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Dün Ankara'daki maçta Harbiye, 
Gençler Birliğini 3 - 1 yenmiştir. Ay
rıca Güneş Ankara Gücünü 2 - ı yen
miştir. lstanbulda Güneş de Muhafı
:zı J - 1 yenmi§tir. lzmirde de Beşik
ta~, Oçok'u 3 - 1 yenmiştir. 
Maçların tafsilatı S inci sayfadadır 

Halkevlerinin 6 ıncı yıldönümü dün törenfe kutlandı 
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B. . Kaya çok mttlıiın bir nutuk verdi 

B. ŞÜKRÜ KAYANIN NUTKUNDAN: rr-------------------------------------
8. Hitler günlerden beri beklenen 

Hilkevlef i, Atatürk inkilabı nutkunu dün Rayştagta verdi 

prensiblerinin halk arasında 
kökleşmesi i~in kurulmuslur 

Nasyonal sosyalizmin bir 
bilônçosunu yaptı 

Bolşevizme hucum etti 

167+42=209 
Bugün halkevlerimizin 
sayısı 209 u buldu 

l•tila etlen İngiliz Jı~ itler 
hakanı B. Llen 

Banı arzulannı söyledi 
Avusturya meselesini 

çok kısa ve hafif gecti 

il 

Halk Edeni ıJddelle alkı~hyor 

YI ge,erken Jiyle haykırıyordu 

Edeni istiyoruz ! il 
Edenin çekilmesini bqka iatifalann takib. 

etmesinden endite edilmektedir 
Lord Halifaksın dıı bakan olaca§ı söyleniyor 

ı lngiliz lıabine•inJelıi buhrana Ve EJen'in İ•tila11na veba utüa
nın ıc6e6lerine aiıl tal.ilat ü~üncii ıaylanuzJaJu.l 

lnıriliz Batbalıanı 
B. Cemberlayn 

Sabri Topr .. k'zn hitırasım hürmeti• 
anmalıyız. Tam itikadlı bir inlcıllpçı 
idi. Malta sürgününden Ankaraya dQ
nerek, nihayete kadar, vatan ve dav• 
uğruna çalıştl. 

Ziraat enstitüleri onun teşebbüs ve 
planları üzerine l:urlmuştur. Eski zi
raatçiliği tasfiye etmek, tflrk toprağı
na garp bilgi ve tekniğini getirmek İ• 
çin sarsılmaz bir azim göstermiştir. Bu 
memlekette hakı"kı salahiyet ve ihtzsas 
ile henüz mücadele edenler oldugunu 
bildiğimiz için, Sabri 'l'oprak'rn daha 
o zamanlar karşısındaki mukavemetle
ri kırmak hususunda gostermiş oldu
ğu cesaret ve iradeyi takdir etmemi• 
lazımdır. 

Senelerdenberi ağır hasta idi: Teda
viler, ancak ölümünü geciktiriyordu 
Senelerce, daimi bir ihtlzar hissi için
de sinirleri yıprarıarak, ömrünü sürü
dü, gitti. Sabri Toprak'da vefalı ve 
kalbli bir arkadaş, kara'•ter ve şeref 
sahibi bir insan, türJC Jcalıcrnmasına 
hi:&met etmi§ ialulipçı bir vatandaş 
kaybediyorıu. Hepimiz, arkamızda, o
nun hitıras11u bırakmağa ~lışa • 
lım.- Fataı 



-2-

., ............................................................................. ... - . . . 
• . . . o Ü ş Ü N Ü ş L E R 

. . 
• . . . . . 

""·············································································--

Bilgi mahsulü bir eser 
Uzun asırlar ilim ve edebiyat tarlamızı tufeyli nebatlar gibi kaplamış 

olan sathilik ve koHuk, güçlükten ve çalışmadan, şeytan görmüş gibi, 
kaçışımızdandı. Miskinlik telkin eden bir şark felsefesi daima keyften, 
rahattan ve tevekkülden bahs ede ede, bize çalışmanın baş döndürücü 
zevkini tamamiyle unutturmuştu. 

Ölüme ve uykuya benzer bu zihniyetin kafasına cumhuriyet yumru
ğu ineliberi, bütün kıymet öl'Çi.ilerimizde olduğu gibi, bilgiyi ve çalışma
yı telakki ediş tarzımızda da pek büyük bir değişiklik husule geltli: dün 
türk zekasına ve kabiliyetine kapalı sanılan bütün teknik ve kültürel 
sahalarda, bugün, türk çocukları, türkün nelere kadir olduğunu, kısa 
zamandaki harikalı başarılariyle isbat etmişlerdir. 

Beni bu mukaddimeyi yapmağa sevkeden, önümde duran bir eser
dir. "Mufassal Hatay" ismini taşıyan bir eser ki, bu güzel türk ülkesini 
bütün tabii ve içtimai tezahürl'eriyle birlikte mütalea etmek azmiyle ya
zılmış ve 644 sayfa tutan iki cildi intişar etmiştir. 

Genç ve münevver bir hataylı olan müellifi eskidenberi tanırım. Ve 
kendisine ne zaman rastladımsa, ruhundaki sönmek bilmez bilgi ve ilim 
aşkını tatmin için uğraşır ve didinir bir halde buldum. 

İstanbul edebiyat fakültesini bitirdikten sonra mütevazi tasarrufla
riyle Paris üniversitesinde tahsilini tamamlayan bu kıymetli gencin 
"askerNk psikolojisi" isimli ilk eseri çıktığı zaman çok takdirle karşl'" 
lanmıştı. 

Hataya aid eseri, gelişi güzel yazılmış bir kitab değildir. Şark ve garb 
kütüphanelerinde bu eski türk ülkesinin tarihine, coğrafyasına, edebiyat 
veya diniyatına dair mevcut hemen bütün eserlerin mütaleasma is
tinad eden ve bunu gösterdiği sayısız mehezlerle isbat eden bir ilmi a
raştırmadır. Yalnız sayfalarının karıştırılması bile ne uzun emeklerle 
vücuda gelmiş olduğunu kafi bir sarahatle gösterir. 

Ayni müellifin, Paris üniversitesinde müdafaa edeceği bir doktora 
tezi olarak "Garb türkçesinin tarihi ve türk dil inkılabı" başlıklı 1500 
sayfa tutacak bir eseri de tamamlamış olduğunu ilave edersek, kısa ma
zisini bu kadar şerefli ve yorucu çalışmalarla doldurmaya muvaffak o
lan Faik Türkmen'in takdir ve tebrikimize ne kadar hak kazanmış ol
duğunu tasdik edersiniz. 

YAŞAR NABi 

İtalyan gravürleri sergisi 
bu ün sergievinde açıhyor 

L · · s l' · "S h. ulgı ervo ını: e ır,, 

ULUS 

Halkevlerinin 6 ıncı yildönümü 

Ankara halkevindeki 
törenin tafsil6tı 

Tim ur piyesi ~ok mu valf ak oldu 
Halkevlerinin altıncı yıldönümü, dii'n, bütün yurdda, milleti:l 

tam ve istisnasız bir iştirakiyle kutlandı. Memleketin en uzak kö
şelerinden Ankaraya gelen haberler, Halkevleri bayramının, bü
yük günler arasında kazanmış olduğu hududsuz alakayı bir daha 
teyid etmiştir. Elinde müsbet iş bilançosu ile atnı açık ve geçen 
yıla göre daha gelişmiş olarak milletin huzuruna çıkan 167 Halk
evi, dündenheri kırk iki tane daha ilavesiyle daha ı~uvvetli ola
rak büyük ve tarihi vazifesine devam ediyor. 

*** 
Ankara Halkevinin salonu, saat 

ikiden itibaren seçkin bir dinleyici 
kalabalığiyle dolmaya başlamıştı. Şeb 
rimizdeki bütün Yek.iller, Mebuslar, 
generaller, vekaletler ileri gelenleri, 
memurlar, yüksek tahsil talebesi; hu
rnsa her yaşta ve her meslekte kadın 
ve erkek kalabalığı Halkevine akın 

etmişti. Saat üçe geldiği zaman bü
yük salon, koridorlar ve küçük salon
lar tamamen dolmuştu. 

Törene saat 15.30 da istiklal mar
şiyle başlandı ve bundan sonra uzun 
ve devamlı alkışlar arasında söz .alan 
DahiHye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya, bütün gençlik 
için bir iş programı ve rehber olan 
veciz konuşmasını yaptı. Okurlarıınt
zm başsütunlarımızda bulacakları bu 
nefis söylev, hemen hemen her cüm
le başında sürekli alkışlarla kesildi 
ve Halkevi salonunu dolduran kala
balrk, bütün memleket adına, tezi ve 
davası çok büyük olan bu konuşma
nın kalblerde ve kafalarda yer ettiği
ni isbat etmiş oldu. 

Diln Halkevi sahnesinde büyük 
bayram dolayısiyle genç Şair Behçet 
Kemal Çağların, Ulus'ta ve edebiyat 
mecmualarında çıkmış olan muhtelif 
tiradları çok geniş bir alaka uyandı
ran Timur piyesi temsil edildi. Piyes, 
Ankara Halkevi amatörleriyle Şehir 

Tiyatrosu artistleri h" zırl""'lışlardı. 
Dekor ve kostümler Ankara H-:1 1~evi
nindi. 

Başşehrin güzideleri; eserin sahi
bi kıymetli şair Behçet Kemal'e tak
dir hislerini uzun uzun alkışlarla 
gösterdiler. 

Piyes'te Timur rolünü Raşid Rıza; 
Bayazıd'ı H. Kemal; Olivera'yı Feri
ha Tevfik, Hoca Nasrettin rolünü 
Şadi, Şerafettin rolünde Avni Firu
zan, Olcay rolünde Şaziye, Seyfettin 
rolünde Er,Çümend Behzad, bilhassa 
muvaffak oldular. Piyes'te rol alan 
bütün gençlerimiz, BB. İlhami, Nec
det, Galıib, Vecihi, Kadriye, Yaşar 
Nezihe, Refik, Sıdkı, Fethi, İlhami, 
Hakkı, Kamil, Ahmed, Şefik, Rasim, 
Şevket, Sami, Hakkı, Rıza, Vecihi, 
Fethi ve Yaşar çok muvaffak oldular. 

Timur'un muharririni olduğu ka
dar, onu değerini bilerek canlandıran
larını tebrik ederiz. Dekor ve elektrik 
tertibatında B. Hamdi ve ressam Meh
med Akok da üstlerine düşen vazifede 
muvaffak olmuşlardır. 

Piyesin perdeleri arasında Cum
hur Reisliği salon orkestrası tarafın
dan çalınan meşhur parçalar, dünkü 
unutulmaz günün zevkini değerlen

dirmiştir. Ankaralılar Halkevlerinin 
altıncı yıldönlimüne, sayılı hatırala

rının arasında büyük bir yer ayıra
caklardır. 

Sabri Toprağın cenazesi 
bugün törenle kaldırıhyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Dün ölü

mlinü teessürle haber verdiğimiz Ma
nisa mebusu B. Sabri Toprağın, cena
ze merasimi yarın yapılacaktır Cenaze 
saat 11 de alman hastahanesinden kal
dırılacak, Teşvikiye camiinde namazı 
kılınacaktır. 

B. Sabri Toprağın ölümü, şehrimiz

de büyük bir acı uyandırmıştır. Cena
zenin çok kalabalık olacağı tahmin e· 
dilmektedir. 

*** 
Bugün toprağa vereceğimiz B. Sab

ri Toprak, hayata atıldıgı günden ö
lünceye kadar bütün inkılap hareketle .. 
rinin yanıbaşmda çalışmış.tır. Meşruti
yet iptidalarmda Kadıköy ittihad ve 
terakki mesul katipliğini yapmış, u
mumi harbın sonuna kadar, bilhassa 
sosyal yardım sahalarında, birçok ha
yır cemiyetlerinde çalışmış, bu arada 
(Kadıköy Fukaraperver cemiyeti) ni 
kurmuştu. Kadıköy muhitinin en se
vilmiş simalarından biri idi. 

Fenerbahçe spor kulübünü kuranla
rın başında bulunmuştur. Kulübe kıy-

B. Sabri Toprak 

met veren bütün varlıklar için, teker 
teker, fikren ve bedenen çalışmıştır. 

Bütün gençlik hareketlerinin en yakın 

il .2. 1938 

Muhafızgücü athlarının 
55 kilometrelik yürüyüşü 

neşe içinde geçti 
--,. ....-------~.....---~--------

Muhafızgücü atlıları ve misafirleri yürüyüş halinde 
Dün ı~1 uuaııı: u.ı~J .tddarı mevsı -

min eıı g..ı.ı:~• t>•.lilleu.ıucn uırını yctşa
mışıar, at uı:..u.ıue, da~ıarın yama!Sıacı
nı tırmanarak, ~mır gvıünun güzel kı
yılarını dolanarak tab.atm güzellikle -
rinden istifade etmişlerdir. 

Atlılar 9,30 da eski koşu yerinde 
toplanmışlardı, her zamanki ar.ı.tadaş -
larını aralarında göremediklerinden 
mütecessis nazarlarını dört tarafa çe -
virmiş bekliyorlardı. Çok geçmeden At
lı Spor kulübü kafilesinin ve hemen ar
kasından Jandarma Okulu kafilesinin 
nal sesleri işitildi. Bu kafileler yıllarca 
evvel kurulmuş samimiyetin içine dört 
nalla karışıyorlardı. Bu ayrı ayn gelen 
kafileler her zamanki büyük toplantısı
nı yaptıktan sonra fotoğraflar çekildi, 
85 kişilik atlı kafile Muhafız Gücü Baş
kanı Albay Tekçenin başkanlığında bi
ribirlerine iyi yolculuklar temennisiy -
le yürüyüşe başladılar. Herkesi ürkü -
ten sabahın abus yüzü, puslu havası da 
sanki şen kafilenin neşesine uyarak ya· 
vaş yavaş açılıyordu. 

Bu haftaki yürüyüş 55 Km. gibi bir 
mesafeyi ihtiva ettiğinden sporcular 
bu yürüyüşe her zamankinden daha 
temkinli başlarruşlardı. Fakat biraz 
·-··•CI. Q&.J.'6t.&2.-., -·~"41.~~"6 ~ ................. _... Q.l.Q~.l 

parçaları aşıldıkça zevk temkine çoktan 

dostu idi. Hayatında heyecanını hiç 
kaybetmedi. Kuvvetli ve karakterli bir 
milliyetçi idi. 

Umumi harb sonunda Maltaya sü
rüldü. Oradan döndükten sonra milli 
harekete iştirak et.ti. Saruhan mebusu 
olarak meclise girdi. Reis vekilliğinde 
bulundu. Bir müddet Bükreş elçiliği
mizi yaptı. Bizde modern posta ve te
lefon idaresinin kurucularından biri 
Sabri Topraktır. 

Yüksek Ziraat enstitülerinin temel
leri, onun ziraat vekilliği zamanında 

atılmıştır. Bu büyük ilim müessesele
rinin kuruluşu içın çok çalışmıştı. Bil· 
tün bulunduğu i~lerde bir yenilik, bir 
inkılap yapmak istemiştir. Sistemli ve 
~uurla çalışmasını severdi. 

Gayet az konuşur, daha çok dinler-
di. Çok gülerdi ve neşeyi sev,erdı. 

Musikiye düşkündü. İyi bildiği ve ka
naat getirdiği meseleler üzerinde ısrar 
ederdi. Kütüphanemize kıymetli eser
ler bırakmıştır. 

galebe çalmıştı. 

Fidanlık - Abdipaşa - Kızılkaş yer 
kuşu üzerinden Ahlatlıbel bir hamlede 
alınarak ufak bir mola verildi. Herkes 
geçirilen tehlikeleri biribirine neşe ile 
anlatıyorlardı. 

Bir Bayan kavalyesine gülerek: At
ladığım hendeğe sokulamadıruz bilet 
diyordu. O da: 

- Düşüşünüzü uzaktan seyretmek 
iç; 1 !. .. diye cevab veriyordu. 

