abdul
lah: Faruk Nafizin akıncı türk
küleri. 
Mecmuanın fiatı 25 kuruştur. 

\....... .......... .... .. . ..) 

c - Çatı kagir veya demir olacak 
ve çatı örtüsü marsilya tipi kiremit ve 
ya diğer yanmaz maddelerden yapıl
mış bulunacaktır. Çatı altı döşemesi 
"yani son kat tavanı., betonarme veya 
pot~elli kagir olarak yapıldığı takdir
de "çatı aralığı hiç bir suretle kulla
nılmamak şartiyle" çatı iskeleti ah
şap olabilir. 

d _ Kereste depolarında beden du
varları bir tuğla sıhanmdan aşağı ol
mıyacaktır. 

3 - Kereste depolarına ancak aşa-
ğıdaki şartlan ihtiva eden yerlerde 
müsaade olunur. 

a - Kereste depolan şehir dışında 
ve mahallelerden uzak yerlerde olacak 
ve mevkileri belediye daimi encüme
nince tayin ve tesbit olunacaktır. 

b - Kereste depolariyle tam kagir 
olmıyan binalar arasında her taraftan 
en az 15, kargir binalar arasında ise 
beş metrelik boş bir saha bırakılacak
tır. 

4 - Şehir içinde bulunupta öteden
beri depo olarak kullanılan binaların 
ikinci maddedeki fenni şartları tamam 
}anacaktır. Bu suretle düzeltilmesi 
mümkün olmıyan mevcut depolar ka
patılacaktır. 

5 - Kereste depolarında bulundural 
cak yangın söndürme vasıtaları bele

diyece tayin edilecek ve icabederse bu 
nun için belediye tenbihleri çıkartıla

caktır. 

Odun ve enkaz depoları 

6 - Kapalı yerlerdeki odun ve en
kaz depoları için kereste depolarında 

aranılan şartlar tatbik olunur. 
7 - Açık yerlerdeki odun ve enkaz 

depolarının sınırlan belediyece göste
rilecek ve bu sınırların dışına hiç bir 
suretle enkaz ve odun yığılmıyacak
tır. 

8 - Odun ve enkaz depolarının sı
nırlarından itibaren her tarafında en 
az 15 şer metrelik bir yer bulunacak
tır. 

9 - Odun ve enkaz depo edilecek 
yerler şehrin dışında ve mahallelerden 
uzak yerlerde bulunacaktır. 
10 - Şehir içinde bulunupta uzun za 

mandanberi odun ve enkaz deposu ola
rak kullanılan yerler hakkında kereste 
depoları için kullanılan 4 üneü fıkra-

Plesenk ağacı alınacak 
Türk Hava Kunımundan : 

ı - Planör inşaatında kullanılmak 
üzere 1 metre mikab hakiki Ameri

kan malı balsa plesenk ağacı satın a
lınacaktır. 

2 - Ağaçların ebadı en az 200X30 
X20 santimetre olacaktır. Bu ebad
dan daha büyük ağaçlar şayanı ter
cihtir. 

3 - Ağaçlar gümrüklenmiş olarak 
Ankarada teslim edilecektir. Tahmin 
olunan gümrüklü bedeli 500 lira, ilk 
teminatı 37,50 liradır. 

4 - İhalesi 15 mart 1938 salı günü 
saat 15 de kurum binasında yapıla
caktır. 

5 - Isteklilerin belli gün ve saat
te vesaik ve teminatlariyle birlikte 
hazır bulunmaları. 1187 

Sahlık buğday ve arpa 
Türk Hava Kurumu Çubuk Şube

ainden : 

Şube ambarında toplanan (37.968) 
kilo buğday ve (30.506) kilo arpa 
20-2-1938 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle müzayedeye konmuş -
tur. İhale 11 mart 938 cuma günü saat 
14 de yapılacaktır. İsteklilerin o giln 
şubeye başvurmaları. 1159 

nın hükmü aynen tatbik olunacaktır. 
ı 1 - Fırınlarda ve hamamlarda. kul

lanılacak odun, tam kargir ve kapalı 
mahallerde veya her tarafı binalardan 
10 metre uzak yerlerde bulundurula
caktır. 

B - Kömür depoları 

Mdde 379 - Kömür depolan aşağı
daki ~artlara tabidir: (Buradaki kö
mürden maksat odun kömür ve her ne
vi maden kömürüdür.) 

1 - Kömür depoları 100 metre mik
abından fazla kömür depo edilen yer
lerdir. 

(Sonu var) 

Kilinig • 
ınşası 

Üniversite Rektörlüğünden : 

379965 lira 88 kuruş bedeli keşifli 
birinci Şirürji kliniğinin kapalı zarf
la talih çıkmayan inpatının pazarlık
la ihalesi kararlaştırılmıştır. İstekli
lerin 14. 3. 938 pazartesi günü saat 10 
da pazarlık için komL;yonda bulun
maları. (1101/569) 1184 

Mahken1elerden 
Ankara Kadastro Mahkemesinden : 

Atatürk kız okulu müdürü Ali Na
im ve Edibe ile Ankarada merkez pos
tahanesi arkasında Ali Ulvi apartıma
nında iken Avrupaya giderek elyevm 
ikametgahı bilinemiyen teşebbüsatı 

sanaiye evi sahibi Mustafa Sıtkı ara
sında çıkan meni müdahale ve iptali 
senet davasnın gıyaben cari muhake
mesi neticesinde dava olunan 
Mustafa Sıtkının davacıların An
karada Yenişehirde İsmet İnö
nü caddesinde kadastroca 1051 ada, 
1 parsel numarasını alan evlerinin 
garp cihetinden 9.25 metre murabbaı 

kısmına bina yapmak ve 15.50 metre 
murabbaı kısmına da duvar çekerek 
kendi arsasına ilhak suretiyle tecavüz 
eylediği ve bu mütecaviz bina ksmı
nın hedmide fahiş zararı müddei bu
lunduğu keşfen tahakkuk eylemiş ol
duğundan usulün 240 ve medeni ka
nunun 7,633,649 inci maddelerine tev
fikan adı geçen Mustafa Sıtkının vaki 
müdahalesinin meni ile yaptırdığı mü
tecaviz bina ile duvarın ehli vukufça 
takdir olunan ve en az kıymetleri bu
lunan yirmi beş lira mukabilin
de mülkiyetlerinin davacılar nam
larına münuifeten tesciline ve ka
dastro tcsbiti ile tarafların bu hu
sustaki tapu ve çaplarının da bu suret
le tashih ve ıslahını ve davacılarının 
vekili için takdir olunan 25 lira veka
let ücretile ke~if ve mahkeme masraf· 
lan olan 34.40 kuruıun da müddei a-