Biraz sonra şirin Kızıkışar köyün· 
den Gölbaşma yaklaşılıyordu. Saat 
12,30 olmuştu. Magan gölü kenannda
ki sazlıkların çıtırdılan arasına girmi§ 
bulunan atlılar saz başaklarından bu· 
ketler yaparak biribirlerine takdim edi
yorlardı. Hedefe varıldı .. Çünkü spor• 
cular midelerinden çok muztariptiler. 
İştahları çoğalan atlılar Muhafız Gücü
nün hazırladığı mükemmel öğle yeme
ğini Gölbaşı telsizi binasında neşe ile 
yediler 1 Bu arada telsiz direktörünün 
göstermiş olduğu misafirperverlik ve 
kafilenin istirahatı için alınan tertibat
ta göze çarpıyordu. Yemek arasında 

~~~::~~~.o:~!_:~~~:.,. g~k~~di.;,, ~~~~~ 
rinin en hevesli bir şahsiyeti olan Pro· 
fesör Bay Rihter bir atta bulunması 

lazım gelen vasıflan kısaca anlattı. Bu 
tarif bütün at severlerin o kadar hoşla
rına gitti ki Profesörün sözleri alkışlar 
arasında sonuca erdi. Bir atta on beş 
iyi vasıf varmış: Bunlardan üçü tav
şandan, üçü tilkiden, üçü eşekten, üçü 
kadından ve üçü de erkekten alınma 
imiş. Tavşanlıkan güzel göz, yumuşak 
tüy, kuru bir kafa, Tilkiden güzel kuy
ruk, küçük kulak, açık tırıs, Eşekten iyi 
tırnaklar, kuvvetli çene, tahammül, 
Kadından güzel saç, geniş gögüs, dans 
eder gibi elastiki bir yürüyüş, Erkek • 
ten kuvvet, cesaret ve mertlik. 
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Bu güzel buluşlar çok alkışlandL 
Saat 14 de Tekçe tarafından telsiz di
rektörüne teşekkür edilerek Gölbaşın
dan hareket edildi. Ankaranm başlıca 
mesire yerlerinden biri olmaya çok la
yık Emir gölünün doğu kıyısından gö
lün zikzaklarma uyan ince yol takib 
edilerek Mehye vadisi - İmrahor köy -
leri - İnce su terkedilmeksizin Yenişe
hire varıldı. Bu neşe ile bütün atlılar 
her mevsimde böyle güzel tertiblerle 
atçtlığı canlandıran sevgili ve yorul.ı 
maz başkanları Tekçeye teşekkür ~ 
veda ederek Sağlık bakar hğr önünde.ı 
ki dört yol kavşağında yürüyüşe son 
verildi. - Atlı 

M. Delitala: ' 1Testili kadınlar,, 

Bugün saat 16 da Sergi evinde bir 

"İtalyan gravürleri" sergisi açılacak

tır. 

İtalya halk kültürü bakanlığının dış 
işler ve maarif bakanlıklariyle müşte

reken tertib etti ğ i bu sergide genç ve 

ya§h, kadın ve erkek, birçok italyan 
gravür ve akuafortistlerininn eserleri 

vardır. Çoktan beri böyle bir sanat te

zahürüne şahid olmamış bulunan An
kara halkının, sergiye büyük bir alaka 

göstereceğinden şüphe etmiyoru.ı. 

Otomobillere dair 
Biitün otomobil rekorlarını kır

mış olan George Eyston, "yedi yıla 
kadar otomobil uçacak ve yüzecek" 
demiş. 

l• ııozof Kayzerling de bir konfe· 
ransrnda "asrımız şoför asrıdır" 

demişti. 

Hir felsefeci ile bir rekordmenin 
sözleri ilk defa biribirini tutuyor, 
demektir. 

FaJo:at otomobil uçmağa ve yahud 
yüzmeğe başlarsa işin tadı kaçmı· 
yacak mıdır? 

Hikayeyi bilir misiniz? Adamın 
biri ağır hastalanmış. Mahallenin 
imamı da her gün bu hastaya uğrar, 
halini, hatırını sorarmış. Hasta, bu 
ziyaretlerden sinırlenmeğe başla -
mış ve bir gün hoca geldiği zaman 
sormuş: 

- Hoca elendi, ben ölecek olur -
sam benim "teçhiz ve tekiinim'' i
~Jn kaç para alırsın~ 

lmam, ezilmiş büzülmüş ve: 
- Aman beyefendi, Allah gecin

den versin/ demiş. Fakat hasta ıs -
rar ettiği için nihayet şu cevabı ver
meğe mecbur olmuş: 

- Altı lira alırım. 
Bunun üzerine hasta, yastığının 

•ltından altı lira çıkarıp hocaya 
vermiş ve demiş ki: 

- Bu parayı al da bir daha yanı· 
ma uğrama; se görünce Ezraili 

görmüş gibi oluyorum. 
lmam parayı alıp gitmiş; fakat 

bir çeyrek sonra geri gelmiş; para
yı geri vermiş; 

- Beyefendi, böyle tadı çıkmı

yor, demiş, ben sizi köpürte köpür • 
te yıkadıktan sonra bu parayı alma
lıyım. 

Bu hikayede olduğu gibi, yedi 
sene sonra otomobiller havada uç • 
mağa ve denizde yüzmeğe başlayın
ca, soförler de kimi çiğniyecekler? 
Adam çiğnemedikten sonra da şo
förlerin ne tadı olacak? 

Bir de amerikan mübalağasını 

ve Amerikada otomobil telakkisini 
anlatan bir hikaye vardır: 

Bir nevyorklu ile bir şikagolu ko
nuşuyorlar. Nevyorklu diyor ki: 

- Bizim Nevyorkta otomobil en
düstrisi o kadar ilerledi ki şimdi 

fabrikaya sipariş verin; yarım saat 
sonra direksiyona geçmiş o/ursu -
nuz. 
Şikagolu cevab veriyor : 
- Bizim Şikagoda daha ileri. 

Şimdi fabrikaya bir otomobil ıs· 

marlayın: Yarım saat sonra sadedi
reksiyona geçmiş değil, adam bile 
çiğnemiş olursunuz. 

Şimdi gelin de bu otomobilleri 
havada uçurun; denizde yüzdürün. 
O zaman Şikagoda yapılan otomo
bilin Nevyork otomobilinden üstün
lüğü nerede kalacak ve gene o za
man imam efendinin dediği gibi, 
öyle şoförlükte ne tad kala -
cak?-T. 1. 

Mevsime göre deiisen meslek-

ler: -
Bir takım esnaflar vardır ki 

bunlann işleri mevsime göre deği
tir M~Ja eskıiden gezğinci anıa
vutlar vardı; bunlar kışın saleb, 
yazın da boza satarlardı. 

Böyle iş tutanlara göre takvim 
ve hava raporu bir kömürcü, odun
cu kadar mühimdir. 

lstanbuldaki zabııta haberleri.ne 
bakarsanız, hırsızlığında mevsime 
göre yapılanları bulunduğunu gö
riireiinüz: Son günlerde palto hır-

sızları artmaktadır. Hem de bun
lar, bu hızsızlığı bakın, nasıl yapı
yorlarmış.? 

Adliyeye verilen iki palto hıraı
zu ıokaldarda oyruyan yedi se
kiz yaşındaki çocukların eline bir 
~arf tutuıtunırak : 

- Çocuğum ıu za• ı;ı al, karıı
sokaktaki ( ... ) numaralı eve götür. 
Bu hizmetine karşılık şu on kuruıu 
al, diyorlar, çocuk, kendisine para 
kazandıran bu hizmeti kolayca ka
bul edince bu seferde : 

- Geç kalmamak için koşmalı
sm; iyi koşabilmek için de palto
nu çıkar. Ben burada.paltonu bek
lerim. Mektubun cevabını getirin
ce paltonu gıiyer&inl di.ye baba ö
ğüdü veriyorlarmı§. 

Taıbii, çocuk geri dönünce pal
tosunun yerinde yerler estiğini gö
rüyormu,. 

Tadsız rıeçecek bir sefer : 

Bir ajans telgrafı, Be~ japorı 
ta.yyareşinin "Sahrayı Kebir'' ae
ferine çıkmak üzere olduklarmı 
bildiriyordu. 

J aporı tayya,-eleriııin Üzerin
den geçtikleri Çin tehirlrini ''sah
rayı kebire" döndüklerini bili -
yOJ'lllz. Fa.kaıt içinde ev, bark, in
tan ve hayvan bulunmıyan "sahra
yı kebir" de nere-yi bombahya
caıklal'? Canlan Nkılmaz mı? 

Havalar ısınıyor 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

açık, öğleden sonra kapalı geçmiş, ıst 
gece sıfırıi altında 5, glindilz sıfırın 

üstünde 9 derece olarak kaydedilmiş

tir. Yurdun Karadeniz kıyılarında ha
va yağışlı, Trakyeı. ve Kocaeli bö!gele

rinde kapalı ve mevzii yağışlı, diğer 

bölgelerde çok bulutlu geçmiştir. Ya

ğışların karemetreye bıraktıkları au 

mikdarları Rizede 12, 'Giresunda ıo. 

Zonguldakta 9, Orduda 5, Çanakkale· 
de 3, Trabzonda, Sinop ve Adanada 2 
kilogramdır. Dün yurdda kar kalmlığI 
Erzurumda, 34, Karsta 29, Vanda 20, 
Elazığda 2 santimetredir. 

Dün en düşük lsı sıfırın altında Af
yonda 1, Edirnede 3, Kırşehir ve Er
zincanda 5, Eskişehirde, Elazığ ve Er
zurumda 8, Karsta 10 derecedir. En 
yüksek ısı da Diyarbakırda 7, İzmirde 
11, Bodrumda 14, Antalya ve Adanada 
16 dere•edir. 



G::::~::~:~~:~::::::::ı DÜNYA HABERLERİ Kaçak Sovyet 
maslahatgüzarı ! 

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

Hitlerin nutku 
Hitlcr, milli sosyalist rejiuıinin be

fİnci yıldönümü münasebetiyle geçen 
ayın sonuncu günü söyliyeceği nutk~, 
20 gün tehirle dün irad etmittir. Geçmıt 
)"Ilın hesabını veren ve gelecek yılın da 
Proğranııoı çizen bu yıldönümü nutuk· 
ları daima alaka ile beklenir. Fakat b_u 
defakj nutuk birçok sebeblerle ge91D1t 
senelerde söylenen nutuklardan ~a 
büyük bir enlere ile bekleniyordu: Bır 
defa 20 gün teehhürle söylenınit ol~ 

Eden istifa etti Butenko 
Ortahk yatışıncaya 

kadar küçük bir İtalyan 
şehrinde oturacak 

Demokrasilerin 

reveransı 

CUMHURIYET'te Peyami Safa, o
toriter devletlerin takib ettikleri kud
ret ve irade politikası kar§mnda de
mokrasilerin tehlikeden kaçma zihni • 
yetini takib etmeleriyle nasıl tehlikele
ri bizzat yarattıklarına i§arct ederek 
diyor ki: 

1 sf ifaya sebeb İtalya ile sür'atle 
. . .. ı 

11, İkincisi, aradan geçen yırmı gun • 
çİnde Ahnanya'nın iç politikası ve A· 
Yusturya ile münasebetleri bakımından 
çok ehemiyetli iki inkılap yapıhna~ı. 

anlaşmak hususunda Roma, 20 (A.A.) - İtalyan gazete
leri Butenko meselesi etrafında geniş 
neşriyat yapmağa devam etmekte ve 
bilhassa eski sovyat maslfilıatgUzarı 
nm hüviyetini isbata ehemiyct ver
mektedirler. Stampa gazetes.i masla
hatgüzarın hüviyeti etrafındaki an
la§Jllazlığı izah etmektedir: Bu anlaş
mazlıık yabancı gazetelerde Butento
ya aid olmıyan bir resimin neşredil
mesinden ileri gelmektedir. 

"Kuvvetli adam, koklnd'lğı havanın 
tuzaklarla, vartalarla, görünür görün • 
mez kazalarla, belalarla dolu olduğunu 
duymağa muhtaçhr. Yoksa bu kuvvet 
lüzumsuz bir ıey olur ve kendi kendini 
yiyerek tüketir. Bundan başka alman ajansı '°? b_"':' 

kaç gün içinde bu nutkun ehemıyetını 
tebariiz ettirecek imalarda bulunmut• 
tur. Mesela birgün, Hitler'in hasta ?1 • 
duğunu yazan gazetelere c~va~ venr • 
ken 20 •ubatta çıkacak sesın, bırçokla· 

Çemberlaynin gösterdiği isrardır 
şunlardır: 

Cumartesi konııııılan işler 
1 - Avusturya meselesi, 

' ~ yük" k nnı rahatsız edecek derecede se. 

Londra, 20 (Hususi) - İngiliz hari
ciye nazırı Eden bu akşaıı;ı ~aat 19 .. 30 
da [bizim saatle 21,30 da] ı~tıf~ ~tmış
tir İstifanın sebebi Edenle, ıngılız b~ş
bakanı Chamberlain arasında İtalya ıle 
anlaşmak yüzünden çı~an. i.htilaft.ır .. 

2 - İtalya ile müzakereye giriş
mek imkanı. 

Başbakan bu toplantıda, İtalyaya 
acilen bazı müsaadelerde bulunulma
sını ve derhal milzakerelere başlanıl
masını ileri sürmüştür. Eden buna 
'iddetle muhalefet etmiştir. 

olacağını bildinnittİ· Şümul ve ebemı· 
Yeti hakkında büyük üınid uyandırıldı· 
iı için olacaktır ki, dün söylenen nutuk 
birçoldan için bir hayal sukutu ola~
br. Gerçi nutuk Hitler'in ha~ta ol~ugu· 
nu iddia edenleri filen tekzıb edıyor: 
Fiihrer tam üç saat yüksek ve .gür ses· 
le Rayıtag meclisi azalanna hitab ~t
rniıtir. Hakikatte muhatabı alman mil· 
leti ve daha doğrusu dünya kaınoyu 
idi. Fakat dünkü nutuk beklenildiği gİ· 
bi sansasiyonel değildi. 

Malümdur ki, dün ıngılız kabıne~ı. 
Ş:imdiye kadar devam eden ~~anele~ın 
hilafına olarak Vik-End tatılınde bıle 
toplanmış ve çok uzun .. süren. ~üzake
relerde bulunmuştu. Dun polıtık ınah· 
{ilerde Edenle, Chamberlain. a.r~sında
ki ihtilaf bilhassa tebarüz ettmlıyordu. 

Bunun üzerine Eden'in istifası bu 
toplantıda açıkça tetkik edilmiştir. 
Fakat bu istifanın muhtemel diğer 
istifanamelere ve belki de şu buhran
lı zamanda bir kabine buhranına yol 
açacağı ileri sürülmüş ve bir hal ça
resi bulunmasına çalışılmıştır. 

Hitler iktıdan eline aldığı zaman ' ~ . 
Almanya'nın içinde bulundugu pentan 
,.aziyetin izahiyle söze bıqladı. Ve bet 
Yıllık muvaffakiyetli çalışmadan so~.a 
llrbk "muhaliflerin" de iktıdara gelitı· 
ni, tarihin dönüm noktası olarak kabul 
ettiklerini söyledi. Bundan sonra da 
rnuvaffakiyetlerini okuduğu rakaml~
la tevsik etmcğe çalıştL Okuması hır 
aaat kadar süren bu rakamlar, Alınan· 
Ya'nm 1933 senesi zarfındaki ikbsadi 
Vaziyeti ile bugünkü iktısadi vaziyeti 
atasında mukayeseyi gösteriyordu: ~u
lasası- Alrnanyada istihsal artmıt ıtıız· 
lerin .:Ukdan azalmıf. Memleket maddi 
refaha kavuımuşt:ur. Hitler'e göre da· 
ha büyük refaha kavu!fmak mümkü~· 
dü; fakat alman topraklannm darlıgı 
buna engeldir. Führer Almanyad'a h~r 
kilometreye yüz kırk nüfus isabet etti• 
iini söyledikten sonra sömürge mese • 
lelerine geçti. Hitler'e göre, lngiltere 
ile Almanya araıındaki anlatmazhk SÖ-

.. ---'~·• .. .1- ='-•-ttİP. Bu AP• 
lnürgeler Almanya'ya gm veriknectık • 
te iki devlet arasındaki münasebetler 
llohna] bir hale giremiyecektir. Fakat 
liitler sözlerine ~evam ettikçe İngil
tere ile Almanya araımda hayli ehemi
Yetli olan bir ihtilafın daha mevcud ol· 
duğu anlaşıldı: Bu da Jngilterede mat· 
buatın serbestisidir. Hitler alelumum 
dünya gazetelerinden, fakat bilha11a 
lngiliz matbuatından acı acı ıikayet et· 
ti. Gazetelerin, yahudl meselesi yüzün· 
den kendisiyle Göring arasında ihtilaf 
tılc:tığıru söylediği zaman, Rayıtag 
lheclisinin kahkaha ile güldüğü ititili • 
Yordu. Bu latifeden sonra Hitler daha 
luhaf bir gazete dedikoduıundan bah_ı· 
•tti: Bazı gazeteler, yinni alman zabı • 
tinin, bir tayyare ile Ludendorf'un ce
sedini alarak Salsburg'a kaçtıklarını 
Yazdılar, dedi. Ve ilave etti: Bir gaze
te de benim söz söyliyemiyecek derece
de hasta olduğumu ve arkamda t<qıdı • 
ğırn gramofon vasıtasiyle konuttuğu • 
rrıu yazdı. 

Hitler'in gazete neşriyatına kartı 
büyük hassasiyet gösterdiğini birkaç 
lene evvel biz de görmüttük. 193~ se • 
lleıi ilkbaharında alınan matbuat ıda • 
.-eainin daveti üzerine bu memleketi zİ· 
Yaret ettiğimiz zaman, Hitler bizi~: 
bul etmekle ıereflendirmiıtir. Milli 
&osyalist lideri bu münaıebetJe dünya 
tbatbuabrun neıriyatından tik.ayet et • 
llliı ve bazı gazetelerin boğa.zı~.dan ~
hatsız olduğunu yazdıklarını .ayleclik· 
ten sonra gülerek : . . 

Anlaşmazlığın esasını. ~ilhassa şu 
suretle hulasa etmek kabıldır: 

A.nla§mazlığın esası 
İngiliz başvekili (.;bamberlain Al

manyanın Avusturya üzerinde gittikçe 
nüfuz sahibi olduğunu göz önünde bu
lundurarak, İtalya ile muhtelif mese· 
leler üzerinde bir anlaşma yapmak is
teyor, Eden bu anlaşmayı ltalyaya 
daha pahalıya satmak için uğraşıyord~. 
Eden, Anşlus tahakkuk ederse, ti Tı· 
roldan, Brenner geçidlerine kadar u· 
zanacak olan kuvvetli bir Almanyanın 
İtalya için de bir tehlike. te~~!l ett.~ği· 
ni ileri ıüriiyor ve söylenıldıgıne gore, 
Büyük Britanya • İtalya anlaşmasını 
temin için hayli tavizler bekliyordu. 

Halbuki Chamberlain'in isteği, İtal· 
ya ile süratli bir anlaşma elde etmekti. 

lngiliz - lıalyan müaJakereleri 
ba§layacak mı 'I 

Hatta dün Chamberlain'in, İngiltere 
lle İtalya arasında muallak olan mese
leleri haleltmek maksadiyle müzakere· 
lere başlanılmasını derpiş eden bir in
giliz - italyan mü~terek beyanname 
projesini Romaya bildirmek üzere İ
talyanın Londra büyük elçisi B. Gran· 
ıyı; ~ÇV l.Ol \.l.UU~ VU.ll.l~U Ua41 lld.UCl Y"' 

rilmiıtir. B. Grandi bu metni Romaya 
göndermiştir. 

Gene haber verildiğine göre, Mu
solini'nin bu metni taavib etmeğe ha
zır bulunduğu dahi ihsaı edilmiftir. 

Eden'in ltalyadan iaıediği 
tav isler 

Eden bu beyanname projesini tat· 
min edici bulmamııtır. Zira bu metin 
ispanyol meselesini diğer meseleler
den ayırmaktadır. 

O halde Eden İtalya'dan ne gi· 
bi tavizler bekliyordu? Filhakika dün 
kabinenin üç aaat devam etmit olan 
içtimaında ittihaz edilen kararlara 
dair reımi hiç bir malCimat sı.zmamıı
tır. Fakat salahiyettar mahfillerin 
kuvvetle tahmin ettiklerine göre mü
nakaşa edilmiş olan ba§lıca mevzular 

bu için de faydalı olacailDI bildirdi. 

B. Eden' e yardım eden 
diğer bakanlar 

Dünkü kabine toplantısının sonunda 
B. Eden, ziraat bakanı B. Morrisson ve 
İskoçya bakanı B. Valter Elliott, B. 
Chamberlain ile ayrı bir toplantı yap
mışlardır. Müteakiben Uç bakan, baş
vekalet dairesinden ayrılmışlar ve ka
binenin toplantısında görüşülmüş olan 
meselelerin müzakeresine devam et
mişlerdir. 

Bu hal, B. Elliott ile B. Morrisson· 
un kayıdsız ve şartsız B. Edene yar
dım etmeleri ve dış bakanının aynı za
manda B. Ormsby Gore ile B. Oliver 
Stanley'in de müzaharetlerini elde et
miş olması dolayısiyle az çok ehemiyet 
almıştır. 

B. Morrisson'un bir nutku 
B. Eden'e diğer bakanların besle • 

dikleri sempati, B. Herbert Morrison • 
un verdiği bir nutukta da tezahür et • 
mek:tedir. İşçi partisi mensuplarının bir 
toplantısında söz alan B. Morrisson B. 
!:.\len ın mune\;• ... ~ı..a.'1cı:ı1cuının .lindç, 
esir varlyetunde olduğunu söylemiş, B. 
Çemberlayn'i "bir diktatörlük lehinde 
temayül betlemekte olmakla" itham et· 
mit ve ıunlan ilAve eylemittlr: 
"Hitler'le Mıuolini lngi./.tereyi 

aldatacak.'' 
"-Efer batvekil, Musolini ile ze • 

Hlane ve bu centilmene fspanyol mille
tinin hllrriyetlerine karşı mücadelesine 
devam etmek mllaaadesini bahfcdecek 
mahiyette her hangi bir pazarlık yapa • 
cak oluna B. Eden istifa edecek ve ln
gilterenln emniyetini ve cihan sulhunu 
fa§iat dıı politikasına tibi kılmak isti • 
yenlerin harekAtını örtecek bir perde 
hizmetini görmekten çıkacaktır. 

Son haftalar içinde g<SrUldUğil üze
re biribirlerini aldatmafa kabiliyetleri 
olduğunu isbat etmiı olan Hitler ile 
M uıolini, biı:im pek o kadar parlak bir 
şey olrmyan kabinemizi haydi haydi al
datacalclan muhakkaktır." 

l ıtifanın mahiyeti 
BB. Eden ve Chamberlain İtalya ile 

yapılacak anlaf!DAyı ayrı zaviyelerden 
mütalea etmektedirler. MaHlm olduğu 
üzere Eden'le, Grandi araamda son 
günlerde milhim mUzakereler yapıl

mıştır. Bu müzakerelerin mevzuları 

bilhaaaa ıunlardır : 

Bütün dünya kamoyu tarafından 
beklenen aon hidiaelerin izahına gelin· 
ce; Hitler, bu noktada da mesuliyeti 
yabancı gazetelere yükletti. Nazi ıefi • 
ne göre, Blomberg kendi arzuaiyle iati· 
fa etmittir. Diğer generaller de ordu • 
yu gençlettirmek için değiıtirilmitler· 
dir. Hitler bağırarak, "ordu ile parti 
arasında ihtilaf bahiı mevzuu olamaz", 
dedi. "Ordu, hükümet, parti ayn ayn 

üeueseler değildir. Hepıi de naayo • 
:al sosyalizmin bi~r .u~vudur. ~~r bi
rine bir vazife venlınıttir. Hepsmın de 

Akdenizde aeyrüaeferi stratejik 
müvazene, İspanyadaki vaziyet, islam 
memleketlerindeki propagandalar me
selesi, Habeıistan ve Libya meseleleri. 

batında ben varmı. " 
- Görüyorsunuz a. .• Sıhatim ye";11· 

dedir. Ve sizinle konuıuyorum. Demıt· 
ti. 

Hitler bu sözlerle bet senelik nazi 

f 1. tinin en kısa ve en veciz hulaaa-
aa ıye H k"k apnut bulunuyor. a ı aten 

Ancak lngilterenin her feyden ev· 
vel halletmek istediği mesele hpan
yadaki gönUllüler meselesidir. 

tır. 

Halk toplantı esnasında Başveki
let önünde birikmiş ve kalabalık git
tikçe büyümüştür. 

Şurasına dikkat etmek lbımdır 
ki; muhafazakar partinin mühim bir 
kısmı ile iki muhalefet partisi ve hal
kın çok mühim bir kısmı Edenin fik
rini tutmaktadır. 

Halk B. E<len'i alkışlıyor 
Eden saat 3 il iki dakika geçerek Ha

riciye bakanlığından ayrılmış ve halk 
tarafından alkışlanmıştır. Edenin iki 
dakikalık teahhürü birçok tefsirlere 
yol açmıştır. Mühim bir toplantı için 
başlıca azadan birinin iki dakika da ol
sa geç kalması nadir görülen bir hadi
sedir. Bundan dolayı bazı kimseler E
denin halini de göz önüne alarak, bu 
hadiseyi, B. Edenin kabinedeki vazi
yetinin sallanmakta olduğunu göste
ren bir işaret olarak telakki etmifler
dir. 

•' l talya ile pakt istemiyoruz!'' 
Kabine toplantısı üç saat 20 dakika 

devam etmiştir. B. Eden başvekaletten 
çıkarak dış bakanlığa gitmiş ve yolda 
"~iz Ede~'i istiyoruz ve İtalya ile hiç 
bır pakt ıstemiyoruz" diye bağıran 
halk tarafından hararetle alkışlanmış-· 
tır. 

Reuterin öğrendiğine göre, B. Eden 
bütün şayialara rağmen bu saatte he
nüz istifa etmemiştir. Fakat başveka
letten çıktığı sırada B. Eden'in hal ve 
tavrı kati bir karar vermiş olduğunu 
göetermiştir. Başını önüne iğmiş oldu
ğu halde, kalabalık arasından kendiıi
ne yol açmıştır. 

l stiJa katileşti 
Kabine bunden ıonra saat 19.30 da 

toplanmı§tır. Eden bu toplantıya 10 
dakika geç yani 19.40 da [biziffi saatle 
21.40 da] gelmiftir. Bunun üzerine E
d~n.i!1 iıtifa ettiği fayiası kuvvetlen
ID1ftir. İngiliz dıt itler bakanı kabine 
toplantısında 4 dakika kalmrı ve ayrıl
mıştır. 

Bundan aonra Eden'in istifa ettili 
resmen anlaşılnuştır. Eden'in arkadaf
lanna istifa kararının kati olduğunu 
bildirdiği haber verilmektedir. 

Kabinede timdiki halde Eden'den 
bafka naı:ırlann istifa etdğine dair hiç 
bir haber aızmanuştır. 

D'I Bakanlığa Lord Hal.i/aktJ 
mı gelecek~ 

Sunday Dispatch gazetesine göre 
Eden'in yerine Lord Halifaks'm dıt ba
kanlığa geleceği sl:Sylenmektedir. 

~en'in istifası esnasında yapılan 
~bıne toplantısı bir saat devam etmiş
tir. 

Bundan sonra aaat 22 de (bizim sa
a~~e gece yanaı) kabine yeni vaziyeti 
gozden vecirmek Uzere tekrar toplan -
DU§tır. 

Bu gazete diyor ki: "- Butento 
gazetecileri Gepen'i şaıırtmak roma
dan ayrılır gibi yapmış ve sonra tekrar 
Roma ya gelerek radyoda beyanatta bu
lunmuş ve yeniden bir kaç gazeteci 
ile konuşmuştur. Butenko kendisinin 
tayin edeceği garb payitahtlarından 

hirinde toplanacak beynelmilel bir 
nevi mahkeme huzuruna çıkmağa ha
zır olduğunu ve Bükreşte oturanlar 
yabancı diplomatları çağırmak sure
tiyle kendisinin hüviyetinin münaka
şa götürmez bir surette tesbitinin ga
yet kolay olacağını söylemiştir. İstikbal 
hakkında Butenko, kendisi etrafında 
yapılan gürültüler sükQnet buluncaya 
kadar küçük bir İtalyan şehrine çekile
ceğini söylemiı ve politik faaliyete de
vam edeceğini, çünkü kendisini "mahv 
olmuş bir adam" telakki etmediğin bil
dirmiştir. 

Gazeteci korkusu 
politika adamlarını 

kiyasete sevkeder 

Frıma ldlfye hakanının basın 

amelesi etrılnldlkl siderl 
Paris, 2<> (A.A.) - Adliye bakanı 

Campinchi, fransız ve ecnebi gazete
cilerin toplantmnda, basın me.ele
sinin ana hatlarını anlatmı,tır. Ad
liye bafkanı, yazı w fi.kir hllriyeti
nin korunmaaı lüzumunda iarar ede
rek deıni9th' Jd ı 

··- Guteci Jı:orkuau poliıtika adam
larını kiya1ete eevkeder. Fransa
nın batına gelebilecek en büyüık fe
liket guetelerin hürriyetini kaybet
mesi yani devletin veya hükUmetin 
emri altına girmesidir.,. 

Adilye bakanı basın hüriyetinin 
bazı hallerde fena kullanıldığını ve 
binaenaleyh, buna karır koymak için 
bazı tahditler icab ettiğini söylemiş 
ve demiştir ki : 

., T - am ve mutlak hüriyet medeni 
bir camiada yapyamaz. Bilhassa 
f~rdlcri iftiralardan en iyi şartlar i
çınde koruyacak kanunlar zaruridir. 
Böyle bir kanun, yazı hiiriyetini kal
dırmak demek değildir. Gazetelerin 
mutlak hüriyeti karşısında bir de 
gazetecinin mutlak mesuliyeti olmak 
gerektir.,, 

Jaoonyada milli 

seferberlik kanunu 
T eruelde çetin 

süngü harbi yaplldı 
Hükümet her 
is üzerinde 

kontrol yapacak 

Büyük demokrasilerin en büyük 
§aşkınlığı bunu anlamamakbr. Teb· 
likedcn kaçnıağı diplomasilerinin birin
ci prensipi haline sokan o memleketler, 
birkaç ıeneden beri, her milletlerara&1 
davada, ıerefsiz bir sükun politikasına 
sığınmak istedikleri için, hezimet üstü· 
ne hezimete uğradılar. Şimdi kendi ga• 
zeteleri. bir harbı göze almadıkça, nas
yonalist devletlerin ileri hareketlerini 
durdurmak mümkün olamıyacağıru ya· 
zıyorlar. 

Ha ıunu bileydiler ••. Fakat, dünkü 
Çin veya bugünkü Avusturya mesele• 
sinde en büyüklerinin karan nedir? 
Ajanslar bize öğretiyor ki. Bcrchtes· 
gaden mülakatının acıklı neticesinden 
sonra, Amerika efkarında ezici bir ekse
riyet, Avrupa işlerine müdahaleden 
meneden ananevi infirad politikasında 
ısrar olunmasına taraftardır. Amerikan 
politikası Okyanusu apnaktan korıktu· 
ğu gibi, İngiltere de adalarının içinde 
kalarak orta Avrupa itlerine karışma• 
mayı tercih cdecelaniı. Her tehlike za• 
marunda olduğu gibi Fransa gene yal· 
ruz bırakılıyor ve onun tek başına sun• 
turlu bir kavgayı göze almasına imkin 
yoktur. 

Bu defa da nasyonalist hamle hiç 
bir mukavemete uğramadı. Meydan 
gene bot, gene demokrat elçiler, nasyo
nalist diktatörler önünde boyun kıra • 
rak, ternıil ettikleri devletlerin tees • 
aüflerini bildinnekle kalıyorlar. Fakat 
arhk Almanya ve İtalya değil, tarziye 
vermeğe alıımıt görünen Uaponya bi• 
le pardon derneğe ihtiyaç duymuyor. 
Elçiler birer reverans yapıp çekiliyor • 
lar. O kadar. 

Nasyonalist hamle kartmnda biitün 
demokrasilerin son kımıldamıı da bu 
reveranıtan ibaret kaldı.'' 

• • 
YENl HADiSELER VE 

BALKAN ANTANTI 

SON POSTA'da Muhiddin Birıea. 
dünyayı ikiye bölen mihverler ar.. 
smdaki mücadele karııaında Bal. 
kan devletlerinin her ıeyden ön • 
ce kendi menfaatlerini göz önünde tu
tarak cephe alrnalan, yabancı prop .. 
gandalara alet olmaktan çekinmeleri 
IÜzumunu belirterek diyor ki: 

"Balkan memleketleri aon hadisele
re ibret ~özüyle bakmıya mecburdur • 
lar. Balkan antantı bugün her zaman • 
dan ziyade kuvvetli olmaya ve bundan 
sonra da her gün daha fazla kuvvetlen
meğe dikkat etmek mecburiyetindedir. 
Balkan devletleri bu zanıreti anladık • 
lan niıbette milli bir siyaset sahibi ol· 
maya ve istiklallerini istedikleri gibi 
müdafaaya muvaffak olurlar. Akıi tak
dirde. çok fena hadiselerle kartı karıı. 
ya gelecekleri muhakkaktır. 

Nutkun bir yerinde bu .neıriyatı~ 
sulh ve müsalemet için tehlıke teıki! 
ettiö-i • .. I d"w'ne bakılırsa, ecnebı ... nı soy e ıgı H"tl 
'?&tbuatın menfi rolü hakkında .. 1 e
t'ın beslediği kanaat aradan geçen uç ıe· 
be İçinde kuvvet bulmut olacak~ır. .

1 Hı"tl tk en büyük alaka ı e er, nu un . b" 
beklenen dıı politika kısmında yenı. 1.r 
fey söylemiyor. Tahmin edildiği gıbı, 
en büyük hiddet ve ıiddete he~ef olan 
Sovyetler ve komünistliktir. Hıtler ko
D'lu" • tl•w• • l'k A .. -•pa nıede • 

smı y ·1 b .. kü 
h rbtan evvelki Almanya 1 e ugun 
A~manya arasındaki en bariz fark da 
budur. Harbtan evvelki Almanyayı ha· 
tırlıyalım. Hohenzollern .. ha.nedanı • 
Prusya ordusu. Yüksek endustn erba
bı. Sosyalistlik. Katoliklik, proteıtan • 
lik. yahu dilik. Bütün bu unsurlar bu • 
gün birer birer likide edilmiştir. Nasyo
nal ıoıyalizmin gittikçe yükaelen dal • 
galan üstünde ıailam görünen bir ka
ya, ordunun tasfiyesi de dört tubat dar
besiyle tamamlanmııtır. Ve bugün na· 
zi rejiminin beıinci yıldönümünde mil
li sosyalist partisinin reisi ııfatiyle 
Hitler Rayttq kürıüaünden: 

Halbuki italyanlar, İspanyadaki gö
nüllülerin geri çekilme meselesini i
talyan • ingiliz konuşmalarından ayır· 
mak istemişler ve bu husuıta başbakan
la mutabık kalmışlardır. İtalyanların 
bu iateğine sebeb, bu meseleyi ayrıca 
milzakere etmek, değildir. İtalya bu
nun karı~lık komitesinin çerçeve
si içinde müzakere edilmesini ileri 
sUrmüştür. Eden itte buna razı olma
mııtır. 

. Tokyo, 20 (A.A.) - Milli seferber
lık. k8!1u.nu bugün parlamentoya tevdi 
edılmıştır. Layihanın müzakeresi pa
z~rtesi başlıyacaktır. Mezkfir tayiha 
bılhassa mesainin, istihsalin, ticaretin 
se~ye hareketlerinin, madenlerin 
ve ıcabında matbuatın kontrol altına 
almrnasxnı derpiş eylemektedir. 

Saragosse, 20 (A.A.) - Teruele 
doğru yapılan son hücum, çetin süngü 
muharebelerine yol açmıştır. Teruel 
mü~fileri oldukları yerde can vermşi
lerdır. Franko kıtaları şimalden ve şi
mali şark §imalinden on kilometreden 
fazla şehrin ilerisine girmişlerdir. 

Dün Teruel etrafında cereyan eden 
muharebeler esnasında frankistler bir 
~aç bin esir almışlardır. Düşmanın 
ınsan ve malzemece olan zayiatı mü
himdir. Cumhuriyetçiler mihveri Va
lansiya yolu olan bir istikameti taki
ben karmakarışık bir halde r:icat et
mişlerdir. Fakat şimdi Valansiya yo
lu da frankistlerin kontrolu altında
dır. 

Romanya'nın içinde çabaladığı 
müıküli\tı, maalesef, bir misal olarak 
göstermeye mecburuz. Romanya
da senelerden beri devam eden &ağ• 
ve sol mücadelesi, her ikisi de hariçten 
gelen iki ithalat malı halinde, bu mem
leketi bugün dahili siyaset bakımından 
fevkalade tedbirlere, harici siyaset ba
kımından da hayli müıkül tereddüdle
re sevketti. Temenni edelim ki Roman. 
yada yapılmal(ta olan yeni hamle bu 
memleketi bu harici nüfuzlann çalkan· 
h sahnesi olmaktan çabuk kurtarsın. 

Balkan antantı balkan devletlerine 
bugün her zamandan ziyade lazımdır. 
Dünyanın siyasi müıkilatı arttıkça, 
Balkan devletleri arasında biribirine 
daha sıkı sanlmak ve biribirine daha 
fazla yaklaımak bir zaruret oluyor. 
Balkan devletleri için milli bir siyaset 
ancak böyle bir ıart içinde mümkün· 
dür. Yoksa, biri mütehakkim, diğeri 
tah~~küınc teşne i_ki büyük dünya züm
reıın~n çarpışan sıyaseti arasında ezil • 
mek ııten bile değildir. nıs ıgı hın sene ı ••.. . 

niyetinin düımanı telakki edıyor ... F~ • 
kat bugu·· • • b edenyetin en buyük 
1_ n ıçın um H"tl r'e 
•urtancıaı asyalı Japonyadır. 1 ~ e 
&öre, Uzak Şarkta Japonya ~~l~b .o
luı- "k komunıst ıs-sa, Avrupa ve Amen a • ki 
tilaıına uğnyacaktır. Bunun içindır 

1 
Japonya ve aynı korkudan nıülhemJ oal· 
du<> · • . · t kib eden t • ,,.u ıçın aynı sıyasetı a d 
Ya, Alrnanyanın en yakın dostları ır. 
Alınan lideri Avusturya meselesini ç~ 
loaa &eçmiıtir. Pek ziyade ıen.a et;! 
Schuıchnigg ile yaptığı anlat~ ~ 
&onra iki alman devleti araaındalri ııt~· 
llasebetlerin samimileıtiğinİ, bunun sul: 
rrı.n milleti için hayırlı ve Avrupa 

- Almanyaya hikinı olan yeıine 
kuvvet benim. 

Diyor. 
Hitler'in bu sözleri bir öğünme de

ğildir. Hakiatin en doina ifadeıidir. 
Umalım ki, Hitler büyük Frederi

kin ve ikinci Wilhelm'in bile hakkiyle 
sıbta edecekleri bu müthiı kuYVeti, 
nutkun birkaç yerinde İf&Nt ettiii gibi. 
dünya sulbunun takviyeıi için kullan 

llll··· A. Ş. ESMER 

Netekim Royterin parlamento mu
habirinin aldığı malfunata göre B. 
'?h~rlain ile Eden arasında ingi
lız - ıtalyan görüşmelerinin faydası 
hakkında prenaip itibariyle hiç bir ihti
lif çıkmanuıtır. Fakat zaman ve 
metod itibariyle sarih bir anlaımazlık 
vardır. Eden İtalya ile anlaşmak husu· 
sunda evvela, italyan kıtalarının İspan
yadan çekilmesi gibi bir teminat iste
miştir. 

Kabine toplantıları 
İşte bu hava içinde ve 1926 daki 

umumi grevlerdenberi pazar günü ya
pılan kabine toplantısının yalnız be
şincisi olan bugilnkU toplantı her ta
rafta büyük ehemiyetle karşılanmıg-

General Maı.sui geri 
t;.ağırılacak mı? 

~.lfilıiyetli mahfiller, general Mat
suının geri çağrılmıq oldug·u habe .. h .. . :ır rını 

enuz teyıd edemiyeceğini beyan et-
mekte, yalnız japon kumanda heyetln
~e yakında değişiklikler yapılacağını 
ıhsas eylemektedirler. 

Macar Milli Müdafaa komis-
yonu toplantı yapacak 

i . Budapeşte, 20 (A.A.) - Meclis 
mılli müdafaa komisyonu 22 şubatta 
toplanmağa davet edilmiştir. Komis
yonun macar ordusu hakkında marn. 
mat almak için toplanacağı resmen 
bildirilmektedir. 

l<utuptaki 

Sovyet alimleri 
nasd kurtarıldı! 

Moakova, 20 (A.A.)- Papanin gru
punun kurtarılması işi dün saat 17. 

30 da başlamış ve saat 19 da bitiril
miştir. 

İlim heyeti iki buzkıran gemisine 
ne suretle ayrılacaklarını zaratmak 
suretiyle tesbit etmişlerdir. 

Papanin ile Krenkel'in talihlerine 

.. Omid ve temenni edelim ki birkaç 
gune kadar Ankarada toplanacak olan 
~al~~ ':"ümeuilleri, balkan antantı 
fiknnı sıyasi bir mefhum olmaktan çı
karıp ~eli bir siyaset haline getirmek 
ınal ~sadıyle uğraımanın yolunu tutsun. 
ar. 

~aimyr buzkıranı düşmüş, Krohov 
ıl_e F~doroff da Murman buzkıranına 
bınmışlerdir. Kasiflere refaket etmit 
o~an k?,peğin ne olduğu belli değil. 
dır. ButUn malzeme taimyr buzkıra
nına nakledilmiştir. 
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Sigorta f :anunu etrafınd~ ı İngilterede simemalar ı l R A o Y o 
alôkadarlar n~ düşün üvoır? pazarları kapalı! ~nkara: 

Bir anket açtık 
ügle neşriyatı: 12.30 Muhtelif 

neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musıkı 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Da+uli ve 
ci haberler. 
Akşam neşriyatı: 

Saat beşten 
korkulu 

sonra 
rüya ile 

müthiş bir 
uyandım 

Yeni kanunla sigorlacıhk mevzuallnda 
ehemmiyetli bir adım afllmııtir 

-il-

Büyük Britanyaya gitmiş olanlar, 
bu memlekette pazar günü mutlak bir 
istirahat tatbik edilmekte olduğunu 
bilirler. Pazar günü bütün sinema ve 
tiyatrolar kapalıdır. Bu itibarla bu ta
til gününde yalnız spor yapmak, müze
leri gezmek ve kulüblere gitmek müm
kündür. 

Bu vaziyet geçenlerde ingiliz parla
mentosunda büyük münakaşalara se
bebiyet vermiştir. 

18.30 Plôk 
riyatı - 18 35 İngilizce ders Azime ipe 
19.00 Türk musikısı ve halk şarkıları ( 
bulc Çakar ve arkadaşları) - 19.20 Saa 
yarı ve arabça neşriyat - 19.45 Turk m 
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
kadaşlan) - 20.15 Plakla dans musikis 
21.00 Ajans qabcrleri - 21.15 stüdyo 
orkestrası: 1 • Rachmaninoff: Melodi. 
Tschaikowsky: Eugcn Oncgin. 3 • 
kowwski: Spanichc • Boleri. 4 • Bakale 
kow: Zeigcuncr Romanzc - 21.55 • 2 
Yarınki program ve İstiklal marıı. 

Bu noktada Vid nehrinin genişliği 
100 yarda idi. Nehrin civarı sisler altın
da bulunduğu için kulübeye doğru ge • 
lirken birinci fırkadan hiç bir şey göre· 
memiştim. Fakat yattığım zaman ölüm 