. - ' ---- --
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leyhe aidiyetine temyiz edilebilmek 1 mirbaş eşya, şehir tesisatı, elekt 
üzere 1.3.1938 günü müddei aleyhin saatleri ve saire vardır; mecmuu 
gıyabında verilen karar davacılar ve- takdir olunan kıymet 16005 on al 
kiline anlatılmış ve usulün 141 inci bin be' liradır. İmtiyaz müddeti 4 h 
maddesi mucibince tebliğ yerine kaim ziran 941 tarihine kadardır. Hal 
olmak üzere işbu kararın bir sureti fabrika muntazaman çalışmakta 
mahkeme divanhanesine asıldığı gibi şehir tenviratı yapmaktadır. 
gazete ile de ilan olunur. (575) İlk açık artırma 7-4-938 tarihi 

1189 tesadüf eden pe~embe günü saat 
da Samsun sulh hukuk mahkemesi 

Ankara Birinci Sulh Hukuk 
kemcaınden : 

Mah- de icra edilecektir. İhale bedeli ta 

Konyada Dedeler hanı kiracısı Kon
yann Doğanbey nahiyesinden Meme 
Hüseyin oglu Oınere: Evelce K.onya
da Doğanbey nahiyesinde iken bu ke
re Ankara Anafartalar polis merke
zinde Polis Mustafa tarafından aley-
hinize açılan 125 lira alacak davasının 
yapılmakta olan duruşmasında adresi
nizin meçnul olduğu anlaşılmış ve ga
zete ile davetiye, gıyab kararı ve ye
min davetiyesi gönderildiği halde 
mahkemeye gelmediğinizden bu de
fa da 337 inci madde mucibince bir de 
yemin ihtarnamesi gonderilmesine ka
rar verilmiş ve duruşma da 30.3.938 
çarşamba günü saat 9.5 a bırakılmış 
olduğundan o gün mahkemede bizzat 
hazır bulunmadığınız veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde mahkeme· 
nize gıyaben bakılacağı ve tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(582) 1202 

Samsun Sulh Hukuk Mahkemesin
den: 

Mirasçılar miras haklarını reddet
miş olduklarından vesayet dairesi ta
rafından terekesi tasfiye edilmekte 
olan Hokkacı zade ölü İlyasa aid o
lup Samsun İş Bankasına rehin edil
miş olan Çarşambada elektrik fabri
kası ve tesisatının açık arttırma su
retiyle paraya çevrilmesine karar ve
rilmiştir. Bu meyanda zemin hariç 
kargir elektrik santral binası ve müş
temilatı iki kuyusu ile birlikte ve üç 
silindirli be' yüz devirli çalışır bir 
halde Dizelmotörü ve Trifaz Altana
tör 231/ 400 ve Sokva Bayerische mar
kalı bin devirli ikaz dinamosu ve iki 
aded Reosta ile birlikte ve çalışır bir 
halde makinalar ile tamir aletleri, de-

dir olunan kıymetin % 75 ine bal 
olmadığı takdirde ikinci artırma 2 
4-938 tarihine tesadüf eden perşem 
günü saat 10 da icra edilecektir. 

Fazla maliımat almak istiyenl 
mahkemeye müracaatla 934/ 33 tere 
numaralı dosya mucibince malUı:I1 

alabilirler. Talip olanların yüzde Y 
di buçuk pey akçesi ile birlikte Y 
karda yazılı gün ve saatlerde mablc 
meye müracaat etmeleri ilan olunur 

1205 

·. Şirketler 

Umumi heyet daveti 
Ankara Memurlar Kooperatif Ş 

ketinden : 

İdare meclisi, Ankara Memurl 
Kooperatif Şirketi hissedarlar uııı 
mi heyetini 4 mart 1938 tarihine 111 
sadif cuma günü saat on beşte /. 
kara Belediyesi salonunda senelilc 
di içtimaa davet eder. 

İçtimaa istirak için ortakların bİ 
se senetlerini ibraz etmeleri lazıı:nô1 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - 1937 senesi idare meclisi 

mürakibler raporlarının okunması; 
2 - 1937 senesi bilançosunun t 

diki ile idare meclisinin ibrası ve 0 

taklara % 10 temettü hissesi ve fo 
mlibayaat risturunu icrası, el 

3 - Müddetleri biten idare ıııt t 

si azası yerine yeniden intibah yaf' 
ması, 

4 - 1938 senesi mürakiblerinin 
tihabı ve ücretlerinin tayini, . ~ 

5 - Tekaüt olan hissedarlara 1
' 

edilecek iştirak hisselerinin mil«t• 
nın tayini. 882 
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G mrük ve inhisarlar B. 

Temel kazıkları 

yaptınlacak 

ULUS 

1nhi&arlar Umwn Müdürlüiün
den: 

.L - lzmirde ıartname ve projesi mu· 
cibınce yaptırılacak ve il. IV. 938 tari
hınde ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulan Tütün bakım ve işleme evinin 
temel kazıkları işi ayrıca kapalı zarf u
auliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Kabataşta levazım ve mübayaat 1ube· 
ıindeki alım komiıyonunda yapılacak· 

saya konulmuştur. 
.ı - İhalesi 14. 3. 938 pazartesi lil

nü ıut 11 dedir. 
2.500 kllo tereyaaı ıhnacak 

• Vilôyetler 

Il - Ketif bedeli 87265 lira 50 ku· 
ruş muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 

III - Eksiltme II. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka
hatafta levazım ve mübayaat tubeain· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 
14 de kadar adı geçen komisyon bat
lcanlığına makbuz mukabilinde verile· 
cektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 
ve mUbayaat şubesiyle Ankara ve İz· 
mir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fennt ıartnamesinde izah edl· 
len esaılar daire.sinde yapılacak olan 
temel kazıkları işi Franki, Rocic, stern, 
aimpleks, Brechtl, Abolorenz, miharlis, 
Jnast ve sair firmaların usul ve sistem
lerine veya bunlara mümasil ıiıtemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak 
etmek isteyen firmaların fenni teklifle
rini münakasa gününden on gün evv~
line kadar tetkik edilmek üzere İnhi
sarlar tütün işleri müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