derecesinde yorgun ve uykusuz olma -
ma rağmen sabahın aaat beşine kadar 
gelip geçenlerin ayak seslerini duy
dum. Birinci fırkanın iki livası taş köp· 
aüden, bir livası orta köprüden nehri 
geçiyorlardı. Bu gürültüler yüzünden 
soğuk ve korkulu rüyalar içinde uyu· 
duğum bu rahatsız uyku, ıık sık bölü -
nüyordu. Arada bir at nalları katı yer 
üzerinde gürültü çıkarıyor, hazan da 
bir kumanda sesi duyuluyordu. Binler· 
ce insan, bir kişinin kumandasına ram 
olarak mukadderlerini tayin edecek bir 
isti!(amete doğru yürüyor, geçiyorlar • 
dı. 

Bu gece hiç top atılmadı. 
Saat beşten biraz sonra müthiş bir 

korkulu rüya ile uyandım. Rüyamda 
kimsenin ne olduğunu bilmediği kor • 
kunç, hain bir Gul yabani görmüştüm. 
Bu canavar kapıdan içeriye doğru gir· 
meğe uğraşıyordu. Dışardaki nöbetçi • 
nin ayak sesleri sinirimi bozmuştu; u· 
yandığım zaman soğuk ter döküyor
dum. Kendime geldikten sonra etrafa 
kulak verdim. Artık ses, sada yoktu. 
Ortalığa sükut hakim olmuştu. Biraz 
sonra tekrar araba tekerleklerinin aesi· 
ni duydum. Benim gibi etrafa kulak 
veren bir arkadaş, 

- Kafile harekete başlamış! dedi. 
Bir ldbrit çaktım ve müstakil livaya 
mensup olan zabitlerin çıkıp gitmiş ol· 
duklanm anladım. Biz de kalktık ve 
karanlıkta biraz peksimet yedikten son· 
ra dışarıya çıktık. Hava soğuk, ortalık 
karanlıktı. Arkadaşlardan birisinde bir 
fener vardı; fakat bunun zayıf ışığı, 
nehrin üzerine çökmüş olan sis içinde 
etrafı aydınlatamıyordu. Bir müddet 
sonra ellerinde meşale taşıyan bir müf
reze geldi. Bunlar, nehir boyuna dikil • 
mit olan nöbetçileri topluyorlardı. Bu 
müfrezeni nbaıında bulunan on bqı -
dan birinci fırkanın büyük bir intizam 
içide hiç bir kaza olmaksızın nehri geç· 
tiğini, şimdi sıranın nakliyeye ve ağır • 
lıklara geldiğini öğrendim. 

Irmağın kenarından, her an suya 
~üşmek tehlikesini geçire geçire şima • 
le doğru yürüdük. Çünkü yer, ayna gi· 
bi kaygandı ve karanlık dehıetli idi. 
Orta köprünün yanı batına geldiğimiz 
zaman orada yanan ateıin alevleriyle 
yüklü beygil".lerle arabalann geçmek 
Üzere olduğunu gördük. Bu arabalann 
arasından güç bela geçerek, karanlıkta 
gidilecek yolu kaybetmek korkusundan 
başka hiç bir şeye uğramıyarak Opaneç 
köprüsüne vardık. Burada göze görün
ıniyen bir nöbetçi bize seslendi; biz de 
ondan taburlanmızın nerede bulundu-
ğunu sorduk. Ben, kendi taburuma bir· 
kaç yüz yarda yaklaşmış olduğum için 
bahtiyardım. Ar,kadaşlarıma veda et· 
tim ve Seymour ile, Tereb ile birkaç ke
lime teati ettikten sonra bölüğümün 
kumandasını ald:m. Öğrendiğime göre 

taburum, şimdi benim bulduğum yere 
gece yarm gelmiı ve orada konakla
nuştı. 

Saat altı buçuk olmuştu. Miralayı • 
mız Kazım Bey atla geldi ve binbaşı ile 
konuştu. Bu konuşmadan sonra şu ku· 
manda verildi: 

- Bölük kolu ol! 
Arkasından da yürüyüt emri geldi. 

Ortalık, hata, karanlık olduğu için, ö -
nümüzde elleri meıaleli kılavuzlar ol • 
duğu halde, üzerinden yürürken salla
nan ve çıbrdayan köprüden geçtik. 

Bizim alaya mensup bir batarya ile 
bir başka tabur da bizi takib etti. 

Sol kıyıya vardıktan sonra, köprü • 
nün başında şafağın sölaneıini bekle
dik. Biraz sonra arkamızda tarkta, bü
yük hadiselerle dolu olacağı ıüphesiz 
bulunan 10 ilkkanun pazartesi günü
nün fecri doğuyor, Sisler içinde ortalık 
ıııyor, etrafımızdaki manzara yoktan 
var olan tayflar gibi beliriyordu. Bu • 
rada sağ cenah nehrin kıy11ında, sol 
cenah da (benimki) garb tarafta olmak 
ve sol taraftan birinci fırka ile irtibat 
tesis etmek üzere tabur, cephesi ıimale 
doğnı mevzi aldı. Altı top, iki tabur a
ra11ndaki zaviyeye yerleştirildi. Hücum 
başlamadan önce bizimle iltisak halin • 
de bulunan tabur, ıola dönmüştü. Böy· 
lece birinci fırkaya bağlı bir vaziyet al· 
mıt oluyorduk. 

Bölüğüm bizim taburun sol cena· 
hında bulunduğu için ben, birinci bö
lükle temas halinde idim. iki takımımı 
muvazi olarak yerleştirdtm. Öndeki 
hücum takımı Seyınour'un, onun otuz 
yarda kadar gerisinde harb nizamında 
duran ikinci takun da Tereb'in ku
mandasında idi. Ortalık aydınlandık· 

tan sonra solumda iki mil kadar bir me
safede birinci fırkaya mensup askerleri 
görebiliyordum. 

Kar dimniıti; gün ilerledikten aon• 
ra sis de dağıldı. Fakat bulutlar içinde 
peçelenen sünet. 90ll çdaı sününde ... 
la bütün qıiı ile panlclMrwdı. 

Hararet derecesi ıdıntan yakan Wr, 
iki dereceye çıkanı ve aeceden yqan 
karlar, ayak altında çamur halini al· 
mıştı. 

Hususi sigortalar mefhumu içinde : 
Alelumu msigortalar (bizde-kara si
gortalan- diye de, ayrılır) Deniz sigos
talan, ve hava sigortaları vardır. 

Alelumum sigortaları da hasar ve 
hayat sigortası diye iki büyük bran
şa ayırdıkları oluyor. İşte devletin bil
hassa bizde kurduğu sigorta mevzua
tının mihraki bilhassa bu manadaki hu· 
susi sigortalardır. Bizde devletin bu 
faaliyeti medeni bir çok memleketlerde 
göze çarpan mümasil faaliyetlerle aynı 
zamanda rast geliyor. Bunların cümle· 
sinin hedefi bir kelime ile sigorta hu· 
kukunun ammeleştirilmesidir. İlave 
etmeliyim ki hadise yalnız sigorta hu
kukiyle değil aynı veçhile gitgide am
meleşme yolunu tutan bütün (hususi 
hukukun) inkilabiyle ilgilidir. ve isti
kametini ona göre alacaktır. 

Sigorta hukukunun ferdiyetçi ve li
beral ekonomi mahsulü olan hususilik 
karakter

0

ini muhafaza edemiyeceği 
muhakkaktır. Fakat sigorta sahasında 
amme hukukunun, hususi hukuku ye
rinden söküp tamamen atacağını san
mak da yanlış olur. Ya ekonominin yö
nünden kollayan, koruyan ve düzenli
yen bir hukuk olmak istidadındadır. 

* • • 
Hususi sigortalan cemiyetçi bir zih

niyetle tanzim etmek istiyen devletin 
iştigal edeceği şey yalnız mukavelenin 
kendisi değildir. Onun kadar ve belki 
ondan ziyade sigorta müessesesidir. 
Çünkü meselenin şu veya bu durumda 
oluşu, şu veya bu şekilde idare edilişi 

objektif bir şekilde mukaveleye akset
mekte gecikmez. Tarafların hak ve 
vazifelerini tayine ne derece tayakkuz 

ve takayyüd temin olunursa olunsun 
mukavelenin akibeti müessesenin bu 
hak ve vazifelere cevab verebilecek 
kudret ve takatta olmasına bağlıdır. 

Onun için sigorta mevzuunda asıl mü
rakabenin hedefi, n'\Q4em devlet zih
nlynlne glJre sigorta mllessHesinin 
bilnyesldir. Yeni murakabe lAyihamı
zı bu tezin ı'ığında tetkik etmek 
"ileri hukuk., umdeleriyle münasebe-

tini daha güzel tebarüz ettirebilir. 
İleri devletçi yani yapıcı ve kurucu 

ve ferdin menfaat ve saadetini evvela 
cemiyetin menfaat ve saadetinin temi· 
ninde görücü bir türk hukuku, son se
neler içinde doğmaya ve gelişmeye baş 
ladı. Sayın Başvekilimizin bundan cv· 
vel idare ettiği iktisad vekaleti, Kema· 
list rejimin ve bu karakteristik kanun

larını cesaret ve isabetle tasarlayan ve 
saglayan devlet makanizmalarımn en 
başında gelmiştir. Sayın Cıal Bayarın 
bugün umumun tahlil ve tetkik gözü 
önüne serdiği sigorta ve mürakabasına 
dair yeni kanun layihası memleketin 
kendi himmetine borçlu olduğu bir se· 
ri icraatın feyizli bir merhalesini teşkil 
eder. 

• * • 
Unutulmamalıdır ki sigortacılık 

memleketimizde, bankacılık gibi filen 
ecnebi sermayesi inhisarında idi. O
nun sermayesi de bilgisi de uzun sene
ler, türklerin başarısı fevkınde mev
zulardan sayılmıştı. Bu suretle sayın 

Celal Bayar sigorta işinin bir de Milli
leştirilmesi davasiyle karşılaşıyordu. 
Gerçi bazı yerli sigorta müessese
leri meydana çıkmamış değildi. 

Fakat bunların çoğu, sözde milli olan 
kisve değiştirmiş teşebbüslerden baş· 

kabir şey değildi. Hakiki türk sigorta 
cılığı Anadolu sigorta şirketiyle milli 
Reasürans şirketinin kurulmasiyle baş
lar. Bunlar hem türk sigortacılarının 

mektebi hem de çok geçmeden kuvvet
li. oldu. Onlar işe başladıktan sonra 
yalnız türk sigortacılığının inkişafına 

şahid olmakla kalmadık. Mevcud ec
nebi şirketleri içinde ne olduğu belli
siz bir çok sigorta müesseseleri de bi
rer birer ortadan silinip gittiler. 

Ve piyasada türklerin memnuniyet· 
le teşriki mesai etmekten kaçmmadık
lan ve müsavi şeraitte çalıımalarmdan 
artık hic vılmadrldan ci.-1..J: .. m..::-4- v• 
mevzuata saygılı ecnebi firmalar kal
dı. 

Milli reasüransın kurulu§u tUrk si· 
gortacılığının millileşme alanında at· 

Lord Kilmaine, kışın altı ayında si
nemaların pazar günleri de açık bulun· 
ması Iazımgeldiğini ileri sürmü~ ve 
buna sebeb olarak da, işçi sınıfının bo
zuk havalarda vakit geçirecek yerleri 
olmadığını söylemiştir. 

Lord Kilmain, kızları artık gelişmiş 
bir yaşta olan ailelerin yapacaklarını 
~aşırmış olduklarını, genç kız ve deli
kanlıların, kulüblerin dışında nerede 
vakit geçireceklerini bilemediklerini 
yana yakıla anlatmıştır. Sinemalar, u
cuz ve ahlaka aykırı gelmiyen eğlence 
yerleri imiş. Sinemaların oynaması, şa· 
yet pazar gününün sükünunu bozuyor 
diye telakki ediliyorsa, konserlere, o
tomobil gezintilerine, futbol ve rağbi 
maçlarına müsaade edilmemesi Iazım
mış.Ninayet bu nevi eğlenceler de iba
det demek degilmiş. 
Şimdi bu mesele encümene havale e· 

dilmiş. Bakalım, ananesine sım sıkı sa· 
rılmış olan Britanya, suya sabuna do
kunmadan buna nasıl bir hal çaresi bu
lacak? 1 

tığı en isabetli adımlardan bir diğeri 

oldu. Çünkü, sigorta şirketleri aldık
ları risklerin yüzde ellisini milli reasü
ransa devretmek mecburiyetinde kal

dılar. Böylece hem kazanç hırsiyle risk 
leri tevzi etmemek ihtiyatsızlıklarının 

hem de bunun yanında tafsili çok yer 

tutabilecek bir çok mahalli ve esaslı 
mahzurların önüne geçildi. Milli Rea-
sürans kanunla deruhte ettiği bütün 
vazifeleri hakkiyle başardı. Bundan 

maada reasürans, şirketlerin rekabet 
saikiyle ana prensiplerden inhiraf te
temayüllerini de firenliyen bir kuvvet 
oldu. Bu bakımdan müesseselerin in

kişaf ve istikrarlarında yaptığı hizmet
leri sigortacılık tarihi meskut geçe
mez. 

• *. 
BugünkU layiha, adetleri ve kudret

ıerı gıtgıue attan lU~ K "l>ıgoHcıcıııgl 
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kadar onların yanınıda çalr§Mllkta olan 
ecnebi firmalarına hitab etmektedir. 
Koyduğu yeni hükümlerin ana hatları 
gazetelerde çıkan esbabı mucibesinden 
vazıh surette anlaşılıyor. Her şeyden 
evvel hayat sigortası işinde tekniğin 

ibramını kanunun müeyyidesine bağla fırkanın iıgal ettiği uzun hat, göz ala- : 
bildiği kadar görülüyordu. : 

Birinci hatta, on iki hücum bölüğü : 
biraz ilerilerinde oknak üzere on iki ta- : -bur vardı. Yüz yarda geride de alb ha· : 
tarya topla on iki tabur mevzi ahnııb, : -Her asker yerinde, bütün bölükler inli· : 
zam içinde idi. Herkes hücum için ge • : 
lecek emri bekliyordu. Bütün bu ktra • : -lar, barba ahlmağa hazırdılar. Plevne • : 
den çıkıta hazırlanan birinci fırkanın : 
yirmi dört taburunun gösterdiği bu E 
manzaravı Türkivede hiç bir ordu gÖı· _ 

termemİ§tir. Feslerin üzerine geçiril • : 
miş olan kokolatalar, neferlere büııbü • : 
tün heybet veriyor, kılıç ve süngü saf- : 
ları bu kıyafetle bir tezed vücude geti • : 
riyor, bunların Üzerinde kar yüklü gök : 
yüzünün gri rengi akisler yapıvordu. -

(Sonu var) 

Yazan: Alexis T olstoi No: 6 yarak (matematik rezerv)i ihdas et· 
: miştir. Sonra gerek bu rezervin ve ge
- rekse ihtiyatların "sigortalı hukukunun -: karşılığını teşkil etmesi ana fikrinden 
: mülhem olarak bunların şirketlerce 

: kullanılması usulünü ve şartlarım ta
: yin ve takyid etmiş, iflas halinde bun-

lar üzerinde sigortalının imtiyaz hak
: kını tanımakla beraber iflcis netayicini 
: beklemeksizin, rezervin portföyle baş-

- k::ı bir şirkete devrini kolaylaştırmış, 

:! nihayet bu karsılıkların akibetlerini a
: dım adım takib için sıkı bir nıürakabe 
: Sİ"temi kurmuştur. Rezervlerin türk 
- rarasmr tahvil suretiyle intikrarı, p15.n
•. col:ı ın, formüle raptı ve hükümlere sr
.. kt riayet tcm;ne m~tuf cezai tedbirler 
E 'ıcn ~u,ırlu ir (tez) in ta hii icabları 

~ ı olnralc düsiinülmüştür. Belki teferrua· 

İı;taııhul: 

Vgh:: neŞriyatı: 12.30 PWda 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pli 
turk musikısi - 13.30 • 14.00 Muhtelif p 
ne§riyatı • 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Çocuk 
masal: Bayan Nine - 19.00 İnci Şan: 
yano ve keman refakatiyle - 19.3-0 Mem 
ket şarkıları: Malatyalı Fahri - 19.55 B 
sa haberleri - 20.00 Rıfat ve arkadaıl 
tarafından tı.irk musıkisi ve halk şarkıları 
20.SO Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza 
rafından arabça soylcv. - 20.45 Bclma 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve h 
şarkıları (Saat ayan) - 21.15 Fasıl saz 
yeti: okuyanlar, İbrahim Ali • kuçuk Sa 
ye, kanun Muammer, klarinct Hamdi, 
Cevdet Kozan, tanbur Salahaddin, kc 
Cevdet - 21.SO Radyofonik tcmııil: Stu 
yo orkestrası refakatiyle. (TOSCA) 
22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plakla sol 
lar, opera ve operet parçaları - 23.20 - 23. 
Son haberler, ve ertesi güniln pr0trramı. 

Avrupa: 
üt'.ı:.ı<A ve OPERETLER: 15.25 Ha 

burg - 18.55 Viyana - 20 Berlin. 
ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 

FONlK KONSERLER: 10.20 Strazburg 
19.10 Frankfurt - 19.55 Beromünıtcr -
Hamburg - 20.55 Monte Ccncri - 21 Bru 
sel - 21.5 Brno - 21.30 London. Regio 
- 22 Stokholm - 22 Varşova - 23.5 Luk 
aemburg - 23.15 Tuluz - 24 Frankfurt. 

ODA MUSiKİSİ: 16.15 Varıova - 1 
Bcrlin - 21.30 Mimih - 22 Pariı • P.T.T. 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 Frankfu 
- 15.30 Laypzig - 17.15 Varıova - 1 
Hamburg - 18.15 Stuttgart - 18.45 Bruk 
sel - 20 Stokholm - 20.40 Bükreı - 22.l 
Milano - 22.50 Droitwich. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.3 

Breslav - 8.30 Keza - 12.35 Prag - 2 
Beri in. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
17 Paris - P.T.T. - 18.20 Kolonya - 20 
Sottcns. 
HAFİF MÜZİK: 6.SO Franfıat, Ham 

burg - 7.10 Mı.inih - 8.30 Kolonya - 10.30 
Frankfurt, Hamburg - 12 Hamburg, Layp
zig, Münib - 14.10 Laypzig - 14.15 Bcr• 
lin, Kolonya - 15.35 Berlin - 16 Breala• 
ve diğer alman istasyonları - 17.10 Munih 
- 18 Berlin -18.15Strazburg-19.10 Ber• 
{gart ~21:2ô1

kooinya - iı.30 Hamı,.;~-.:. 
22.30 Brcalav, Hamburg, Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutagtrt - 20 
Monte Ceneri - 21 Varşova. 

DANS M0Ztöt: 20 Münib - 22.30 Fl<>"' 
ransa - 23 Krakovi, Milano, Roma, Vilno 
- 23.5 Budapeşte - 23.'25 London • Regio• 
nal - 23.50 Lüksemburg - 0.15 Droitwich. 

ta bazı noksanlar tesbit etmek, hatti 
on sene aranıruyan sigorta paralarının 
devlete intikaline dair olan onuncu mad 
de hükmüne, ticaret kanununun ıoız 

inci maddesiyle tearuz etmesi itibari
le bazı prensip itirazları yapmak müm-

kündür: Ama, mucib sebeblerde de i
fade edildiği gibi henüz bir sigorta 
"kodu" meydana getirilmiş olmamak• 

la beraber sigortacılık mevzuatında 

ehemiyetli bir adım atılmış oldu°ğ7ına 
ve yarın başarılacak (kara, deniz ve 
hava umumi kodu)nun bilhassa amme 
kısmına lüzumlu en esaslı malzemenin 

izhar edilmiş bulunduğuna şüphe yok· 
tur. 

Mazhar Nedim GOKNIL 
Ankara Hukuk Fakültesi 

profesörler iden 
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: - Kapının önüne çıkınız, halka çıldı, sıcak bir hava ile beraber vodka, 
:; kendinizi gösteriniz. Patrik de gele- ·, e kekremsi bi. bayır turpu kokusu 
_ cek. Çar orada ilfin edilecek. Şayed yüzüne çarptı. lçerde, aziz tasvirleri 
: serserinin biri !van'ın ismini anacak altında bır yemek sofrası b4ifllla 
- olursa, hancerleyiniz. iki adam oturmuştu. Bunlardan bi· 
:: Bir saat sonra Patrik kapının önü- risi ince ince öriılmuş kızıl sakalh tJ'c 
_ ne çıktı. Büyük bir kalabalık vardı. papastı. öteki, çiçek bozuğu, sivri bu
: Patrik halkı takdis etti ve sordu: runlu, bodur bir adamdı. Kadehleııioi 

Hülôsa 
[Çiftliginin demirbaş kolelerinden H.isini 

çağırtıp bir arkada!iı ile bırlikte bu;ıların kı· 
zaklarına binerek Moskovaya dogru yola 
çıkan Vasili Volkov ismınde bir boyar, U• 

pkları da yanında oldugu halde, şehre Mi
yasnizki kapısından gırdi. Bu kafıl~de, ba
bası tarafından Volkov'a kblc olarak satıl
mış bulunan Alyo;ıka ısmınde bir de çocuk 
vardı. 

Hassa milislerinin yoklama ı munaı;ebe· 