VI - İsteklilerin bir mühendis veya 
mimar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya mimarı inşaatın hitamına kad_ar 
daimi olarak it başında bulunduracagı
na dair aralarında teati edilmiş noter
likçe tasdikli bir taahhlid kağıdı ile Na
fıa vekaletinden alınmış bu gibi işleri 
Yaptıklarını gösterir müteahhidlik ve
sikasını eksiltme gününden en geç üç 
gün evveline kadar İnhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
tek ayrıca veıika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile VI ncı maddede yazı
lı eksiltmeye igtirak vesikasını ve mu
\'akkat teminat parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfları yuka
rıda yazıldığı üzere eksiltme gilnil en 
geç saat 14 de kadar yukarıda adı ge
çen alım komisyonu başkanlığına mak
bu• mukabilinde verilmit olması l!znn
tıt. (976/508) 1059 

Tütün bakım ve iıleme 
evi yapttrılacak 

Lıhisarlar Ummn Müdürlüğün • 
Clen : 

I - Şartname ve projesi muci· 
hince İzmirde yaptırılacak tiltlln ba· 
lcırn ve itlecne evi inpatı - 11/IV /938 
tarihinde ihale edileceği nan edilen 
.teırıel kasıkları işi hariç - kapalı zarf 
ıııuliyle eksiltmeye konulmuftur. 

tır. "115" 
ıv _ Şartname ve projeler • 

lira bedel 'mukabilinde inhisarlar U• 

mum mUdürlUğü levazım ve mübayaat 
şubesiyle Ankara bafIDüdürlüiünden 
\'e Urfa mUdUrlilfUnden almabilir: . 

V - Eksiltmeye ittirak etmek ıstı-
1 enlerin fenni evrak ve veulkinl inh~
ıarlar umum müdilrliliil in,aat 9ubesı
ne ibru ederek ayrıca ehliyet vesikası 
almaları lbımdır. 

Vl _ Mühürlü teklif mektubunu, 
husus! vesaik ile 5 inci maddede yuılı 
eksiltmeye iıtirak vesikasını ve mu· 
vakkat teminat paruını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat. 14 • de kadar yukar~a adı ge
çen alım koıniayonu batkanlıgına mak
buı mukabilinde verilmiş olması li-

ıımdır. •:B" "SU9" 963 

Toprak doldurulması 
Ankara inhisarlar Bat Müdürlü

-ünden: 
g Çankırı Tuslaaında tus ianbarları ö-

nünde çöken sahanın 700 metre miki -
bında toprakla doldurulması işi 350 lira 
muhammen bedelle f ennt f&l'tnamesine 
göre aleni pazarlığa konulmu§tur. Ta
liplerin 26 lira 25 kurut ilk teminat pa· 
ralariyle birlikte 11-3-938 tarihinde sa
sat 16 da ba§ müdürlükte toplanacak 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(466) 1011 

Bayındırlık BakanlıQı 

Telgraf teli ahnacak 
Nafia Vekiletinden ı 

21. 3. 938 pazartesi &llnil aut 15 de 
Ankarada Nafıa vekAloti malzeme 
eksiltme komisyonu odaıında uman 
5277 lira muıhammcn bedelli 30 ton 
telgraf teli ile 150 kilo be.i telinin 
kapalı sarf ueulil ile eblltmeai yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 395.78 
liradır. 
D-"-~nn~ ~o cfcrr--. 

Ankarada vektlet malzeme müdürlü
ğilnden paruıs olarak ahnablHr. 

t.teldllerln teklif mektublarını ta
llmatnameaine göre wlraletten alın
mıt malzeme milıte&bbidliği veaikası 
ile birlikte ayni &iln uat 14 e kadar 
komiıyona v~eleri lbımdır. 

(542) 1183 

Asfalt kaplamah yol 
inıaatı 

Nafıa V ek&letinden ı 

II - Ketlf bedeli 676.960 lira 83 
ılruruş ve muvakkat teminatı 30828 
lira 43 kuruştur. 

III - Eksiltme 11/IV /938 tarihi· 
ile raatlayan pazartesi günü aaat 16 da 
~bata,ta levazım ve mühayaat tube· 
• 1ndeki alım komisyonunda yapılacak 
tır. Kapalı zarflar ayni günde aaat 
ıs e kadar adı geçen komisyon baş
.ıc.nlığına makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. 

1 - Ankara civarında Ankara • İs
tanbul yolunun 11 + 000 - 18 +5SO 
Jmk>metrcleri aruı ile Etimestud yolu 
ve Dikmen yolundan ayrılan Harb o
kulu iltisak yolunun alfaltlı kaplama 
ve teferruatı inpatı kapalı .zarf uau
liyle münakuaya çıkarılını9tu. 

lV - Şartname ve projeler 33.8S li
~a bedel mukabilinde inhisarlar leva· 
•ıırı ve mübayaat ıubesiyle Ankara 
~e İzmir müdürlüklerinden alınabi· 

Bu yolların kefif bedeli (203.018) 
lira (59) kuruıtur. 

3 - llk teminatı (3093) üç bin dok
san ü~ lira 75 kuruştur. 

4 - Evsaf ve prtname bedeli 207 
kuruş mukabilinde M. M. V. aatm al
ma komisyonundan almır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yazılı beleelerle teminat ve tek
lif mektublariylo birlikte ihale aaa
tinden en az bir ıaat evvel .komisyona 
vermeleri. (446) 985 

Yazlık elbise ahnacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komis • 

:ronundan: 

1) 3600 takım yazlık erat elbisesi ka
palı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2) Hepsinin biçilen ederi 27.000 lira 
olup ilk teminat parası 202S liradır. 

3) İhalesi 11 mart 938 cuma günü sa
at 11 dedir. 

4) Şartnamesi 13S kurut kartılığında 
M. M. V. satın alma komisyonundan a
lınabilir. 

5) Ekıiltıneye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde 
en ıeç bir saat ev eline kadar M. M. V. 
satın alma komiıyonuna vermeleri. 

(444) 962 

Hurda esya satısı 
M. M. Vekileti Sabn Alma Komis-

yonundan : 
Akköprüde hava malzeme deposun

da mevcud 219 kalem hurda efYa al:'
tırma suretiyle satılacaktır. 
E§yayı görmek için her gün mez

kQr depo mildürl1iiilne ve artırmaya 
glrme.k için de 7 mart 938 pazartesi 
günü sa.t 10 da M. M. V. satm alma 
Ko. na müracaat edllmeei. (578) 1192 

Ankara Levuım Amirliii Sabn Al
ma Komisyonundan : 

1 - Harb okulu ve Cebeci haataha
neei için 2500 kilo tere yağın açık ek
siltmeti 21 mart 938 saat 14 de Anka
ra Lv. amirliği Sa. Al Ko. da yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruttur. Şartna
mcei her gün komisyonda görülür. 
Kanun! vesika ve teminatla komisyon-
da bulunulmuı. (581) 1201 

10.- ... piri~ llılllelk 
Ankara Levazım Amirliği aabn al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu müeaesele

ri ihtiyacı olan 70,000 kilo pirincin 
1. 3. 938 pazarlığında taHb çıkmadı
ğından 7. 3. 938 aaat 14 de Ankara 
Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da pazarlık
la ekailtmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira 
ilk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. Kanuni vesika ve teminatla 
belli saatte komisyonda bulunmaları. 

(S79) 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı i

çin 300 ton yumupk ve 700 ton sert 
olmak üzere 1000 ton buğday kapalı 
zarfla eksiltmesi 7. mart. 938 saat 16 
da Çorlu kor satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4500 liradır. İs
tekliler ,artname ve evsafını Ankara 
ve İstanbul Lv. imirlikleri satın alma 
komiıyonlarında ve Çorlu Kor. satın
alma komisyonunda görebilirler. Tek
lif mektupları belli gün ve saatten bir 
saat evetine kadar kabul olunur. Ka
nuni vesikalariyle beraber belli vakit
te komisyonda bulunmaları. (423) 905 

300 ton buğday 
ah nacak 

Lise pavyonu inşası 
Diyarbakır Nafia Direktörliiiün

den: 

1 - Diyarıbakır lise pavyonunun 
(36368,84) liralık esas keıfinden 
(32200) liralık in,aatı kapalı zarfla i
haleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak fUnlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 

.B - Mukavele projesi, 

C - Hususi, bayındırlık ve yapı iş
leri genel ve fenni şartnameleri, 

D - Bu evrak nafıa dairesinde gö
rülebilir ve i6tenebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 18 mart 938 cu
ma günü saat 11 de kapalı zarf uauliy
le nafıa direktörlüğünde yapılacaktır. 

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

• 
5 - Talihlerin zarflarını cuma gü-

nü ihale saatından bir saat evel komis
yon reisliğine makbuz mukaıbilinde 
vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. 1204 

Açık eksiltme ilônı 
Denizli Belediye Reialiiinden : 

Denizlinin İncirlipınar mesireliğin
de bir gazino inp olunacaktır. 

Keşif bedeli 3730 lira 88 kuru§tur. 
Eksiltme 2S mart 1938 cuma gilnü saat 
15 de Denizli belediye encümeninde 
yapılacaktır. lstiyenler bu işe aid mu
kavelename, proje, ketif ve fenni prt
name ve planı belediye daire1inde gö
rebilirler. 

İsteklilerin ekliltmeye girebilmesi 
için yüzde yedi buçuk teminat yatır· 
maları ve timdiye kady bu kabil itle· 
ri yaptıklarına dair bonıervialeri ge
tirmeleri lazımdır. 1206 

12.• .... yııbk elbiselik 
--~kUDJIS ahnacak ~ .-ı.. 

Ankara L.Vaznn Amirliii Satm 
Alma.~ı 

Saf akalapamuğu satlıı M. M. Vekileti Sabn Alna Komi8-
7onaaclaa ~ 

1 - Miiteabbld nam ve heılltbma 
satın tlınacak olan 12.000 metre yaz
lık e~lik ~ puarlıJda eksilt· 
meye konmuftur. 

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

3 - İhalesi 22 mart 938 salı pnU 
saat 14 dedir. 

4 - Şartname para1r 186 kurut mu
kabilinde M. M. V.aatın alma Dxnil· 
yonunda alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılr kanunun 2, 3 üncü maddelerin· 
de istenilen belceleriyle birlikte iJıa. 
le gün ve saatinıdo M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(577) 1191 

3000 metre kaputluk 
kumaş ahnacak 

M. M. V ekideti Sabn Alma Komis-

1 - 300 ton buidayın kapalı zarfla 
ekailtıneıi 17 mart 938 aaat 11 de Erzu 
rum Lv. Amirllli utın alma komisyo-
nunda yapılacaktır, • 

2 - Muhammen bedeli 17250 lira ilk 
teminatı 1293 lira 7S kuruttur. Teklif 
mektuıbları aaat ona kadar kabul olu
nur. Şartnameel her gün komisyonda 
g<Srütur. İsteklilerin belli gün ve saat
ta komisyonda bulunmaları. (529) 

J.111 

'"' .. ••lllstl Ilı••• 
HaTa Yollan Devlet İfletme lda -

reaindeın ı 

1 - İdaremiz için imtihanla ( 4) tay
yare makiniıti alınacaktır. 

Taliblerden: 

NaziBi Pamuk Tolauma Oretme 
Çiftliii Dinidörlüfünclea l 

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 
937 senesi saf akala pamuk mahsulü 
atağıdaki tartlar dahilinde satılacak
tır. 

1 - Mücaesenin bu aene mahıulün· 
den ıslah kısmına aid 932 kilosu A 
markalı ve 1927 kiloıu B markalı ol
mak üzere ceman 14 peresede 2859 ki
lo aaf akala pamuğu kapalı .zarf usulü 
ile satılacaktır. 

2 - Satıf 11 mart 938 cuma günü 
Nazilli malmüdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Verilen fiat muvafık görUldUğü 
takdirde ihale sözü geçen günde saat 
(11) de olacaktır. Kanunun tarif etti
ği tekilde hazırlanan teklif mektup
larmm o gün nihayet saat 10 a kadar 
komisyona verilmesi lazımdır. 

ir. 
yonundan ı 

A - Sıhhatlerinin havacılığa müsa
id olduğuna dair tam tetekkilllü hasta
hanelerden aldddarı rapor, 

-Jlıl-

masraflar mÜJteriye aiddir. 
6 - Malın nümunesini görmek Uıti• 

yenler 1stanbulda ve İznürde ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müessese 
müdürlüğilne müracaat edebilirler. 
(464) 971 

Kocaeli Orman Baımühendi.a Ma
avinlifinden : 

1 - Kocaeli villyetinin Hendek 
kazasında vaki hududları tartnamede 
yazılı Dikmen ormanında evrakı kCi" 
fiyesi mucibince k19men Devrik ve 
kısmen de dikili olduğu halde kuru
mu9 olarak mevcud 9 M3 çam ve 1 
M3 244 D3 karaağaç ve 4244 M3 550 
D3 köknar eıcarı bir ay müddetle ka· 
palı zarf usuliyle artırmaya konul· 
muştur. 