tiyle Moskovaya çagırılmış olan boyarlarla 
maiyetlerı ,suvarılerın topıantı mahallı ol.ı
rak gosterılcn Lubıyanka'ya kalabalıktan 
guçlukle vardılar. Yoklama burada yapılı
yordu. Volkov ılc u a .lan atlara bınerck 
yoklama heyetının yanına gıdcrkcn Alyoş· 
ka'yı kızakların yanında bıraktılar. O sıra
da oradan bir çorekçı geçıyordu, çocuk aç· 
lıga dayanamıyarak ı;orck almakla mei'igul
ken kızaktaki koşumların çalınmış olduı:u
nu gordu. Ko tu, b:ı ıııa gelenleri babasına 
anlattı. Eab .. r da onu bir tanıdrgına gon
dercrek ondan bır bınek ııtı istemesım cm. 
retti. 
. Şimdi Alyo kayı bırakarak, saraya dbne
lım: Çar ol:::ıu tiır. Yerine yenisini ı;eçmel: 
lazımdır. Fakat kim seçılccck7 Pctro' mu 
lvan mı? 
İvan mı? Narişkin'in oğlu mu, Milos
lavski'nin oğlu mu? İkisi de iyiyi kö· 
tüyü temyizden aciz çocuklardı. Tek 
kuvvetleri aileleri idi. 

Petronun şiddetli bir zekası, kuv
vetli bir bünyesi vardı, İvan: Abdal 
hasta idi. Onu istenilen kılığa sok
mak kabildi. .. 

Kimi tercih etmeli? 
Kıvırcık saçlı, her tarafı kıllı Yasi

kof müraice gülilmsüyor, Prensi baş
tan ayağa kadar süzüyor, bu boğucu 
havada terliyerek, etrafına gülyağı ko· 
kulan saçıyordu. 

- Aziz prı:ns, patrik ve hepunız _ 
ııenin hır sozuniı bekliyoruz. Bize ka· : 
Jırsa, en münasibi.... : 

Lıkaçef iç çekerek ve beyaz eli ile -
ı;akalını sıvazlıyarak yaklaştı: _ 

- Vasili Vasilyeviç, yaşadığımız : 
bu nazik dakikada aramıza tefrika -
girmemelidir. Ve ışte fikrimiz şudur: : 
Eu derece çelimsiz olan İvan'ın salta- : 
nat ..,tlrmcsi gi.ıçtiır. Bize kuvvetli bir 
adam Jhım. 

Bu~yarcflar sa!:alları hesilm~den evel - - Tahtı kime verelim? : tokuştururken bağrıyorlardı : 
Etrafta, yer yer odun yığınları 

Vasili Vasilyeviç gözlerini onunc 
dikti, güzel dudaklarının ucuyla gü
lümsedi. Böyle bir zamanda her hangi 
bir münakaşanın ne kadar tehlikeli 
olabileceğini seziyordu. 

- Peki, dedi, Petro Çar olsun 1 
Badem gözlerini açtı ve bu gözler 

birdenbire derin bir şefkat ile doldu: 
Çarın altıncı kızı Sofiya'nın içeri gir
diğini görmüştü. Sofiya, kendi merte
besinde bir genç kıza lfiyık olacak su
rette, şerefle, haşmetle değil, acele 
acele giriyordu. Ön tarafı tamamiyle 
düğmelenmemiş gömleği aralanarak 
şişkin göğsü görünüyordu. Hotozu· 
nun kırmızı kordelaları uçuşuyor, 

güzel olmayan yüzünde helecandan 
yer yer lekeler hasıl oluyor, bunlar 
düzgününün altından da meydana çı· 
kıyordu. 

Çarevna (1) şişman ve iri yarı idi. 
Büyük bir başı vardı. Çıkık alnı, ye· 
şilimsi gözleri ve düz dudaklariyle 
daha ziyade erkeği andırıyordu 

(1) Çar kızı. 

Vasili Vasilyevir,'c b-'.tx, verdiği ce· 
vahın manasını nnkmıs gcründü. Bu
run delikleri istihfafla açılıp kapan· 
dı, babasının can vermekte olduğu 

sedire döndü, kollarını havaya kal
dırdı, sonra ellerini uğuşturarak ye· 
re kapandı, alnını yatağa dayadı. Pat· 
rik gözlerini kaldırdı, fersiz bakışla
rı, Sofiyanın ensesine, saçlarının ör
gülerine takıldı. 

Herkes susmuş, dikkat kesilmişti. 
Çarın öteki beş kızı durmadan istav
roz çıkarıyorlardı. Patrik kalktı, u· 
zun uzun Çara baktı, bol yenli kol
larını kaldırarak Çarın karşısında ge· 
niş bir haç işareti yaptı, ölülere mah
sus duayı okumağa koyuldu. 

Sofiya elini ensesine götürdü, bir 
çığlık kopardı, ve kalın sesi Jle ağla
yıp dövünmeğe başladı. Kız kardeşle

ri de onu taklid ettiler. Marfa Mat
veevna yatağın üstüne kapandı. Bü
yük kardeşi Feodor Matveeviç Ap
rakıin yaklaştı, sırtını okşayarak 

onu teselli etti. Sakah karma karışık, 
gözleri kıpkırmızı idi, kürkünün uzun 
etekleri yerlerde sürünüyordu. 

Yaı:;ikof patriğe koştu, elini öptü 
ve kendine çekti. Patrik, Yasikof, Li
kaçef ve Golitzin hep beraber taht 
salonuna doğru gittiler. Peşlerinden, 
bir koyun sürüsü gibi, kollarını salla
yarak, sakallarını ileri doğru uzata
rak, ve: "Şimdi ne olacak?" der gibi 
aptal aptal bakarak boyarlar yürüdü
ler. Ve sonra, patrikten cevab bekle
meksizin, itişe dürtüşe ölen Çara doğ
ru koşuştular. Yanına gelince kimi 
diz çöktü, kimi yere atıldı, kimi dö
ğündü, ve sıra ile Çarın morarmağa 
başlamış elini öptüler. Ağır hava 
içinde kandiller çızırdıyarak sonu
yordu. Sofiyayı kaldırıp götürdüler. 
Arkasından Vasili Vasilyeviç de kay
boldu. 

Golitzin biraclerlerde - Petro ile 
Boris - Prens Yakof Dolgoruki ile 
kardeşleri - Luka, Boris ve Grigo
ri - gibi Yakov'un etrafını almışlar
dı. 

Yakov: 
- Elbiselerimizin altında silahla-

rımız ve zırhlarımız var. Petroyumu 
Çar ilan edelim? 

- Onu kıçına vura vura uslandn! 
yanıyordu. Ay Moskova şehrine doğ- O 

çüncü adam, ko·vu kırmızı ve beli 
rn iniyor, clonuk ışığı kiliselerin J 

kubbelerini pırıldatıyordu. Kalaba- kemerli bir gömıek giyen şişman bir 
lık arasından sesler yükseldi: addm, ınengenf' gıbi ~iıkrinin ar....-

- Petro Alekseeviç'i istiyoruz. sıkıştırmış oldugu bır çocuğun _.,. 
Bir boğuk ses duyuldu: etlerine bir sırımla vuruyordu. Bu ..-
- lvan, çar olsun ı ka ve kızarmış kı~ durmayıp depHAi· 

yor, kaçınmaga çabalıyordu: 

Bu sesin çıktığı tarafa 
şuşmalar oldu. Ses sustu. 
lar işitildi: 

doğru ko- - "Ay ... Ay ... Babacığım !,, 
Bağrışma- Alyoşka sustu, bekledi. Çiçek bozup 

adam gözlerini ona dikti. Papas koca· 
man ağzını açtı: - Petro ! .. Petro ! .. 

-7-
Danilanm bahçesinde iki köpek Al

yoşkanın üzerine saldırdılar. Boğula
cak gibi havlıyorlardı. Dudakları çat
lamış küçük bir kız, onu, buz tutmuş 
bir merdivenden çıkardı ve gülümsi
yerek içeri girdi, kayboldu. Alt kat
tan, sobada yanan odunların çıtırdı
ları duyuluyordu. 

Merdivenlerden çıkarken Alyoşka 
"buradan diri çıkamıyacağım" diye bi
rinin bağırdığını duymuştu. Alyoşka 
kapının yanından sarkan ipi çekti, ru
tubetten tişmiş kanad gıcırdayarak a-

- Al sana bir tane daha! şunu bit 
döğ de seyredelim. 

Alyoşka kıpırdamadı. Sadece boynu· 
nu uzattı: "bittim". Şişman adam döll" 
dü, açık mavi gözlü, saçları darına da· 
ğın bir çocuk, dizlerinin arasından kay• 
dı, pantolonunu çekerek kapıya doğr\I 
fırladı, ortadan kayboldu. 

Alyoşka aldığı emri hatxrhyarak ye
re kapandı, üç defa selam verdi. Şit· 
man adam onu yakasından tutarak 
kaldırıp terli, donuk gözlü ve bakır 
renkteki yüzüne yaklaştırdı. Sıcak ne"' 
fesini çocuğ\Hl suratına üfürdü: 

( Sonu var ) 
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Harbiye ldmanyurdu . 
Gençlerbirliğini 1-3 yendı 

YEŞI L DEFTER 
Yazan: Marwörit Ranıtlil 

5 ====v 
'~==========================~=:===-~= lo bi denbire mUcadeleci tavNey r r 
- Ben bayata evell tayfa, vey~~ 

-· Jarak atıldım- erımı ·- pnonu o tum tayin 
ia&ybettikten ve ne ya~ ki Bray-
•deınea bir bale gelmil~rak girdim. 
lon'da bir otele praon ~ Ume dilftil
Orada, kötil arkadat1&r 

11 
n ri ıoyan bir 

ler, n nihayet. beni ote e 
bıraıa çetnine aoktUlar· hırtPlık et-

Cimmf, kendiainin de raber biç 
tlii &aına:u batırJllD'kJa be ·' bir 
bil Yalrit bu derece ıukut etmemıt 
adanı eduı ile: dL 

- Ya, olur teY delili de ak 
· telde çalıpr 

- Ben. bu çetenın. 0 asan ol-
bUttııı faydalı haberleri ve~:d otelin
duın, ve Brayton'dald ~nıbir tilpheye 
de de 1912 den evel S ırpın. ihtiyar 
llaarus kalmadım. Bir a iJD. Bir kaç 
bir kadının odum• pd kadJnlll yata
•bnaa. .,ırdıktatı ıonra ,ısrdUJD. Daha 
iıııda ISlmUt oJduiUJıU '-•nl oda· 
lift..-•- - d' ki kadlll .... ----uuı aıren lSll elin• in-
da IÖrUnce kor1nıtundan riir Fakat o 
lblf. ve o ıuretle ~1111. ıcaç
aır.da ne yapacapm '1uat olduk· 
tan. PoJia beni uıyordu. .-1.ı,.-i• 
la ı-naa bulmıduiUJlc1811 •
lbuvdfü oldum. 

rmı takmdl: meeı ~· b Tahmin ederim ki ıb. e.ın 
- k, bir fDllDID bay&tmlD &i-

l~~ 0!::.miyle deiiftirebileceiine 
dip dedL Ben. meFU olım
imnm1nmu. 'ki 
yarak elime ıesirmif oldu~ımı. ı . 

içinde. kabil oldup nilbetU: ıerı 
sene. Kendilerine aarar vermıt ol-
verclim. LJ--• in kimler oldukduğum bul ~er 
larmı batırJayaımdıiJID •amaıı . da 
mukabilini iyilik kurumlarına öde~ 
Nihayet metelilclb kaldım. Karım öl-
1\il. Bana bıraktıiı küçilc:ilk ~ .aıla-

ina eti ile, babumm muıaını öi
!:eme~en bilyildiL GUs nm1°l~ ıe-

• relim, fakat selrmiı oldupm vıcdan 
Si dan da kurtuldum. BUytik barb
...ı>.:,,_ ilerledim ve bir ktifeye bi-
t• er-ı-
ru para Jroylbildim. 

Neylor acı acı &UJdil. 
Eerarencia milyoner bakkmda 

~eler yann p.zeteciler mazim 
bakkuıda pek ileri ıidemediler. 

Ne ıor, bavuaun kıymmda durarak 
~ irdele baktı. ve ördek de ona 
toparlak aöalerini dikti. Cimmi, bu •
dalDJD hayatmı blyltc• uı1atıflDdan 
a11....Uol•1fCll· 

Mllh küme ma~ları 
Takımlar1n puvan 
vaziyeti ceclveli 

MOnevverin vazifesi 

Kuliip 'il. Ga. B~ra. MI. At. Yi. Pua. 
_ ___. _____ _ 

3 8 2 
2 8 3 

2 1 3 s 
1 1 2 3 

1 1 2 s 
1 2 2 

2 o 4 
1 1 2 

Neylor, birdenbire tordu: 
- Sb allıhm acWetiııe inanır mı

ımu? 

Bu kadar maddi bir adamın kendi· 
ıinden böyle bir fCY 10rmama ppn 
Cimmi: 

- Pek lnanm11n, dec!L 
- Ben hwunm... Her ne lae ... Son-

ra. namwılu bir bonacı ile ortak oldum. 
Çabpıap ve ıpekilluyon yapmata 
bqladım. Harbten sonra bir Sok kimte
ler yıkılıp mahvoldukları halde ben. 
her yıl. servetimi lki ve batta Us milli 
90ğalttım. Sonramı ıb de billrtinb. 
Ve ifte timdi. bulutsuz bir bayat ıtl
rilp dururken beynime yıldırım dilftU. 
Harab olabilir, haplı edllebillr, kuı
mın ta'ımakta olduiu illllbı lekelendi
ğini görebilirim. 

Cesareti kırılmıt bir adam haliyle 
durdu. Ve sonra hiddetli hiddetli: 

- Fakat bu ne bUyilk bir acWettb· 
lik olur. Bu haydudlann allah belala
rmı vel'linl 

- Hı:m- lleaele blraa çatallapyor. 
Karamukeden ne aaman mektub aldı
nu:? 

- Dün, öile yemellnde. 
Neylor, mahud mektubu Cimmlye u

zattı. O da bunu dikkatle okuduktan 
sonra itina ile cUadaıuna yerlettirdi. 

- Karunuke veublu tabirini kul· 
lanıyor. Şu halde metele bir blöften i
baret olabilir. Pakat bahtettiil vetilra
lann ne ıib1 111Jer olablleceii hakkm
da bir fikrlnb nr mı? 

- Ne bilıJim bea. Her haldi beni 
• 

!ıl 

6 
5 
4 
3 
2 
2 
1 

tuçlandıraıı bir 11yler_ Bu kanmuke bi bir çete mukavemet sa.termeden aclamm .. ilam ve gürbüz Cimml Re-
klmdir? ah onu bir elime geçirebllaey- kendini imha ettirmu. zeyr oldu&unu pek az kimle tanıyabi 
elim ı:or kurtulurdu. - SiWı çekerlerse l!creti bir milli lirdi. fakat Reza}'l' cörüntiinii değit-

- Onun kim olduiunıı bllen yok. faı:lalqtmrmı. Muvafık mı? tirmekte oldukça ustaydı. Evell bıı 
Pabt hUvlyethıi yakmda meydaaa çı- - Tamam. Yalım fimdiden tize ba- akpm böylece değipnek niyetinde de
karacatımı umarım. Onun bUtilıı 5ete- ber vereyim ki muraf ağır olacaktır: fildi. sonra fikir deiiıtirdi: Karmnu
tlnl yah1l'Dlk p7emdir. luıtaj J&P- takibler, yardımcılar, muhbirler ... HU- ke çetni tarafından tanılmak ve g6s 
mak J&paıun maharetine ra1mezı güç ı..a, masraf liıt•inln yilbelmealnl hapsine alınmaktan kabil olduğu ı. 
İftlr. Bwıdaıı bafb elimde bir takım beklemelltinb. dar uaun müddet sakınmak icab ettifl 
ko.alarım da var benim... - Bunlara aldmna71n. Sise dedim ni diifünmiif tO. her halde onıı 

- lu halde yarınki Varvlk caddeıi ye. kendime kuıur bulmak ve bu adam- bulmakta ıecikmiyeceklerdi, çiinkU 
randevUaünU ~e yapacatıa? ların dalaveraıına ıe1mek iltemiyo- bu adamlar safdil değillerdi. Fenalık 

- Bana mUtaade edlnl d iı:i be rum. larmm llatni bunu Wi derecede iıbat 
temsil edeyim. Belki böy:ece ~ ~ Pek alt Bay Neyıor. Bllininb ki bi- etmekdeydi. Dündenberi Hayılop, Viv 
reler elde ederim. Her halde al .:ı.~m:ı_ zim d6vizlmiz .. lwıundmı evel adllet" ve o, bu liateyi ele ıeçirmitlerdi ve il
de ne gibi teyleri oldutunu :01:;'

1
z dir. Bu hale ıöre itinU. bidm isin bf- aerinde yaptıkları tetkikler, Karamat

Bununla beraber ona para verm ım. çilmit kaftan .. yılablllr. Öbür cUn ak- ke tarafmdan takib edilen metodlarm 
mecbur olacatmı~ın da korkarım. eğe flllD Uaeri ıin olup bitenleri haber ve- en küçük teferruata varıncaya kadar 

_ Bana i 1 kulak erinb B ririm. Sırrmua blrmet edilecelinden dikkatli oldufunu ıöıtermiıti. Haydu-
ı:a • ltt dl te v ay Re- emin olunu. dun iı:i daima beliniadi ve poliı ne ya 

yrcb. ela t .,parayı nihai yet vermeie Ayrılırken. Cilllml, tunları iltve et- pac:ağım bilemiyordu. Bununla bera-
me ur o ca.nm tabın_ n ediyorum. l · · 
B beni t : ber, ırpn vukua ıeıen kontn Shmut ı-
.:ked itıal etmiyor. Beni ilyana - Şayet mfltterilerlmkı ıırlanm lf- finde. bir tuzak haı:ırlanmııtı : Kara-

en J&pılan muameledir. Fakat ,a et:mif ol .. ychm derhal mahvolur- ımske, bunu önleyince, her türlü f&D• 
bu heriflerin de peflerini brrünvıma- dum. · · 
I• karar 'Nrdim. llmdillk polise mU- taJdan na ıeçu. Fakat maruf bayanm 

racaat edemem. Pollaln yerine ıb ıe- l lk temas ~~~- haaı!~tmc_ı o~Rhğa yaybar~!~bi~l-
çerUn.ls. AnJadmıs delil mi 1 ~ YA. ımmı ezayr u ~-ı n 

Gö 1 ri Varrlk caddesi Metro lıtuyonunun ne kadar korkunç olacatmı çok iyi an-ı: e parlayan Clmml: medball. bu terince ıonb&har akfam•n- byordu. 
- Tabii anlafıldı, dedL Bu dediği- da. hem ıpk hem de ııcaklıt netredl- Dedektif dilfiinceıini burada knti: 

nlz itime ıellr. yordu. Ipklı yol boyunca, bnbur de- aeaıiz, büyük bir otomobil, kırmızı ve 
- Size hemen iki yUa e111 incllb li- necek kadar ıırtı efrilmlt. yerine fena ıiyah boyalı bir tefild, kaldırım yanın

ruı vereyim. Bu heriflerden intikamı- iliftirilmlt nmer bir bıyık tafJYUı blr da durmuıtu. Geriye dönerek, Cimmi 
mı alınanu bet yfb lira daha veririm. adam. batı ISnllne eilJmiı cldip geli- ağır adımlarla ona yakla,tı ve numara

Clmml fU fikri ileri ıtırdil: yordu. Pek dU,llncell &arlnme9ine yı zabtetmeyi ihmal etmedi : X D 7 503. 
- tJd tarafm biri birine ateı etme- ralmen canlı bakıflın baldkatte hiç Sonra bir kelime töylemeden be~dL 

ıi ihtimali vardır. Kanmuke setul el- bir ,e7l dikbtta Jrasınm7ordu. Bu (Sonu var) 
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B. . Kaya çok mühim bir nutuk verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

derimizin ulu adına hürmetle ve mu
habbetle selamlarım. (sürekli alkışlar) 

Büyült ı;all§nıa : 

Sayın yurddaşlarım: 

Milletimize, halkcvlerinin bu sene
ki çalışmalarından mallımat vermek is
terim. Bu suretle halke"vlcrinin millet 
huzurunda, bir senelik faaliyet muha
sebesi, görülmü' olacaktır. Muhake
mesi tenkid ve takdiri sizlere ve büyük 
milletimize aittir. 

İlk çalışma yılı olan 933 te evleri
mizde 915 konferans verilmişken bu 
yıl 3.056 konferans verilmiştir. 933 de 
373 konser yerine, bu sene 1.164 kon
ser; gene l.l yıl 5.1 temsil yerine bu yıl 
1.549 teı;;,İJ verilmiştir. 

Sinema ve radyolarımız da bu nis
bette artmıştır. Kitapsaraylarımızda 
933 de 59.444 kitabımız vardı ve 149.900 
okuyucu gelmışti. Bu yıl kitabımız 

129.362 cildi buldu. Okuyucularımızın 
sayısı da 1.590.000 i ge.,;ti. 

Sergilerle, köy gc,.lerile, halk der· 
sanelerile başlayan alakamızın dör
düncü yılında bulunuyoruz. Evleri
mizde 935 te 59 sergi açılmışken bu se
ne 179 sergi açtık. 'Gene 935 de 495 
köyde geziler yapmışken bu yıl çalış
tığımız köylerin sayısı 1.495 i buldu. 
Halk dersleri 8.300 den 16.000 e vardı. 
933 te halkevlerine 500.000 vatandaş 

gelmi~ti. Bu yıl evlere gelenlerin sayı
sı 6.642.000 dir. Geçen yıl faal üyemi
.ı:in adedi, 95.253 dü. Bunların 8.877 si 
öğretmen, 15.577 si çiftçi, 23.935 i işçi, 
5.113 ü tüccar, 1.551 i doktor, 1.904 ü 
avukat diğerleri de başka sanat ve mes
leklere mensup vatandaşlardır. 

Geçen sene büdcemiz 227 .000 lirası, 
inşaata verilmek üzere 962.000 liradır. 
Gelir kaynaklarımız mahalJ! parti or
ganlarının hususi idarelerle belediye
lerin ve nihayet Cumhuriyet halk par
tisi merke.ı:inin, yardımından ibaret
tir. 

Halkevlerinin çalışmaları ve hesap
ları, muhtelif bakrm ve yollardan sağ
lam usullerle tanzim ve murakabe edil
mektedir. 

Bundan başka halkevlerinin kendi 
neşriyatı da vardır. Bütün muameleler 
ye hesaplar teferruatile birlikte geçen 
sene olduğu gibi, bu yıl da, neşredile
cek ve yurddaşlarm bilgisine ar:ı:olu

nacaktır. 

Halkevlerinde va:::.ifealan 
.Münevverlerimiz : 

Arkadaşlar; 
Halkevlerinin, gittikçe artan faali

yeti ve bugünkU durumu, hepimizin 
ınemnuniyetini mucib olacak derecede 