2 - Artırma 24-3-938 tarihine mil• 
aadif peflembe günü saat ıs de İz· 
mitte Kocaeli Orman Bapühendis 
muavinliğinde yapılacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat (1281)) li· 
ra (70) kuru~tur. 

5 - Mukavele ve prtnameyi gör· 
mek istiyenler Ankarada Orman U
mum Müdürlüğü ile Kocaeli onnan 
Başmühendis muavinliğine ve Hen
dek orman mühendisliğine mürar.aat 
edebilir. (534) 1101 

Saf akalapamuğu satışı 
Nazilli Pamuk Tohumu Üretme Çift 

lifi Direktörlüiünden : 

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 
mütedavil sermayeye aid 1937 seneıl 
saf akala pamuk mahsulü aşağıdaki 

şartlar dahilinde satılacaktır: 
ı - Müessesenin bu sene mahsulü

nün mütedavil sermaye kısmına aid 
15927 kilosu A markalı ve 40092 kilosu 
da B markalı olmak üzere ceman 294 
peresede 56019 kilo saf akala pamuiı.ı 
kapalı zarf uıulile satılacaktır. 

2 - Satıt 11 mart 938 cuma günü be
lediyede toplanacak komisyonda yapı· 
lacaktır. Verilen fiat muvafık görül
düğü takdirde ihale ıözü geçen günde 
saat (16) da olacaktır. Kanunun tarif 
ettiği ıekilde hazırlanan teklif mek· 
tuplarının o gün ni~yet aaat (15) • 
kadar komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib m~teri bede
lini tamamen müessese veznesine yatı
racak ve vezne makbuzunun ibrazında 
mal müşteriye hemen o gün amüescı~ 
nin anbarında teslim edilecektir. MU,.. 
teri malı ilç &ilıı sarfında müeuese an• 
barından kaldırmafa mecburdur. Abi 
takdirde katı teminat irad kaydedile -
cek ve malı kaldırmaktan imtina etti
ği takdirde yapılacak ikinci &atıfta 
vaki olacak zarar, ziyanı müfteri taz
min edecektir. İhtillf vukuunda mer
ci Nazilli mahkemesidir. Mutad veç
hile her peresenin kanaviçe ve çembe
ri pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
S - İlan, dellaliye ,pul, mukavele 

gibi resmt masraflar müşteriye aiddir. 
6 - Malın nümunesini görmek iıti

yenler İıtanbulda ve İzmirde ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müessese 
mildürlüğüne müracaat edebilirler. 
(463) 972 

Demiryollar1 
Vezin, mu)Clmba saire 

ücretleri hakkında V - İsteklilerin mühendis veya 
'ııirnar olmaları ve yahut bir mühen· 
:iı veya mimarı inşaatın hitamına 

adar daimi olarak iş başında bulun-
45~racağına dair aralarında teati edil
lbıt noterlikçe tasdikli bir teahhUd 
Cağıdı ile nafıa vekaletinden alınmış 
•&garı 200.000 liralık bu gibi inpat 
~aPtıklarını göeterir bir müteahhitlik 
•esikasınr eksiltme gününden en geç 
tlç gün evveline kadar inhisarlar in
:at fubesine ibraz ederek ayrıca ve-

2 - Eksiltme 17.3.938 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat (16) da na
fıa vekiletinde fOBCl ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya
pdacaktır. 

3 - Eksiltme ,artnamesi ve buna 
milteferri diğer evrak (S08) kurut mu· 
kabilinde §Ol& ve köprüler reialifi ka· 
leminden alınabilir. 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 
satın alınacak olan 3000 metre kaput
luk kumaı pazarlıkla ebiltmeye kon· 
muttur. 

B - Tahsil vesikası, 
C - Nüfus terkereai sureti, 
D - Poliaten mu1addak hüsnühal 

veaikuı. 

3 - İhaleyi müteakıib müıteri bede
lini tamamen malsandıf ına yatıracak 
ve malsandığı makbuzunun ibrazında 
mal mü9teriye hemen o ıün mileuese
nin ambarında teslim edilecektir. Milt 
teri malı üç filn zarfında mües
ICee ambarından kaldırmağa mec -
burdur. Akai takdirde kati teminat 
irad kaydedilecek ve malın kaldırıl
masından imtina olunduğu takdirde 
yapılacak ikinci satıtta vaki olacak 
zarar ve ziyanı müıteri tumin edecek 
tir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli 
mahkemesidir. Mutad veçhile her pe
resenin kanaviçe ve çenberi saf pa· 
muk yerine gidecektir. 

D. D. Yolları Umum MüdürlüfüD. 
den: 

lca almaları lizımdır. 
Jca vı - Mühürlü teklif mektubunu, 

nuni vesaik ile S inci maddede ya
~ılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
~uvakkat teminat parasını veya mek-

4 _Eksiltmeye etımek istiyenlerin 
(l140l) liralık muvakkat teminat ver· 
meleri vo vckiletimlzden alınmıt mü
teahhidlik vesikaaiyle bu gibi ufalt 
yol işlerini yapmıf olduklarına dair 
veaai:k ibraz etmeleri lizmıdır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 10.350 
lira olup ilk teminat paraeı 776 lira 
25 kuruıtur. 

3 - lhaleai Zl mart 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
uytlı kanunun 2, 3 iincü maddelerin· 
de yazılı belgeleri7le birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M. V. satın alma 
lromieyonunda hazır bulunmaları. 

(S76) 1190 

E- 3 adet fotoiraf 14.3.938 akşamı
na kadar Ankarada hava yolları umum 
müdilrlüiüne müracaat etmif olmaları 
lazımdır. 

II - Lntihanlar Ankarada idare 
me11kezlnde, !atanbulda Yetilköy tay
yare istasyon mUdUrlüğünde, ve İz. 
mirde nafıa müdürlüğünde 18.3.938 
cuma günü Hat 10 da icra edilecektir. 

111 - Makinistlerin azami aylık üc-
reti 80 liradır. (559) ııs2 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
,S - İlin, dellaliye, pul eibi resmi 

10.3.938 tarihinden itibaren: 
Vezin ücretleri, dolu vagonlarda 

(100) bot vagonlarda (75) kurup ve 
mütamba ücretleri, vaıonlara örtül
mek üzere verilenler için (250) istas
yonlarda e9ya ietiflerine örtülmek n
zere verilenler için (100) kuruıa ve 
destek, zincir, halat, ip ve sair mütv
harrik eçhize ücretleri de (100) kurtla 
ta indirilmit ve iç kapak ücretleri kal. 
dmlmıpır. Sam.un • Sivaı kısmına a. 
id 8 numaralı vezin ve teçhizat tarifesi 

l Ubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
•rzn k h'l .. a 

lateklilerin 2490 sayılı .kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlayacakları tek
lif IDC>ktublarını ikinci maddede yazılı 
vakitten bir ıaat evetine kadar komis
yon reisliğine ma~bus mukabilinde 
teslim etmeleri muktazi olup postada 
olacak gecikmeler .kabul edilmez. 