ise de idealizme eritmiş ve ihtiyaçları
mızı karşılamış bir dereceye varmış 

değildir. 

Bupnkü durwn memnuniye
ti mucib sayılabilir. Çünkü ra
kamlar, istatistikler gösteri
)'Or ki ıehirlerimizdeki müneıı
verlerimizin büyük bir ekseriye .. 
ti halkeıılerinde ııazife almı§lar
dır. 

Bunlar arasında, en eııe1 tak
dirinize ar;zetmek istediğim küt
le, öğretmenlerdir. Çocukları
muın, genç dimaiları.. .. ın ve vic
danlarının terbiyeaini, eline e
manet ettiğimiz bu gençler öğret· 
men ve eğitmen ödevlerini, mek
teb divarlarının ve &ıralarının dı
ıına da çıkararak halkeıılerinde 
ııe halk kürsülerinde halkımızın 
bilgilerini ııe görgülerini art
tırmak için ça!ıımaktadırlar. 

Milli &eciye ve terbiyemizin 
kuvveti ve öğretmenlerimi:::. : 

Milli seciye ve terbiyenin ilk 
temeli fÜpbesiz ki aile ocağında, 
bilhassa ana kuC'\ğmda kurulur. 
Türkler asırlar ve aıırlardanberi 
bu sağlam temele dayanarak, 
ya§amaktadırlar. Bu itibarla 
tü~k milleti en mümtaz ve müs
tesna bir mazhariyete maliktir. 
Eğer türk seciyesi ve milli terbi
yesinin maddi ve manevi bünye
sine verdiği, sağlamlık ve me
tinlik. sayesinde asırların müfkü
li.tını yenebilmiıt ise, bugün de 
zamanın güçlüklerine ve müı
küllerine, göğüs gerebilecek bir 
kudrette ise bunun en büyük kıs
mını, aile ocağmm sağlamlığına 
ve türk anasmın yeni türk kadı
nının yüksek ablak ve kara.kteri-

ne horçluudur. ( Alkıılar ) 
Milletin aile ocağından ve ana ku-

cağından, aldığı bu metin seciyenin 
bilgi ile, görgü ile tenmiye ve tevsi 
edilmesi öğretmenlere tevdi edilmiş 
milletin bir emanetidir. 

Öğretmenlerin bu itibarla Üzerle
rine aldığı vazife çok çetin ve çok 

mesuliyetlidir. Memleket vemillet el
lerine en kıymetli, hazinesini, çocuk
ların ve en kıymetli varlığını tarihi
ni, ikbalini, istikbalini hürriyetini 
tevdi etmiş bulunuyor. 

Bu emaneti; milli seciyenin icab
ları dairesinde medeni tekniğin ileri 
şartlarına uygun olarak yetiştirmek, 
yarın vatan ve milletin varlığını ko
ruyacak dimağları ve vicdanları ha
zırlamak onların irfan ve vicdan bor
cudur. 

Bir memleketin istikbalini 
öğretmenler kurar sözü bugün 
ikbalde bulunan birçok mede
ni camiaların tarihlerinden çı
karılmış bir hakikattir. 
Böyle bir hakikat göz önünde ol

dukça öğretmenlerle ve onların yarat
tığı ve yaratacağı canlı eserlerle meş
gul olmak evlat sahihlerinin, bu ev
latlarla, sahihlerinin hayat ve istik
ballerini temin mesuliyetini taşıyan
ların ilk vazifeleridir. 
Öğretmenlerimiz, bu vazifelerinin, 

ciddiyet ve ehemiyetini müdrik ola
rak çalışmaktadırlar. Vasıtaları art -
tıkça tesirleri de, gerek genişlik ve 
gerek derinlik itibariyle daha çok ar
tacaktır. Kendilerini övmek, bizim i
çin bir borçtur. (Alkışlar). 

Saflarımız arasın'dn: 
Saflarımız arasında çiftçi, ışçı, 

memur ve serbest doktor, mühendis, 
tüccar, avukat diğer münevver, faal 
birçok unsurlarımız da vardır. Bun
lar da günlük işlerinden, artırabildik
leri vakitlerini Halkevlerinde aldık
ları vazifelere hasrediyorlar. Münev
ver olmanın vatana olan borcunu bil
diklerinden ve gördüklerinden, va
tandaşları istifade ettirmek suretiy
le ödemeğe çalışıyorlar. Bunları da 
teşekkürle anmak zevkli bir vazife
dir. 

Halk kütlelerimizin, evlerimize, 
muhabbet ve teveccühü her gün daha 
fazla artmaktadır. En küçük kasaba
mız bile cumhuriyetin bir medeniyet 
ocağr olarak kurduğu, Halkevlerin
den mahrumiyete katlanamamaktadır. 
Köyler de dahil olduğu halde hiç bir 
parti kongresi yoktur ki. dilekleri 
arasında ve başında Halkcvi açılma 
isteği bulunmasın. 

Ulu Şefimiz, Atatürkün de hükü
mete, partiye emir ve ipretleri bu di
leklerin, bir an evci, tahakkukunu is
temektedir. Cumhuriyet hükümeti 
her işte olduğu gibi şüphesiz Halk
evleri işinde de Atatürkün bu derin 
görüşünü az zamanda tab,akkuk etti
recektir. 

Her ka:::.a ve belediye 
merkezin'de : 

Hususi idareler, ve belediyeler, 
bin bir ihtiyaçtan artırabildikleri ge
lirlerini Halkevlerinin bir an eve! te
essüsüne severek ve isteyerek hasre· 
diyorlar. Gelir kaynakları arttıkça 
her kaza ve belediye merkezinde bi
rer Halkevi açılmaSI için daha fazla 
mikdarda yardım etmeyi kendileri 
için ulusal bir ödev sayacaklarına ka
ti emniyetim vardır. Her kasaba için, 
Halkevi en medeni bir ihtiyaç telakki 
olunmaktadır. Belediyeler, belediye 
ve hususi idareler kurumları bunları 
yaratmağı, yaşatmağı şehirleri ve vi
layetleri için iftihar medarr addedi
yorlar. Bu milli kurumlara da teşek
kür etmek yerinde yapılmış bir va
zife olur. 

Çalışma sahaları : 

Halkevlerinin çalışma sahaları, dil, 
tarih ve edebiyat, güzel sanatlar, ti· 
yatro, sosyal yardım, spor, müze, ser
gi, köycülük, halk dershaneleri ve 
kurslar, kütübhane ve yayın kolları
na ayrılmıştır. Bu kolların başında 
bulunan yetişkin ve seçkin üyeler 
tekniğin en son icabları dairesinde 
vatandaşlara bildiklerini göstermekte 
ve öğretmektedirler. 

Dillerin en ah en klisi en zengin ve 
geni~i olan güzel türkçe; kelimeleri
ni ve terimlerini, asli ve orijinal kay
naktan alarak Halkevlerinde, halka 
yayılmaktadır. Güzel türkçemizin, en 
güzel ve en temiz konuşulan yerleri 
Halkevlerimiz olacaktır. En yeni pi
yesler oralarda temsil olunur. En gü
zel ve en ince şiirlerimiz ve destan
larımız oralarda okunur ve orada din
lenilir. 

Son zamanlarda kasdi tesirler ve 
telkinler altında cahiller ve gafiller, 
elinde bin bir tahrife uğrayan türk 
tarihi esaslı, ilmi araştırmalara ve ve
sikalara dayanarak, uydurulmuş ifti
ralardan ve isnatlardan temizlendik
ten sonra hakikt ve temiz çehresini 
ve çerçevesini almıştır. 

Dilimize ve tarihimize hakiki ben
liğini veren ve faaliyetine devam e
den ınillt dil ve tarih kurumlarımızın 

eserlerini halk kütleleri arasında bi
linmesine ve yayılmasına gene Halk
evlerimiz, faal bir surette vasıta ol· 
maktadır. 

Edebiyat, musiki ve alelumum bir 
milletin medeniyet seviyesini ve ir
fanını ve milli zevkini, hulasa hüvi· 
yet ve varlığını, yükseltecek güzel 
sanatların genişlemesi ve yayılması 
Halkevlerinin ehemiyet verdiği va
zifelerdendir. 

Türk milleti, esas itibariyle sağ

lam bünyeli bir ulustur. Bunu cihan 
böyle bilir ve hakikaten de öyledir. 
Esasta mevcud olan bu adeli kuvveti 
ve vücud güzelliğini sistemli çalış
malar ve rasyonel teknikle daha kuv
vetleştirmek ırkın srhat kuvvet ve 
güzelliğini artırmak Halkevlerinde 
çok çalışılan bir faaliyet sahasıdır. 
Beynelmilel revaç bulan sporlar da
hil olduğu halde en çok ehemiyet ver
diğimiz sporlar milletimizin tarihi 
ananesinde büyük yer tutan güreş, 

binicilik, avcılıktır. Her köyde, her 
kasabada harman yerlerinde bulabil
dikleri meydanlarda mekteb avlula -
rında çocuklarımız mütemadiyen güreş
mektedirler. Bir zamanlar, iptidai di· 
ye terkedilmek tehlikesine uğrayan, 
bu güzel ve yaman spor, atavik bir 
tesir, ana ve babalarımızın teşviki ile 
bugüne kadar öncülüğünü kaybetme
miştir. 

Bedenin her kısım adalesini tah
rik ve takviye eden ve adalenin di· 
mağ ile kullanılmasını isteyen, bu 
milli spor, memleketin her yerinde 
şüphesiz ilk safa geçecektir. En çok 
spor yapan milletlerle savaşlarımızda 
Mehmetçiğin güreşçilik idmanı dai
ma kendisine zaferi ve tefevvuku te
min etmiştir. 

Binicilik ve avcılık türklerin; ta
rihin ilk günlerindenberi meşgul ve 
meşhur oldukları iki mühim spordur. 
Halkevleri yeniden cirit oyunlarını 

ihya edecek, sürgün avları tertib ede
cek ve atış poligonları tesis edecek
tir. 

Bu sene, ilk olarak İstanbul, An
kara Halkevleri genç bilginlerimizi 
vazifeye davet etmiştir. Bunlar bil
diklerini, okuttu1'lar1n1 konferans 
şeklinde ve büyük kütlenin anlayabi
leceği tarzda ve üslUbda halka söy
leyeceklerdir. Halkevlerimiz bu su
retle halk üniversitesinin hazırlığına 
başlamış olacak ve her sene artacak 
bir gayretle bu konferanslar memle
ketin diğer kısımlarına da teşmil o
lunacaktır. Halk kütlesi arasında mü
nevverler ne kadar çok olursa olsun 
eğer bilgisini okumak veya dinlemek 
yolu ile günün bilgisi seviyesinde 
tutmazsa hem münevverliğini kaybe
der, hem de bilgisi ve görgüsü mek
teb sıralarında öğrendiklerine mün· 
hasır kalacağından yarı cahil olur ve 
irfan hayatında tam cahilden daha 
muzır bir hale gelir. 

Hiç bir münevver okumak ve kon
ferans dinlemek ve umumi bilgilerini 
artırmak ihtiyacından, yarı cahil kal
mak ve kendisinden sonra mektebten 
çıkan her yeni nesilden fikir ve bilgi 
itibariyle geri kalmak tehlikesini gö
ze almadıkça bu ihtiyaçtan kendisini 
kurtaramaz. 

Vaziyet ve vakti müsait olmayıp 
da ilmi bir mesleğe intisab etmemiş 
olanlar ve tahsillerini ilk devrede bı-
rakanlar her memlekette 
teşkil eder. 

ekseriyeti 

Bir milletin en esaslı sermaye· 
sini ı>e kudretini teıkil eden halk 
kütlesinin fikirlerini günün ma
lıimatı ile tenııir etmek bilgileri
ni ve görgülerini artırmak milli 
vicdan • ve ıuurlarını fikri malU
matla kuoııetlendirmek hülasa 
halkı bilen, anlıyan, isteyeceği
ni bilen ve isten1esini bilen ve 
söyliyen faal dimağlı kültürel 
bir eleman yapmak onun insan· 
lığının yüksek duygularını derin
leıtirerek ilerletmek bizim için 
yalnız insani, ahlôki mücerred 
bir ııazife değildir. Bu, memle
ketin müdafaasında ı>e milletin 
ilerlemesinde zaruri olan bir 
ııarlık temelidir. Bunu ıimdilik 
kala/arını çok kıymetli ııe derin 
bilgilerle mücehhez olduğunu 
bildiğimize milli vicdan ıuurunu 
her gün kür•ÜsÜ önünde topla· 
nan türk gençlerine yaptıklarını 
gördüiümüz öğretmenlerimize, 
profesörlerimize ııe doçentlere 
bırakıyorıu:. 

Okullarımızda, üniversitelerimizde 
ve enstitülerimizde kıymetli dersle
rinden istifade edilen bu bilginleri
mizin kıymeti ve iktidarı memleketi~ 
mizin her sahasına yayılacak, kendi· 
!erini yetiştiren memleket ve millet 
çocuklarının bilgileriyle hem iftihar 
edecek hem de onlardan istifade ede
cektir. İlerde bu vazifeyi ınillt bir ö-

dev olarak l:ıer münevver üzerine ala
cak ve Halkevi kürsülerini işgal ede
cektir. 

Köylerde: 
Arkadaşlar; 

Halkevlerinin esaslı işlerinden bi
ri de muhitindeki köyleri gezerek, 
tanıyarak onların bilmediklerini öğ

retmek, iktısadi durumlarını ıslah et· 
mek ve hususiyle çocuklarına ve has
talarına bakmak ve baktırmaktır. 

On sekiz milyon türkün on iki 
milyonu köylerde oturur. Bunların 

maddi seviyelerini yaşayış tarzlarını 
türk milletinin Hiyık olduğu mertebe
ye çıkarmak milli bir borçtur. Milli 
emniyetin temeli de budur. 

Cumhuriyet hükümetinin bütün 
faaliyetlerinin ve gayretlerinin istih
daf ettiği gaye memleketin her ferdi
nin maddi ve manevi refah.ını yük
seltmek için çalışmasını verimli yap
mak gelirini çoğaltmaktır. 

Halkevleri bu gayede çalışmağa 
başlamıştır, denilebilir. 

Arkadaşlar; 

Halkevlerinin geçen yıllar
da yaptıklarını ve bu ıene ya
pacaklarını kısmen anlatmış 
oluyorum. Ve evelce de dedi
ğim gibi bugünkü şartlara R"Ö
re mucibi memnuniyettir di
yorum. Fakat Halkevleri ve 
Halkevlerinin faaliyeti mille -
timizin yüksek idealine ve de
rin ihtiyaçlannı tatmin edecek 
bir verime gelmediklerini der
hal söylemeliyim. 
Yurddaşlarım; 
Bu memleket ve milletin son 

a11rlarda geçirdiği büyük fe
laketler ve tehlikeler cihanın 
malfunudur. Bunu en çok id
rak edenler şüphesiz ki gene 
türklerdir. O günlerin, acı ha
tıraları ibret alınacak dersler
le doludur. Sıyasal varlığı yok 
edilmit tarihinin sahifeleri 
kendisine ebediyen kapatıl
mıf sanılan türk milleti; her 
a:a..hsıt.dalc& 701.r_._ ... llw.b.l ...... .. , :~;,... 

deki ve etrafındaki zorlukla.rı 
yenerek tekrar medeniyet ale
mi içerisine hatırı sayılan hak
kına ve haysiyetine riayet edi
len yepyeni bir devlet oldu. 

(Şiddetli alkışlar). 
Milletinin seciyesine ve kud

retine en çok güvenen ve is-

1 

Dün Halkevinde büyük muvaffakıyet kaz.anan Timur piyesinden 
tikbaline en çok İnanan ve onu üç ıahne 
yüksek bilgisi, çelik iradesi ve 
sonsuz vatan ve millet muhab- !arına uyduramayan devlet ve millet- milli bankaların lnırulması, rnc
betiyle kurtaran Atatürk oldu. !erin hazin akibetıerini tarih gösteri- deni kanunların konulması, mektep
( Sürekli alkışlar). ~or. Tari~ ~östermese _bi_l~. osmanlı !erin, üniversitelerin ve enstitülerin 
O günkü şartlar içerisinde vatanı ımparator .ugunun son ıkı uç a~ırlı_k açılması, dil, tarih kurumları kongre-

ve milleti esirlikten kurtarmak çok k~ru~~ ve durumu bunun en barız bır leri ,sıyasal, sosyal ve hususiyle eko· 
güçtü ve adeta imkansızdı. O zaman mııalıdır. . nomik hayatta görülen eserler ve iler• 
milletin kalbinde acı bir hasret ateşi Son zamanların vakaları da bıze ye- lemeler ve nihayet en başta olarak mil
gibi yanan vatan kaygusu; Atatü~k- ni yen~~· acı mi~aller gös~er~ekt.edir. li müdafaa kuvvetimizin cihanın şart
ün dimağında ve vicdanında insanlık Ne alıcenab ~uks.~k secıyel_ı ~nıllet: !arma ve hududlarımızm icab ve ihti
kudretinin imkanlarını aşan ve mu- ~er.tanıyoru~. kı mu_esseselerı~ı y~nı yaçlarına göre artırılması hep bu 
vaffakıyet şartlarını bulan bir kuvvet ıhtıyaçlara gore tanzım edemedıklerın- memleketin ve bu devletin müstakil ve 
oldu. den veyahut fikirlerini ve dimağlarını hür olarak yaşıyabilmesini temin ede-

Vatan ve milleti esaretten kurtar- reel ve rasyonel !:ilgilerle ve milli şu- cek müsbet ve reel esaslardır. (Alkış· 
dı. O zaman bu kadarı kafidir zanne- urla kuvvetlendiremediklerin?en mü- !ar) Buna halkımızın istihsal ve istih· 
denler vardı. Vatan istiladan millet dafaa kuvvet ve vasıtalarını ıhma! et- lak seviyesinin artması ve büyük küt• 
esaretten kurtulunca memleket ve tiklerinden büyük tehlikelere maruz lenin modern bilgilerle aydınlanması ve 
millet d• kurtulmuş ve artık yapıla- kalmışlardır ve kalmaktadırlar. köylümüzün kalkınması ve her türk 
cak bir şey kalmamış zannedenler ve Atatürk derin bilgisi ve bilhassa ge- ferdinin ve ailesinin refahla yaşaması 
bunu tavsiye edenler eksik değildi. niş duygusu ile bu mukadder akibeti gayesini de ilave etmek icab eder. 

Bilmiyorlar ve görmüyorlardı ki bu evciden sezmiş çare ve vasıtalarını da Halkevleri de bu esaslı inkılap kurum• 
vatan ve milelti en yüksek zafer ve ik· bulmuş ve ne mutlu ki bunları birer larından biridir. 
balden esir olmak, mahvolmak dereke- t.irer kendi eliyle kurmuştur. Menfi muzır elemanları memleketin 

sine düşüren maddi ve manevi menfi Yeni ni:::.am yeni müesseseler : ve milletin bünyesinden çıkarmak ve 
ve muzur elemanlar milletin varlığını atmak bu memleketin ve milletin mil· 
az zamanda gene kemirecek belki da- Yeni kurulan devlete yeni nizam, li seciyesini koruyarak müsbct ilmin 
ha az zamanda daha fena akibetlere sü- yeni müesseseler lazımdı. Bu devlet ve ve modern tekniğin bütün icaplarını 
rükliyecekti. memleketin benliğini ve kudretini is- tatbik etmek ve türk milletini tarihte 

Atatürk büyük istiklal zaferini ka- raf veya ihmal eden eski ve yabancı ve layik olduğu yüksek hayat ve medeni· 
zandıktan sonra türk ve cihan tarihin- muzır müesseseler ve fikirler kaldırıl- yet seviyesine çıkarmak, istihsal saha• 
de şan ve şöhret içerisinde ebediyen malı idi. Hilafet bunun için kaldırıldı, sında bilhassa nüfusta kemmiyetle be• 
yaşamak hakkını kazanmıştı. Atatürk saltanat bunun için ilga edildi, medre- raber keyfiyeti arttırmak. İşte: Tür!< 
bu hakiki şerefin zevkiyle bir gün bi- seler bunun için kapandı, şer'i mahke- devletinin kurumunu ve Atatürk inkı• 
le meshur ve meşgul olmadı. Bir dev- meler ve fetva ile hükümlere bundan labının gayesini hulasa eden esaslar. 
!eti korumanın bir devlet kurmaktan dolayı nihayet verildi. Peçe ve çarşaf Cihan buna Kemalist rejimi diyor. 
ve kurtarmaktan daha güç, daha müş- bunun için atıldı, şapka ve medeni kı- Biz türkler buna Atatür<k 
kül olduğunu biliyordu. yafet bunun için giyildi. Tekkeler bu- inkılabı diyo,·uz. Ancak ve an• 

Ulu Şef, istiklal savaşının en nun için kapatıldı ve dervişler bundan cak bu inkılabın ve prenaiple-
çetin günlerinde bile bir ta- dolayı dağıtıldı. Nihayet din ile dün- rinin memleketimizi koruya• 
raftan kurtarma planını ha- ya işi ayrıldı. • · "klAI" • ku Muzir ve menfi elemanların kaldı· cagına ve ıstı a mı rtara· 
zırlar ve cephelerde kumanda rılması bertaraf edilmesi de kafi de- ğına geçmişteki, etrafımızda• 
ederken diğer taraftan da ay- ğildi. Milleti ve devleti müstakil ve e- ki ve önümüzdeki bi-n bir mi• 
ni ehemiyetle devleti kurma bedi olarak yaşatabilecek müsbet ve sal ile inanıyoruz. 
ve koruma planlariyle mefgul müessir ne kadar anasır ve imkan varsa Türk inkılapçıları ve münevverleri 
oluyordu. hepsini birer birer bu memlekette kur- halk içinden yetişmi~ ve halk içinde 
Müstakil bir devlet kurmak esasen mak ve yaşatmak lazımdı kalmış halk adamları ve halk çocukla· 

müşkül bir keyfiyettir. Fakat kurulan Atatürk bu müsbct ve faal elemanla- rıdır. Halkın ihtiyacını memleketifl 
o devleti bütün istiklal şartlarına uy- rı da sistemli ve programlı bir tarzda duygusunu halk kütlesi içinde yaşı• 
gun olarak korumak ve yaşatmak el- tatbika başladı. Milli hakimiyete ve i- yanlar bilir. Bizım halkçılığımız ne 
betteki daha çok güç ve daha çetin bir radeye istinad eden cumhuriyet bunun insani bir hissin şefkat ve merhameti 
iştir. Bu, dün böyle idi, bugün de böy- için kuruldu. Devletçilik, laiklik, halk- ne de bir görenek ve heves icabıdır· 
ledir ve yarın daha güç olacaktır. çılık, devrimcilik, milliyetçilik, bu· Zaten biz türkle!"de zümre, cemaat, sı" 

İstiklalin bütün şartlarını ve ele- nun için esaslı birer prensip olarak ko- nıf farkı yoktur. Hepimiz büyük kiit" 
manlarını elinde toplamayan ve kuru- nuldu. Yollar, demiryolları, fabrika- lenin bir vazifesini almış adamlarıı. 
ınunu bqgünün isteklerine vo ihtiyaç- !ar madenler açılmaaı, lfletilmeai vo (Sonu 7, iaci sayfada) 
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Hitler dün beklenen nutkunu verdi 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman ajan-

lı bildiriyor: _ . 
B. Hitler, Rayştag'da aşagıdakı 

nutku söylemiştir: 
"- Rayştag'ın bugün içtimaa. da

Yet edilmiş olması, iki sebeble ızah 
edilir: Evvela, bazı şahsiyetlerde y~
pılan değişikliklerin 30 kanunusanı
den evvel değil, sonra yapılmasını 
doğru buluyordum. İkincisi de, ~~yş
tagı toplanmağa davet etmeden once 
bazı dış münasebetlerimizin ?cele ay
dınlanmasını lüzumlu addedıyordum. 
Buna binaen nutkumun mevzuu ge!:
rnişin bir hulıisasını ve geleceğe bir 
bakış olacaktır. . . 

En büyük muhalif alman partısı-
nin şefi olarak Wilheml~tz ~arayın~ 
girdiğim ve bu sarayı mıll~~~ ş:.fı 
ve şansöliyesi olarak terkettıg~m _g~n 
ınilletimizin tarihinn" geçmış ıçın. 
hal için ve bütün zamanlar için b~r 
dönüm noktası olmuştur. Herkes bı
liyor ki, 30 kanunusani 1933 bir .dev
reyi kapatmış, diğer b~r dev:e!.ı aç
mıştır. Bu, 0 kadar itıraz ~~turmez 
bir vakıadır ki iktidar mevkııne gel
diğimiz güne kadar olan bir alman :a 
rihiyle bu tarihten sonra başlayan bır 
alman tarihinden bahsedilmeğe baş-

lanmıştır. . . . . b .. 
ıs yıl, milletimiz, tarıhımızın u-

Hitler Rayıtag toplantısında nutuk verirken 

hayat seviyesini islaha ve dolayısiyle 
mükellefiyet kabiliyetini arttırmağa 
müncer olacak olan her gayreti, tabii 
olarak, tahrib eder. Bu tahrib havari
lerinin karşısında hodkam burjuvalar 
yer almış bulunuyorlardı ki, bunlar i
çin milletin iktısadi selameti kolayca 
kar temin etmekten ibaretti ve bunlar 
ammenin menfaatilni nazarı dikkate 
bile almıyorlardı. 

iki şey lazımdı! 
Ş onsöliye sıfatiyle, Rayş'ın idaresi· 

ni deruhte ederek böylece mesuliyeti 
üzerime aldığım zaman, Almanyanın, 
içinde bulunduğu felaketengiz vaziyet 
kar~sında iki şey lazımdı: 

Evvela radikal tedbirlerle işe başll· 
mak, saniyen derhal harekete geçmek. 
Millet kurtarılabilmek için baştakile
rden yalnız konuşmak ve tenkit etmek 
değil, harekete geçmek cesaretini de 
diyordu. Dehşetli bir alman düşmanı
nın Almanyada istiabından fazla 
20 milyon alman mevcud oldu
ğu yolundaki sözü eğer günün birinde 
feci bir surette teeyyüd edecek olursa 
bunu müşahede ve tesbit için ne gaze
teci palavralarına, ne parlamento zev
zekliklerine, ne tahkikat komisyonla
rına, ne beynelmilel müzakerelere gü
lünç karar suretlerine ne de alman ve
ya ecnebi devlet !amlarının boş söz
lerine muhtaç de liz. 

azzam bir yalancılık yolu ile bir kalkın
ma işine başlamak memnu bulunuyor
du. Lazım olan şey, bir istihsal fazlalı -
ğı ile, milletin büyüyen gelirine naza -
ran sabit bir iştira kuvveti temin eyle -
mekti. 

B. Hitler, bundan sonra nasyonal 
sosyalizmin ekonomik sahadaki muvaf
fakiyetlerini gösteren müfassal izahat 
vermiş ve rakamlar saymıştır. 

Alnımı milli geliri 
1932 de 45 milyar 200 milyon mark 

tutan alman milli geliri 1937 de 68 mil
yara çıkmıştır. Hayat pahalılığı en
deksi ise hemen hemen hiç değişme
miş, 1932 de 120,6 iken 1937 de ancak 
125,1 e çıkmıştır. Endüstri istihsali, 
37,8 milyardan 75 milyara çıkmıştır. 
Küçük sanatlar faaliyeti 9 buçuk mil
yardan 22 milyara, perakende ticaret 
faaliyeti 21,8 milyardan 31 milyara, zi
rai istihsal 8,7 milyardan 12 milyaıa 

Ekonomi ve hava işlerini idare et• 
mekte olan mare§al Göring 

Nasyonal sosyalizm iktidar mevkiine 
gelmeden önce alman gençliği muhte
lif teşekküllere ve federasyonlara ay
rılmış bulunuyordu. Bugün Alman
yada bir tek gençlik teşkilatı vardır
ki bunun 7 milyon azası mevcuttur. 
Hitler gençliği için 1400 gençlik mi
safirhanesi ve birçok mekteb inşa e
dilmektedir. Teşkilatın 4000 dokto
ru, 800 dişçisi, 500 eczacısı, 4000 genç 
hasta bakıc 6I vardır ve arızalara kar
şı 35 bin genç kız çalışmaktadır. Sı
hat dairesi teşkilatın emrine 30 bin 
doktor tahsis etmiştir. 

Yilk inhidamının neticelerinden do
ğan bu büyük sıkıntıyı çek~iştir. 15 

Yıl, demokratik ülkü adına ınsanlı~
tan bahseden ve ayni zamanda hakı
katen sadık bir hodbinliğin kamçı dar
belerini indiren beynelmilel bir. şid
detin pasif ve müdafaasız hedefı ol
duk. Belki alman tarihinde ilk defa 
olarak müdrik almanların nazarı in
lan m~vcudiyetinin en esaslı hadise 
Yeya konfesiyonları olarak devlete 
veya ekonomiye değil, devletin ve bu
na binaen de ekonominin temeli olan 
ebedi esas cevhere dönmüştür. Bu 
Veçhile, geçmiş zamanların politik ve 
ekonomik ülkülerinin üstünde bun
dan böyle yeni ve nihai bir şey yük
aelmektedir. 

lkıular mevkiine gelince 
30 Kanunusani 1933 de iktidar mev

kiine geldiğim zaman, alm~~ milleti
ni kurtaracak ilk adam degıl, son a
danı'drm. yani, benden sonra artık 
kimse yoktu, olsa olsa keşmekeş var
dr. Nihayet alman devletinin idaresi 
bana tevdi edildiği zaman, Almanya· 

yı kurtarmak için yapılan en son te
febbils akim kalmış. nasyonal - sosya
list partisi bu vazifeyi baıarmak için 
hesaba katılabilecek 60n amil bulun-

ğil, aynı zamanda zengin salahiyettar 
şahsiyetler deposu olarak ele al~ı.ş
tır. Beni sevince boğan şey, eserımın 
bir tek kişiye istinad etmemesidir. 

Nasyonal sosyalizm, iktidara gel
diği sıralarda malik bulunduğu sala
hiyetli ve bilhassa siyaset sahasında 
enerjik adamlarına tarihimizin hiç 
bir devresinde malik olmamıştı. Bunu 
muarızlarımız kabul etmek istemiyor
lar. Ne zaman bir hükümet böyle şart 

yatını kaybeden muarızlarımızın sa
yısı ihtilalden evvel öldürülen nas
yonal sosyalistlerin yarısı kadar bile 
değildir. Vclkıa şurası da var ki, nas
yonal • sosyalist hareketini baltala
mağı vazifeleri icabından olduğu
nu zannadenlere karşı devleti müda
faada büsbütün başka usuller tatbik 
ettik. 

Hayır, bize lazı olan bu değildir. 

Otekinin beriR'inin, yahud gazeteci
lerin palovralariyle meşgul olmaksızın 
yapılacak ve bizi selamete götürecek 
olan faaliyetin başlaması, hududsuz ve 
sabırsızlıkla bekleniyordu. İnsan o gi
bi anlarda bir milletin başına geçmek 
vazifesini deruhte ederse, parlamanter 
teamüllerin kanunlarına veya sözde de
mokratik bir kanunu esasinin hükümle-

Eski dış bakam ve yeni gizli kabine 
konseyi reisi B. Fon Noyrat 

baliğ olmuştur. 1932 de gıdai istihsal
ler bakımından memleket ihtiyacının 
ancak yüzed 7S ıne tekabül edebilen al
man dahili istihsalatı 1937 de yüzde 81 
ine tekabül eylemiştir. Bu vaziyet, 
petrol bakımından yüzde doksana, su
ni ipek bakımından yüzde yüze, tenvir 
yağları bakımından yüzde 710 a, çelik 
bak,mından yüzde 167 ye, makina yağı 
bakımından yüzde 190 a, benzin ve di
ğer karbüran bakımından yüzde 470 e, 
alüminyom bakımından yüzde 570 e, 
sellüloz yünü bakımından yüzde 2500 e 
tekabül eder bir hal göstermektedir. 

1932 de Almanyada 970 doğum ol
muştu. Bu rakam her sene artmış 1937 
de bir milyon 270 bin olmuştur. Nas
yonal sosyalizm iktidar mevkiine gel· 
diğindenberi alman milleti bir mil· 
yon 160 bin doğum kaydedebilmiftir. 
Buna mukabil nasyonal - sosyalizmin 
kalkınma masarifine muhalefet için 
budalalrklarını veya fena hislerini 
kekelemekten başka bir şey yapamıyan 
)arın ten~itleri ne kadar gülünçtür. 
Biliyoruz ki bütün alman milJeit bu 
mesaiyi tamamen takdir etmektedir. 
Dünya barışı tahrik mUcadelcsindcıı 
Daimi surette tehlikeye düşmütee, 
biz alınanlar marazı yalan illetiyle 
musap olan yabancı gazetecilerin, ça
buk inanan okuyucularının hoşlarına 
gittiği gibi haberler vermelerine la
kayt kalabilirdik. Bununla beraber 
bu beynelmilel havayı zehirliyenlerin 
umdukları muvaffakıyetleri elde ede· 
miyecekleri tarzda hareket ettik. 

ınuştu. Nasyonal - sosyalizm iktidar 
ınevkiini, yalnız sağl~ bir surette 
teeasüs etmiş bir teşkılat olarak de -

lar altında ve bu kadar emniyetle ele 
geçirilmiştir? Milletimiz tarihinin 
en büyük ihtilali, ehemiyetini bütün 
dünyanın daha henüz yavaş yavaş an

lamağa başladığı bu hadise maddi kıy 
metlerde en ufak tahribat vuku bul
maksızm, ve diğer memleketlerde gü
lünç sarsıntılar esnasındaki kanlı taş
kınlıklar olmaksızın tahakkuk ettiril
miştir. Hedefimize asgari ıstırab ve 
azami ~esir ile erişmek istiyoruz. Ha-

Nasyonal sosyalist ilıtiliili 
N asyonal sosyalistlerin ihtillillerini 

tahakkuk ettirirken gösterdikleri em -
salsiz disiplin ve ağır başlılığa rağmen 
ecnebi matbuatından bir kısmı Alman
yaya karşı bir yalan ve iftira çığı yu
varladılar. Bilhassa 1933 ve 1934 de 
demokrat memleketlerde öyle devlet 
adamları, siyasetciler ve gaze~ec~ler 
gördük ki, nasyonal - aoeyali~t ıhtıla
linin uıul ve tedbirlerini tenkıd etme
ğe yeltendiler. Bu tenkidler cidde~ 
bir küstahlık ve budalalık emmuzecı 

idi. Bu demokrasi peygamberler~, ke?· 

Dı§ ticaret 
Bu büyük ekonomik faaliyet en bü

yük ifadesini harici ticaretimizde bul
maktadır. Dünya ekonomik konferans
larına iştirak etmeden, bütün diğer bü-

Eski Londra büyük elçisi ve yeni dış yük devletlerin muazzam ıervet mem-
baksnı fon Ribbentrop balarına malik olmadan, harici ticaret-

B. Şokrtt Kaya çok mühim 
bir nutuk verdi 

dilerine bir misal olabilecek mı_lletı_n 
içinde vuku bulan hadiselere. bır. ha
kim vaziyeti ile karışmak da ıstedıler. 
Bu münasebetle diğer bir ihtilali, beş 
sene müddetle meşum giyotinin kanlı 
sefahati içinde bayram ettiği ihtilal 
nilmunesini hatırlatayım mı? Yoksa, 

milyonlarca ve milyonlarca insanı öl
düren ve cellatlarının demokratik mü
esseselerde birinci derecede mevkii iş
gal etmekte bulunan bolşevik ihtilali
ni mi hatırlatayım? İspanyada ınark
sist halk tarafından yapılan ve gene 
demokrat memleketlerden gelen en ih
tiyatlı rakamlara göre sayısı yarım 
milyonu bulan katliamları mı hatırla
mak lazımdır? 

rine değil, yalnız bu vazifenin icabla -
rına tebaiyet eder. Vazifenin baıarıl -
masına mani olanlar da, ister bolşevik, 
demokrat veya tethişçi, ister ihtilalci 
ve mürteci olsunlar, milletin düşman • 
landır. Allahın adını, fevkalade anlar
da, memleketi dolaşarak hiç bir §ey yap 
maksızın ancak tevratın surelerini oku
yanlar değil, ibadetine insanı Allaha 
bağhyan, yani hareket ve iş şeklini ve -
renler anabilirler. 

te ithalatımızı 4,2 milyardan 5,5 milya
ra, ihracatımızı da 4,9 milyardan 5,9 
milyara çıkardık. Diğer taraftan bu 
vaziyet, alman milletinin kendi eko
nomik siyasetine itimadını da göster
miş ve tasarruf hesapları, 1932 de 11,4 
milyar iken 1937 de 16,1 milyara çık
mıştır. Maden kömürü istihsali, 1932 
de 104,7 milyon ton iken 1937 de 184,5 
milyona yükselmiştir. Bu kadar öğü
nen demokrasilerde para milyarlarca 
çoğaldığı halde hiç bir istihsal artımı 
hesaba girmez. Çelik istihsali de 9 mil
yon 660 bin tondan 19 milyona yüksel 
miŞ;tir ve 1938 de 21 milyon ton olacak
tır. Aynı devre zarfında font istihsali 
1 milyon 400 bin tondan 3 milyon 700 
bine yükselmiştir. Almanya bu gün A
merikadan sonra en mühim çelik müs
tahsili haline gelmiştir. 1932 de 1 mil
yon 300 bin ton olan demir istihsali 9 
milyon 600 bine yükselmiştir. 1940 da 
20 milyona çıkacaktır. 

G~ne bu IS yıllık devre .zarfında 
eğilmiş ve kudretsiz bir milletten, 
politik itibarla bir1eşmiş, kendi kuv
vetlerine itimadlı ve milli vazife&inl 
mildrik bir millet çıkardık. Bu al
man milletine, beynelmilel bethalİ 
maksadlarm alman hududunda çelik· 
ten bir duvar bulması için bir garan
ti teşkil eden silahı verdik. 

Orclıt ve parti 
Daha bu son haftalarda bir kısım 

yabancı gazetelerin bu 1938 yılında 

nasyonal sosyalizmin nüfuzunu dıt 
bakanlığına teşmil ettiğini yahut or
du ile parti arasında için için bir mil· 
cadele mevcud olduğunu veya nasyo
nal sosyalizmin bütün ekonomiyi yut• 
tuğunu ve yahut buna benzer saçma• 
lan yazdığını gördünüz. 

'(Başı 6. ıncı sayfada) . 
B • • . . . . b' doktor, hır he

ır çıftçı, bır ışçı, . ır b b. vekil 
kim, bir sanatkar, bır ın~ us t ~~a his
Jnilli ve içtimai çalışına ay~.~ lleftir. 
ıesine düşeni }'apmakla mu e h 

Jiyette e
Milli vazifede şeref ve mesu 
pimiz müsaviyiz. (Alkış.~ar~.'. 'kbal ve 

Memleketimizin bugun u 1 
• le 

istiklilini ve hüı·riyetini ve hu~u~ı~e
istikbalini bütün milletçe Atatur b _ 

.... oruz Ve u 
jiminin tatbikinde goruy . . · dannnı-
nu takib ve tatbikte kendı vıc ·· 

a karşı soz %a, milletimize ve vatanımız 
\'ermiş bulunuyoıuz. b · 

B 
•. mı'lli ve realist ır 

u reıım ol
.. d' Tekniğin yabancısı 

reıun ır. l k almak 
maz; onu nerede bu sa A k 

• • . . b" borrtur. nca ' 
bız:ım ıçın ır .r • b ·z 

2., al ilımlerın ve ı -
•osyal ve •-vCU h hal milli ••-

'l . ası be ema 
gı erın es l milletin re-. d vanma ı ve 
cıyeye a., . un olma!ı· 
el menlaalterıne uyg 

dır. . 1 · h r 
ı iJım erın e 

Bu siyasal ve .s?sy~ li olmaktır. 
yerde vasfı esas~sı mıle behemehal o 
Yabancı telkınlerd ' f tı' hakim-. ır.·n aa 

yabancı meml~ke.tın ... kadar esaslı, 
dir. Memleketımız b~ innişken is
metin bir ikbal devresı~e ~z ınaddi ve 
. h'" iyetıını tıkbalimiz ve urr . et altına a-
ınanevi kuvvetlerle eın~ıy vasıflar ve 
l b .... dülderı ınmışken urun kadar aldatıcı 
gös~erdikleri gafeler n:ıecek telkinle
olursa olsun harıçten g Jakki etmek ve 
ri dikkat ve ihtiyatla te bancı telkinle 
böyle rejimimize aykırı ~allalhk edenle
re ajanlık, çığırtkanlık, de t-emek he-

" aa e e u• 
re müsamaha ve ınus . atan borcu-. . ·ıı· bır v pımız için mı ı 

dur. (Şiddetli alkışlar). • l e 
ıelkın er l ' abancs ve yalancı 

kar§ı : . . ve blihusus ya-
Efkarı umumıre~ız tine ve istikba

rın bu memleketın ılcba . ·z memba: 
1. ıerıını ' 
ıne hakim olacak ge~ç u her biri ya 
ıneşkfik maksadı ınagş ı . bir nıenfa
fcrdi bir iğbirarın ya şa sı e herhalde 

. b' kisarın v . . atın veyahut ır ın ank"r bir ihtı-
derin bir gafletin veya n ° 

rasın esiri olarak millet birliğini seke
miyen bedhahların ve bedbahtların te
sirinde kalamazlar. Böyle yabanc_ı ve 
yalancı telkinlere mani. o~a~ak müe~
yidelerin başında milletımızın, husus~
le yarın memleketin m.u~add.~ratını ı
dare edecek gençlerimızın yuksek se
ciyeleri memleket ve millete bağ!ıhk-
ları glir. .. 

Halkevleri Atatürk inkılabı 
prensiplerinin halk ~raıı~~ 
yayılması derinleımeıı ve kok
le§mesi için kurulmuttur. Bu 
itibarla Halkevlerine ihtilalin 
kültürel yayın ve korum yur
du demek lazımdır. 

Arkadaşlar .. ·· "k k 
H lkevleriınizin Atatu~~u? yu se 

a. u un olabilmesı ıçın her şe-
g~yes~eer [a~abada bir h~lkevi. açı.~~
hırde h ti leri yetiştırmesı butun 
sı, halk al ~ türk köylüsünü ve türk 

·· ver erın 
munev .. b "nkü medeniyetin temin 
kütlesını ugu ·h ı· 'k 

. • . üksek seviyeye ve tarı te ayı 
~~~~~~ mevkie çıkarmasına çalışması 
lazımdır. . .. 