-~~~~~~~~~~~~~~~· 
lityedilmiıtir. (550) 1150 

le Yu arda yazıldığı veç ı e mun • 
•sa günü en ge~ uat 15 ~ kadar adı 

o&eçe ::s k l -n alım komisyonu bat an ıgına 
~akbuz mukabilinde verilmit olması 

ırırıdır. (509/ 977) 1060 

Bina yaptırdacak 
lrıhiıarlar Umum Müdürlüjiinden : 

lJ 
1 

- Şartname ve projeıi mucibince 
· rfada yaptırılacak müdürlük binası 
•nıaatı k • .1 it apalı zarf usulıyle eksı tmeye 
onrnuştur. 

it 
11 

- Keşif bedeli "22864" lira "97" 
"au~u, ve muvakkat teminatı .. 1714" li-
4 '87•· 

11 
kuruştur. 

flatll - Eksiltme 7.III.938 tarihine 
ayan pazartesi günü ıaat • 15 • de 

(478) 1106 

M. M. bakanlığı 

10,000 metro kııhk 
elbiselik 

M. M. Veklleti Satm Alına Ko
miqonundan : 

1 - Her bir metresine tahmin edi
len (27S) iki yüz yetmit bef kuruı o
lan 10.000 ile 15.000 metre kıtlık el
biselik kWDH ka,P.&lı .Alfl& mtJn•Jra· 

A. Levazım Amirliği 

1 o ... SldeyaGı ıll111e1k 
Ankara LevU1111 Amirliği Saba Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - ldareleri imlrliğe bağlı jandar

ma erat ve okurları için 10 ton sade ya· 
ğının kapalı .zarfla eksiltmesi 21 mart 
938 saat ıs de Ankara Lv. imirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartna
meıi her gün komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tublarınm saat 14 e kadar komisyona 
vcıilmcei • .{.580). 1200 

Jandarma 

TeYhh semeri ahna<ak 
Jandanna Genel Komutanhfı An

kara Satın alma Komiıyonunclan • 
~ir ta~~si 30 lira değerlenen ikl yüz 

ellıden dort yüze kadar tevhid semeri 
kapalı zarftan pazarlığa tahvilen lO/ 
3/938 pertembe gilnil sat 15 te satın a. 
hnacaktır. 

Şartnameal paraıız komisyondan a
~ı~bilece~ olan bu eksiltmeye girmek 
ıatıyenlerın 900 liralık teminatla ka
n.uni ve prtnamede yazılı belgeler ve 
tıcaret odası vesikası ile bir liste belli 
gUn ve saatte komisyona batvunnala-
rı. .(45'). 969 

Kay~n traversi alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları a!l2-gıd 1 
'k' r h . ka r- a yazı 1 
ı ı ı.te mu tevı>:atı ym travealer 17.3.938 pertembe günü saat ıS.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın ahnacakt 

Bu iıe girmek Uıtiyenler her liste hizuında yazılı muvakk:;·teminat ile 
k~unu~ t~!ln ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifle
rinı aynı gun saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımd 
Şartnameler 474 kurup Ankara ve Haydarpa•2 ve 'l::'-k' h' 1 . ır. 

1 • -,- ~ lfe ır zmır veznc-erınde satılmaktadır. (528) ' 114S 

Ekıiltme 

listesi. 
No. 

1 
2 

cinsi 

kayın 

• 

mikdarı 

adet 

111.000 
13.00() 

Muha.ınmen Muvakkat 
bedel teminatı 

324.120 16.714, 80 lira 
94.710 5.985, 50 .. 



-tı- ULUS 4 - 3. 1938 
..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. = -- -~ Umumi heyet toplantısı ~ - -- -

Ankara Havagazı T. A. Şirketinden: ------
------- -

Ankara Havagazr T. A. Ş. hissedarları umumi heyeti ticaret ka- § ---
: nununun 361 inci ve şirket esas mukavelenamesinin 52 ve 53 üncü : 
: maddeleri hükümleri mucibince, 28 mart pazartesi günü saat ıı de : 
: şirket merkezinde alelade toplanarak, aşağıdaki' ruznamede ya- : 
: zıh işleri görüşeceğinden, hissedarların şirket esas mukavelename- : 
: siyle ticaret kanunun!ia yazılı hükümlere göre hisselerini muayyen : 
: vakitte şirket veznesine veya bir bankaya teslim etmeleri ve o gün : 
: şirket merkezinde hazır bulunmaları ilan olunur. : 
: MÜZAKERE RUZNAMESi: --: 1.) ldare Meclisi ve mürakip raporlariyle 1937 hesap yılı bilanço § 
: ve kar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki ldare Meclisinin ib- : E rasr. ' : 

E 2.) Münhal bulunan İdare Meclisi azalığına muvakkaten seçil- § 
5 miş olan zatın intihabının tasdiki. -E 3.) idare Ml"c)İsi intihabı ---E 4.) 1938 hesap yılı için ldare Meclisi azaları huzur haklarının = 
: tesbiti. -- --5.) 1938 hesap yılz için mürakip tayini ve ücretinin tesbiti. : 

SALAHİYETNAME ŞEK.Ll: E 
------

Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinin sahibi bulunduğum E ----: numaradan numaraya kadar 
E Türk lirası itibari kıymetinde adet hisse senedini, mezkur : 
: şirketin 28 mart 1938 tarihinde Ankarada alelade in'ikad edecek o- : -: lan Umumi Heyeti içtimaında namıma temsile -E Bay 
: tevkil ve salahiyettar kıldığımı beyan ederim. 1194 

-----
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Uyamı· Sen·etifttnun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta ol an bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Umumt heyet toplantlsı 
Ankara Elektrik T. A. Slrketlnden: 

Ankara Elektrik T. A. Ş. hissedarları umumi heyeti ticaret ka
nununun 361 inci ve şirket esas mukavelenamesinin 52 ve 53 üncü 
maddeleri hükiıınleri mucibince, 28 Mart pazartesi günü saat on bu
çukta şirket merkezinde alelade toplanarak, aşağıdaki ruznamede ya
zılı işleri görüşeceğinden, hissedarların tirket esas mukavelename
aiyle ticaret kanununda yazıh hülıdlm\ere &~re hme\er\n.l ~en. 
vakitte şirket veznesine veya bir bankaya teslim etmeleri ve o gün 

şirket merkezinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1.) İdare Meclisi ve mürakip raporlariyle 1937 hesap yılı bilanço 

ve kir ve zarar hesabının okunması ve tasdiki, İdare Meclisinin ib-

rası. 

2.) Münhal bulunan İdare Meclisi azalığına muvakkaten seçil-
mi~ olan zatın intihabının tasdiki. 

3.) İdare Meclisi intihabı 
4.) 1938 hesap yılı için 1dare Meclisi azalan huzur haklarının 

tcsbitL 
5.) 1938 hesap yılı için mürakip tayini ve ücretinin tesbiti. 
SALAHlYETNAME ŞEKLİ: 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinin sahibi bulunduğum 

numaradan numaraya kadar 
Türk lirası itibari kıymetinde adet hisse senedini, mezkur 
tirketin 28 mart 1938 tarihinde Ankarada alelade in'ikad edecek o
lan Umumi Heyeti içtimaında namıma temsile 

Bay 
tevkil ve salahiyettar kıldığımı beyan ederim. 1195 

.................................................... 
Küçük il6n şartlara 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa ic;in 50 kuruı 
Üç defa ic;in 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
ic;in 10 kuruı almır. Mesela 10 defa 
neııredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ic;in ay
nca 10 kuruı alınır. .................................................... 

I~ arayanlar: 

Almanca Ders - Tecrübeli alman bir 
bayan almanca dersleri vermektedir. 
Ulus Gazetesinde "C. W" Rumuzuna 
mektubla müracalt. 11. q9 

Piyano Dersleri - Konservatuardan 
diplomalı alman bir bayan piyano ders
leri veriyor. Ulus "R'' rumuzuna mek
tubla müraac:tt. · 11 c;s 

Almanca ve Türkçe bilen ecnebi bir 
bayan iyi bir türk ailesi nezdinde mü
rebbiyelik veya her hangi bir iş ara
maktadır. R. E. Ulus'a müracaat. 

1142 

Kirahk: 

Kiralık ucuz kat - Yenişehirde Se
Ianik caddesinde 19 numaralı topçuoğ
lu apartmanında bir daire devren kira
lıktır. 2 büyük 1 küçük oda, 1 hol, ban
yo, havagazı, temiz, şirin, rahat bir kat 
su parası dahil aylığı 40 liradır. Her 
gün ikiden sonra Ulus yazı işlerinde B. 
Sabahattine müracaat. Telef. 1062 

Kiralık - Ziraat yapı kooperatifi ev
lerinde, açık hava, bahçe içinde üç oda
lı ve bütün konforu haiz bir daire. Tele
fon: 2166. Dr. Sıdkı 1186 

Kiralık - Y enişehirde İsmet İnönü 
caddesinde yeni bir apartmanın alt ka
tında geniş 2 oda bir hol mutbak ve 
bnyolu daire kiralıktır. Her gün 12 den 
15 e kadar 2612 telefona müracaat. 

1207 
Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 

mahallesinde 3 odalı konforlu bir daire 
ve müstakil bir oda Mahmut Sur. Tele-
fon: 3991 1160 

Kiralık dükkan - Alt katiyle bera -

;ar;r~ Ye~i;;lıi;,' Mc!~fi).!t'~~ 
Türke sokağı köşesinde. Telefon: 3835 
- 1502 1154 

Kiralık - 2 oda, 1 hol, Sıhhiye Ve
kaleti yanındadır. Dikmen caddesi baş
langıcı, Tevfik Balıkçı apartunanı ya • 
nmdaki sebzeciyc müracaat. 1162 

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
2 oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
lanışlı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
laha müracaat. 1024 

Bayan ve aile için - Üst kat sıhi ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 

§"" Sablık ev 1111 E - --: Keçiören' de Kızlar pına- E 
: rında dört odası, 11 dönüm- : 
: lük mamur toprağı, menba E 
: suyu ve bir kuyusu ile bir :! 
: evin dörtte bir buçuk hisse· :! 

Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık kat - Yeni tehir Demirtepe 
Urunç sokak Na: 2 apartmanın zemin 
katında dört odalı bir daire kiraltktır. 
Telefon: 1348 1078 

Kurslar : 

2 ayda diploma - Mart bafmda baş
hyacak olan daktilo kunsunun 44 üncil 
devresi iki ayda diploma verir. Ye_nihal 
arkası Yenihamam apartımaıu kat 2 
Tel: 3714 1020 

44 üncü devre - Daktilo kursu ay 
başında bu devresine bathyor. Hergün 
kayıd ve kabule devam etmektedir. 
Yenihal arkası Yeni hamam apartmanı 
kat 2 Tel. 3714 1021 

Daktilo kursu - Tahsil aranmalm
zın herkesin girebileceği bu kurı 
2 ayda kültürden tasdikli diploma ver
mektedir. Yeni hamam apartmanı kit 
2 Tel: 3714 . 1022 

Satılık: 

Acele satılık apartman- Yenişehir
de Havuzbaşında asfalt üstünde acele 
satılıktır. Komüsyoncu Vahdi Doğru
ere Tel: 2487 1196 

Satılık arsa - Sıhhiye Vekaleti ya
nında asfalt cadde köşesinde 27 - 37 
cephelidir. Blok apartıman inıaıma mil-
saiddir. Tel. 3059 1039 

Sahlık apartrman: Yenişehrin en gü
zel bir yerinde yılda 6500 lira kira ge
tiren yeni konforlu bir apartıman satı
lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara
oğlan Koç apartımaru No. 4 komüs-
yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 

SATILIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü· 
mune hastahanesinde Dr. Kimileye 
müracaat. 1006 

Acele Satılık Arsa - Karanfil soka
ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se
lanik cad. Tel: 2323 1057 

Satılık iki arıa - I. Yeni şehirde Sö
zenler cadd. Yit sokağında. II. Ankara
da - Yangın yerinde. Ehven bir fiatla 
acele satılıktır. Ulusda (S.) rumuziy-.... ----

SATILIK - Merakla yetiştirilmiı 
iyi ötüşlü beyaz ve san kanaryalar ha
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. isti
yenlerin Cebeci çamaşırhane civan Uz· 
görenler sokak No. 10 A. ya mUracaat-
ları. 1134 

Müteferrik : 

Harita yaptıracaklara-Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritalan yapılır. 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi paşa köşkünde Ncıet 1158 

Osmanbeyde 12 oda, bahçe ve 
garajı havi kargir 

GÜZEL BİR VİLLA 
ile yanında 10x23 metre 3 parça 

arsa satılıktır. Osmanbeyde Arpa 
suyu sokağında 12 numaraya mü
racaat. Tel:41647 1188 

SEHİR LOKANTASI 
Cumartesi ve pazar ak11mları masaları enelclen fulun111 

Eduardo Bianco ve Mac 
Orkestrolar1 . 

yenı program ile 

Tel: 2038 Karpiç 

Baı, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün aanlanmzı derhal 
keser, icabmda günde Ü( ka11 ahnabilir. 1145 

İstimlak edilecek evler 
Ankara Tecim Llıesi Direktörlüğü nden: 

Takdir 

Sahibinin İsmi 
olunan 

Ada No.Parsel No. CinıSıi Metresi Kıymeti 

Cemil .. kızı Emine 
Mehmet Gafur 
Osman Fevzi kızı Mübeccel • 
Sevim Avunduklu 
Ali kızı Hediye 
Ahmet oğlu İsmail 
Mehmet oğlu Hasan 
Ahmet kızı Fatma 

214 

" 

" .. 
" 
" 
" Süleyman oğlu Mehmet Fahri ,. 

Halvetişeyhi Ahmet oğlu 
tbrahim " 
Osman oğlu Ömer Minnet oğul
larından Osman kızı Naoiye 
Hüseyin oğlu Rasim 
Hüseyin oğlu Münir 
Memiş kızı Fatma 
Mehmet oğlu Mehmet Gafur 
Üzeyir oğlu Ahmet Hamdi, Os
man kızı Ayşe, Üzeyir oğlu 

.. 
" 
" .. 
" 

9 
11 

14 
15 
16 
19 
20 
21 

22 

23 
30 
31 
32 
33 

Hane 
Hane 

.. .. .. 
• 
" • 

Anıa 

" Hane 
,. 
• 
• 

680 
208 

200 
216 
212 
16 
(ı8 

164 

207 

64 
212 

84 
180 
32 

5073 
2610 

1800 
2112 
1930 

2025 
933 

1569 

2070 

640 
1982 

824 
2320 

448 

Hamdi, Osman kızı Fatma Ha· 
nife, Osman kızı Şükriye, 0s- \; 
man oğlu Mehmet Hayrullah " 35 :Arsa 42 4'Z ! •O 

lmar Direktörlüğünün 3409 sayılı planına göre 214 numaralı adada ~ AtV 
~ ,...-:...,,... ,. :.. . . . ~-.-.v. •.• ~ı,---.-- eke 
arsa ve evıerfn;-taft<Jrrôlunan beae teri muKaoı ınae Ankara Belediyesi.-• •• 
ce menafii umumiye namma istimlakine karar verilmiştir. Keyfiyet istin1> ::.ı 
lak kararnamesinin hükümlerine göre ilan olunur. Birer sureti Belediyi 
dairesi kapısına ve istimlak edilecek mahallere asılmr,tır. 

(583) 1203 

iç ve dıt basur memelerinde, baıur memelerinin lier tür
lü iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan ba. 

sur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle tifayı 
temin eder. 1122 
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:n Vahdi Do ruer ı•= Zayii er 
- si satılıktır. Ankara' da ay- : -------------
: gır deposu müdürü Bay Seli- E ANKARA PALAS 

- -E Ankaranın her tarafında Yeniıeh- : 
E rin en manzaralı yerlerinde acele ~ = satılık ev, arsa, apartıman : 
5 Tel 2487 1197 E - -Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: 

_KANZUK 

En bot meyva tuzudur. Inkibazı 
C!efeder. Mide, bağınak, karaciğeden 
miltevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczane.ı 

Zayi - 928 senesinde Yalvaç Alem
dar ilk okulundan aldığım tasdikname -
nin yenisini çıkaracağımdan zayi etti
ğim tasdiknamenin hükmü yoktur. Yal
vaç pazar yukarı mahallesinden Meh
met oğlu Hasan Can. 1182 

Zayi- 10092 numaralı ve 16-10·935 
tarihli beyannameye aid gümrük mak

buzunu zayi ettik ye:ıisini alacağtmız

dan diğerinin hükmü olmadığını olan e
deriz . .M. Süleyman vr. H. Çalıkyan. 

1181 

: me müracaat. :! 
:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

- sut iSTiMAL DAVASI § 
: Danielle Darrieux•nun taheseri :! 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi ıahadetname - Yalvaç orta 
mektebinden aldığım şehadetnameyi , 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski

sinin hükmü yoktur. Abdullah oğlu 

Bayram Mete 1210 

SiNiR HASTALIKLARI~ 

MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salt, cumadan 
'- başka saat 3 - 7 982 ..1 

AOM~TiZMA' 
~~MBAGO ,;; ,, 
••YATIM VE BUTU.; 

.•IDDETLI ACİlll•A•I 
tPE•Kllf .,.ISAl.5 ~•ER. 

1 
1185 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

l~I 
ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5958 

İmtiyaz sahibi ve Bqmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İgleri MUdilıil 

Mümtaz Faik FENiK 

PAVIYONUNDA 
Türkiyede ilk defa görülen 

dünyanın en meıhur 

"Revue de Danse,, larından 

Trio Marino 
Ulus Basımevi: Ankara 1177 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Tatlı. zevkli. muhrik eeıiyle ve 
fihnlerde göıterdiji emsalsiz muvaffa
kiyetleriyle seyircilerine sonsuz zevk· 

ler tatbran meıhur franıız tenoru 
Tino Ro11i'nin 

Viviana Romence Mirielle Balim 
ile temsil ettiği franıızca sözlU 

YAKAN PUSELER 
Sean•lar 

2.45 - 4.45 - 6.45 
Gece 21 de 

..ıımıL. ------------·------------

-----------------------, ........ 

BU GÜN BU GECE 
Sinema ileminde bir zafer ve harika 

Fransa edebiyatında devir yaratan 
Meıhur Alexendre Dumaı Fils'in 

eserinden 

tJÇ SlLAHŞÖRLER 
8Qf Rollerde 

Paul Lukas - Morgot Grahame 
Türkçe Sözlü 

Senn•lar 
2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

HALK Matineai 12.15 de 
VAHŞi AFRlKANIN lÇ YOZO 

Halil Naci Mıhçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefonı 1230 
~ubeti: ADkara BnV'•• -=acideai. Telefıuı: 2618 ss 