H ık ine düşen bu vazıfe, bugun 
a ev • "ld' Ç 1 

1 k Yapılmakta degı ır. a ış-tam o ara . . . · 
e eserlerımiz sızı onun ıçın 

mamız v · · ··k . d mez dedim. Fakat sızın yu -
tattılln e e . . . b. "'k 

k lig• ınız türk mılletının uyu. se var 
1 

• • 
'h istikbali ve münevver erım1-

t~rı ~!elet ve vatan sevgisi ve nihayet 
zın .rnı . . · 
At türkün biiyük ıdeal ırşat ve emrı 

a anda bu gayenin de tahakkuk az zam . . 
'ğ' . bize gösterecektır. Halkevlerı 

ettı ını .. .. . 
1 

. 
h lkevcileri Ataturkun ve mıı etı-ve a . 

1 
. . . 

. . büyük irşat ve emır erını yerme 
mızın . k 1.b 
getinnek için her zaman ın ı a m em-

rindedir. 
Bugün halkevle~!ne . i~ti~_ak eden 

( 42) evin açılması torenını yuksek hu
unuzla kutlarken, bütün halkevi ar-

zur · b ·1 l k kadaşlarım namına derın ag ı ı ve 
aygılarımızı büyük milletimize ve o

sun Ulu Şefi Atatürke arzetmeyi şe
:e.fli ve zevkli bir vazife bilirim (Şid
detli ve ıürekli alkıtlar). 

Biliyoruz. Dünya aulhcularımızın 
kahraman ve demokrat sulhları bütün 
bu kasablıklardan hiç de incinmedi ve 
bunun sebebini de anlıyoruz. Onlar 
ekseriyetle riyakar maskelerinin arka
sında en haşin şiddet hareketlerini 
kullanmak hevesini ve azmini gizliyor
lar. Geçen beş sene içinde, Bolşevik 
rua veya Bolşevik İspanyol menşein
den bir kelime ile yahudi ırkından o
lan kozmopolit dünyasının bu mert de
mokrat vatandaşları gibi hareket et
seydik, maddi en feci harabe içinde 
bulunan Almanyayı bugiinkü nizam i
çinde bulunan, refaha kavuşan Alman
ya haline getiremezdik. Bu böyle ol
duğu, böyle olması lazım geldiği için
dir ki işlerimizi fıtri canılerin veya 
delilerin karıştırmalarına veya engel 
olmalarına mani olacak tarzda idare 
etmek hakkını kendimizde görüyoruz. 

30 ikincikanımda vaziyet 
Cumhur reisi 30 ikinci kanun 1933 

de beni şansölyeliğe getirdiği zaman 
Almanyanın vaziyeti felaketli idi. 
Tehlikeli bir fatalizm yavaş yava'} 
memleketimizde kökleşmeğe başla
mıştı. Bir kalkınmayı düşünmeden 
önce her §eyi tahrib etmenin lüzumlu 
olduğunu ıöyliyenler gittikçe muzaf
fer olacak gibi görünüyorlardı. Keş
mekeşe düşüş, tabii olarak "ma
kul hayat standardı" nın son eser
lerinin de tamiri imkansız bir ,e
kilde mahvolmasına ve binaenaleyh 
henüz istifadesi kabil olan maddı biı 
esastan doğan bu standardı islaha ça
lışan arzunun sönmesine yol açacaktı. 
Turfanda bolfevik nazariyesi inaanıo 

Tenkidcilere karıı cephe 
Yardıma gelecekleri yerde vazifele

rinin yalnız bizim yaptıklarımızı tenkid 
ve bu hususta hüküm vermekten ibaret 
olduğunu sananlara karşı cephe 
almak vazifemdi. İman bile insanı, bir 
milleti kurtarmağa uğraşanlarla işbirli
ği etmek vazifesinden kurtaramaz. 

Bu hakka malik olduğumu, bu ça • 
lrşmalann neticelerini izah suretiyle is
bat etmek istiyorum: 

Eğer Almanya bugün ekonomi ba -
kımından kurtulmuş ise, alman milleti 
bunu kendi idaresine ve kendi çalışma
sına medyundur, Yabancılar, buna hiç 
bir suretle yardım etmiş değildir. Biz, 
ancak kinle dolu red cevabları ve küs
tahlıkla dolu sözde nasihatlar işittik. 
Fakat katiyen Almanya için müsbet bir 
alaka gibi telakki edilecek hiç bir şey 
duymadık. Ben esasen bundan başka 
bir şey işitmedim. Biz nasyonal sosya -
listler için, siyasi ve ekonomik amen -
tümüzün ilk maddesi, felahı bizzat 
kendi zeklimızda ve kendi enerjimizde 
aramaktır. 

Almanya' daki işsizlik 
Almanya'nın idaresini elime aldı -

ğım zaman 6 milyondan fazla işsiz ve 
işsizlikle musap bulunan lS buçuk mil
yon da aile efradı vardır. Binaenaleyh 
bu meseleyi halletmek lazım geliyor -
du. Fakat bu hal meselesi, bu ı S mil -
yon vatandaşa yaşayabilmek için lazım 
gelen parayı tediye etmekle bitirilmiş 
~dolunamazdı, fakat bilhassa bu para 
ıle satın alınabilecek eıyayı istihsal et
mek icabediyordu. Nasyonal sosyalist 
ekonomi programı hir para meselesi de
ğil, fakat bilhassa bir istihsal meselesi
dir. Binaenaleyh dolandırıcılığa benzi
yen para oyunlariyle ve fiatlar ile giln
deliklerin müteharrik bir halde bulun
durulması neticesinde haaıl olacak mu-

Petrol istihsali 1933 deki 238 bin 
600 tondan 1937 de 1 milyon 480 bin to· 
na ve halen dört senelik plan hariç ol
mak üzere 1 milyon 700 bıne yüKsel
miştir. 

Birkaç yıl içinde bu muvaffakiyet
lere dört senelik planın muazzam ne
ticelerini de ilave etmek h .. a:., edecek
tir. Böyle bir eser önünde, alman ve 
yabancı budalaca tenkitlerle bcthah 
gazeteci neşriyatı ve kuurctsiz parla
mento mensuplarının gevezelikleri ne 
ifade eder? Bizzat buhrandan üuhrana 
yuvarlanan diğer memleketlerin bızi 
tenkid etmeleri veyahud bıze ncsihat· 
Jar vermesi tarihin bir istıhzası değil 
midir? 

B. Hitler şimendifer, P.T.T. hava 
posta servisi ve spor havacılığı hak
kında rakamlar zikrettikten ;Sonra de
miştir ki: 

- Yol şebekesinin inkişafı muaz
zamdır. Otoetratlar da dahil olduğu 
halde şebekenin tevsii ve idamesi için 
1932 de 440 milyon, 1937 de 450 milyon 
sarfedilmiştir. Her işçinin ücreti ke
silmeden izin almak hakkı vardır. İş 
hakkı, asgari kazanç hakkı temin e
dilmiş, aile sükunu müsavi hale getir
mek için tedbirler alınmış, bayram 
günleri ücretleri tevzi edilmekte bu· 
lunmuştur. 

Alman gençlik teşkiliiıı 
Alman gençliğinin teşkilatı da 

cmpozan bir manzara ar.ıetmcetodir. 

İktidar mevkiine geçtiğim zaman 
en büyük alman partisinin şefi bulu· 
nuyordum. Bugün iddia edilen de
mokrasilerden hiç birinde o zaman 
Almanyada benim gördüğüm kadar 
seçici bulunmıyacaktır. Bana lüzum
lu görülen ilk şey, milletimizin iti
madını ihya etmek olmuştur. Alman 
milletinin, ikinci sınıf veya az kıy
metli bir millet değil, kelimenin en 
yüksek manasında, diğer bütün mil· 
Jetlerle sıra ve binaenaleyh hukuk i· 
t!bariyle müsavi bir millet olduğunu 
anhyabilmesini istiyordum ve bun
dan sonra da böyle istiyorum. Bu iti
barla B. Hitler eski devlet taksimatı
nı ve eski parlamentoları ilga etmek 
lüzumunu kaydetmiş ve demiştir kit 

Asi.eri dilaatürliikten tle uzak 
bir dcl'lct idllresi 

Biiyiik işlerimiz arasında bilhassa 
parlamenter demokrasiden olduğu ka 
dar askeri diktatörlükten de uzak bir 
millet ve devlet idaresi kurulması 

mevcud bulunmuş olduğunu tebarüz 
ettirmek lazımdır. Alman milleti bu 
idareyi nasyonal sosyalizmde bulmuf 
tur. Filhakika nasyonal sosyalizm, 
bir parti olmak haysiyetiyle milleti 
yalnız seferber etmekle kalmamış fa
kat aynı zamanda organize etmiş ve 
bunu o tarzda yapmıştır ki istifa tabir 
prensipi sebebiyle, sabit bir siyasi i
darenin devamlılığı bugün artık ebe· 
di surette müemmen bulunmuştur. 

Nasyonal sosyalizm, bir sefil enter
nasyonal gazetecinin dediği gibi, 4 şu
batta hariciye nezaretini işgal etmi? 
değildir. Fakat bundan beş sene evel, 
Wilhelmplatz sarayından Almanya 
şansöliyesi olarak çıktığım gün, nas
yonal sosyalizm bütün Almaı ayı eli-

(Sonu 8. inci say! ada) 
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ne almıştı. Bu devlet içinde, nasyonal 
sosyalist inkılabının en büyük garan
tisi, dahili ve harici meratib silsilesi
nin de ve Almanyanın ve bütün mües
seselerinin parti tarafından kati suret
te zaptedilmiş bulunması keyfiyetin
dedir. Harici dünyaya karşı muhafaza
sı, kendisinin yeni nasyonal sosyalist 
silahlı kuvvetlerile müeyyittir. Al
man sulh ordusu. ayaktadır. Muazza:n 
bir hava ordusu vatanımızı ve yeni 
bahriye kuvvetlerimiz sahillerimizi 
korumaktadır. Umumi istihsalimizin 
muazzam artışı arasında emsalsiz bir 
silahlanm'l, vücuda getirmek çaresini 
bulduk. 

Ordu ile nasyonal sosyalizm arasın
da Almanyada he.ı: hangi bir anlaşmaz· 
lık mevcut oldugu hakkındaki sözler(. 
gelince; eğer bu keyfiyet enternasyo
nal hükemayı müsterih ediyorsa ve is
terlerse inanabilirler. Bu sözlere inan· 
malarma bir şey demeyiz. İçlerinden 
bir mikdar rahat etmeleri için bu va
sıtayı kendilerine terkediyoruz. Fakat 
eğer bundan başka neticeler de çıkar
mak istiyorlarsa onlara deriz ki: 

Orclu ile parti arasında lıiç 
bir ilıtiliif ·yoktur 

B. Hitler'in muavinliğini yapmağa 
devam eden B. Rudolf Hess 

olsun, bu artma, yaşamak için bize ve
rilen çok küçük mesahayı mahsub ede
mez. Bunun için sömürgeleri daima da
ha büyük bir kuvvetle istiyoruz. Al
manya bu sömürgeleri vaktile başka
ıund~n almamı§tı. Ve bu sömürgeler 
bugün başka devletler için kıymetsiz 
göründüğü halde alman milleti için 
elzem görilrunektedir. Mesela bize kre
diler vermek suretile bu isteklerimizi 
satın almak ümidini reddetmek iste
:in_ı. Kredi istemiyoruz, hayat esasları 
ıstıyoruz. Bilhassa ihtiyacımız olan 
şeyleri satm almakhğımız lazım geldi
ğini bildiren çocukça teminatlar iste
miyoruz. Halen muhtelif yabancı hü
kümetlerin azçok aı:i.kalarını tahrik et
tiği görülen enternasyonal projeler, bu 
hususta burada mütalea beyanına lü
zum göstermiyecek kadar §Üpheli ve 
müphemdir. 

Bilhassa, insanlığa yalnız inkisar 
veren bütün konferanslar hakkında 
derin itimadsızhğımı kaydederim. Ke
za, tabii taleblerin politik pazarlıklar 
mevzuu yapılmasını da tanımıyorum. 

JUilletler Cemiyeti ve Almanya 

lecektir. Fakat her hangi bir yerde al • 
m~ menfaatleri tehlikeye düttü mü, 
Mılletler Cemiyetinin bize müzahareti
ni beklemiyeceğiz. Bize düşen vazifeyi 
biz kendimiz başaracağız. 

Filen tahakkuk etmiş olan bir şeyi 
resmen tanımamak gibi bir hattı hare • 
ketin bize enternasyonal bir müessese 
tarafından tayinine ilericle boyun eğ • 
miyeceğiz .. 

Bu mün:ı.sebetle, şimdi burada tari
hi bnkimrl:'\n r;-nmlu bir ha)e p.ClPn bir 
tac;lıi"i va'lm" r " karar vermiş b•ılunu
yorum. 

Almanya, Mançukoyu tanıyacaktır. 
Hulasa tan bir kerre daha şunu bildir -
mek isterim ki Almanya, şimdi, bilhas

sa İtalyanın çıkmasından sonra, katıyen 
Milletler Cemiyetine tekrar girmeyi 
düşünmemektedir. Bu, diğer devletler
le işbirliği yapmayı reddediyor demek 
değildir. Bilakis, bu, yalnız nereye ka
dar varacağı belli olmryan ve ekseriyet
le tahakkuku imkansız teahhütleri red
ediyoruz, demektir. 

Sovyctler uc Almanya 
Almanya, diğer milletlerle işbirliği 

için müteaddid kıymettar yardımlarda 
bulunmuştur. Almanya, ne siyaset ba • 
kımından, ne ekonomi bakımından infi
rat halinde değildir. Her hangi bir mü
nasebetimiz olmasını istemediğimiz ve 
daha sıkı münasebete girmek arzu eyle 
mediğimiz bir tek devlet vardır o da 
Sovyetler Birliğidir. 

Propaganda bakam B. Göbbels 

söyliyenlere ve bizi bundan dolayı mu
ahaze edenlere karşı şiddetle protesto 
ederim. Irkçı doktrin dolayısiyle bu de
rece muahazeye uğrıyan, nasyonal -
sosyalist devletine bugün ırk idealleri 
için, daha doğrusu ırk menfaatleri için 
kılıç çekmek büyük şerefinin verilmek 
istenmesi, tarihin bir komedisidir. Vak 
tiyle, Almanyanın da uzak şarkta sö • 
mürgeleri vardı. Bu, bizi oradan 
koğmak için, beyaz ırka mensup dev • 
Jetleri, sarı ırka mensup milletlerle iş· 
birliği yapmağa bir mani teşkil etme • 
mişti. Biz, uzak şarka dönmek hususun
da yapılan bu davetleri kabul etmiyo -
ruz. 

Bolşevizmde, her zamandan daha 
fazlat insaniyet için bir yıkıcılık zih • 
niyetinin timsalini görüyoruz. Eğer bu 
doktrin, yalnız Sovyet arazisine inhisar 
et~ş olsaydı belki fazla bir diyeceği • 
mız olmazdı. Fakat maalesef yahudi en
ternasyonal bolşevizm, Sovyet mer
kezine dayanarak, diğer milletleri 
sendeletmeğe, ve cemiyetin nizamını 
bozmağa ve medeniyetin yerine zulmet 
ikame etmeğe çalışmaktadır. Biz, bol -
şevizmin uyuşmaz düşmanlarıyız. 

B. Eden'in fikri, ve B. 

J.,panya meselesi ve Almanya 
_ Almanyanın, halen İspanyada hU

kum sUren korkunç dahili barba te
alluk edebilecek hiç bir toprak men· 
faati yoktur. Bununla beraber alman 
h.ükümeti İspanyanın bolşevikleşme • 
sini yalnız bir endişe unsuru olarak 
değil, Avrupa muvazenesinin harabi
si olarak mütalea eder. 

St.alin'in fikri 

Siliilıların tahdidi, bom
bardıman yasağı 

İngiliz hükümeti siJahladn tah
did edilmesini ve bombardımanların 
yasak edilmesini istiyor. Ben de ay
nı şeyi teklif ettim. Fakat bunu söy
ler~en halk. fikirlerinin gazete neşri
yatıyle zehırlenmesine mani olmak 
keyfiyetinin daha mühim olduğunu 
ilave ettim. Bizim İtalyaya karşı o
lan sempatimizin kuvvetlenmesine se 
beb - eğer bu sempatiyi daha ziy2de 
takviye mümkünse - bu memlekette 
devlet idaresiyle matbuat siyasetinin 
beraber yürümeleri, iyi bir anlaşma
dan bahsolunurken matbuatın bu iyi 
anlaşmay:ı tamamen aykırı tahrikleri 
bulunmamasıdır. 

Bu cümleden olarak, mahkemeler 
tarafından verilen hükümler hakkında 
izahat istemek için yabancı bir devlet 
birliğine mektublar göndermek sure
tiyle yapılan küstahlığı da zikretmek 
icabeder. Avam Kamarası azalarına, 
Filistinde harb divanları tarafından 
verilen hükümlerle meşgul olmaları-
nı tavsiye ederim. Alman muahedele
rine belki alaka gösteriliyor, fakat bu, 
alman - ingiliz münasebetlerini iyileş· 
tirmeğe kafi değildir. Britanya impa
ratorluğunun menfaatleri tabii çok 
mühimdir ve biz bunun takdir ediyo
ruz. Fakat alman milletinin ve Alman
yanın menfaatleri ingiliz gazeteleri 
muhabirlerinin değil, Rayiştağın ve 
onun vekili sıfatiyle benim salahiye- • 
tim dahilinde olan bir iştir. 

Gazetelerin bu gibi neşriyatını en
ternasyonal sulhu baltalayan bir un
sur telakki etmek icabcttiğinden, bu 
neşriyat ve bu vahşice harb tehlikele
rinin günün birinde bize karşı kanh
bir şekilde harekete geçecek olan bir 
zorbalık haline gelmemesi için Al
manyanm silahlı kuvvetlerini arttır

mağa karar verdim. 4 şubat tarihinde 
almmağa başlanmı§ olan bu tedbbirler 
süratle ve matlup olan bütün enerji 
ile icra mevkiine konulacaktır. Gaze
telerin şimdiye kadar işitilmemiş o
lan tahrikçi nel}riyatı karşısında, hü-
kümetler memleketlerini ve halkı 
hesaba katmaksızın kati teşebbüsler 

Fon Blornberg'in yerine alman ordu .. 
su başkumandanlığına geçen 

general Keitel 

ruz. Hüsnüniyetle, bir u:ılapncı 

ve bir anlaşma çaresi bulunabiıı 
leceği sabit olmu§tur. Bu anla,
maya kuvvet kullanarak mani 
olmak istiyen, kuvvet iatimalini 
tahrik edecektir. Gerçi, Alman~ 
;ya, kudretsiz bulunduğu .zaman.ı 
lar hududları haricindeki alman• 
lara karşı §iddct istimalini mü• 
samaha ile karşılamıştır. lngilte
re bütün dünyada menfaatlerini 
müdafaa ettiği gibi, Almanya da 
hududları haricinde bulunan ve 
hürriyetlerini temin edecek va
ziyette olmı;;yan almanlaruı hi· 
mayesi de dahildir.,, 

I.ehist.anla münasebetler 

Son aylar içinde, Almanyanın Mil • 
Jetler Cemiyetine geri dönmemek husu
sundaki telakkilerini, yeni bir tetkika 
tabi tutacağına dair yeniden bir takım 
rivayetler dolaşmağa başladı. 

Hitler bu münasebetle Milletler Ce -
miyetinin teşekkülilnü kısaca anlattık
tan sonra sözlerine §Öyle devam etmiş
tir: 

Almanyada, nasyonal sosyalist dev
leti ile nasyonal sosyalist partisini ve 
nasyonal sosyalist partisi ile nasyonal 
sosyalist orduyu ayıran hiçbir mesele 
mevcut değildir. Bu memlekettte bir 
mevki işgal eden veya herhangi bir 
mesuliyeti olan herkes, nasyonal sos
yalisttir. Almanyadaki bütün müesse
seler yüksek siyasi idareye merbut
tur ve blitün müesseseler, bu nasyonal 
sosyalist Almanyayı temsil etmek ve 
lüzumu takdirinde son nefeslerine ka
dar müdafaa eylemek azminde birleşik 
ve yeminlidir. Vaktile Almanyanm en 
kara habercileri olan unsurlara alda· 
nılmamalıdır. Devletin hiçbir mesut 
mevkiinde, Almsnyanın saHlhiyettar 
fefinin ben olduğumda ve milletin ba
na kendisini her sahada temsil etmek 
hakkını vermiş bulunduğunda şüphe
ıi olan hiç kimse yoktur. Ordu nasıl 
nasyonal sosyalist devlete sarsılmaz 
bir sadakat ile merbut ise, nasyonal 
sosyalist devlet ile parti de ordusu ile 
o derece müftehirdir. Bu dakikada bu 
mükemmel aleti vücuda getirmek için 
ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin 
mümessilleri olarak bana yardım eden
leri sitayişle anmayı kendime bir va
:dfe bilirim.,, - Kuvvet bir haktır yahut da de • 
Ordudan çekilenlere teşekkür ğildir. Eğer kuvvet bugün hakıızlık ise 

Şimdi, İngiltere, devlet adamları -
nrn ağziyle, dünyada statükonun ida -
mesiyle alikadar olduğu teminatını ve
rirken, bu prensip, aynı zamanda, bu 
sahada da meri olmalıdır. Herhangi bir 
~vr~pa devletinin bolşevikleşmcsi, ta
bıatıyle bu muvazeneyi bozmaktadır. 
Zira, bolşevik memleketler, artık, ken
dilerine has milli bir hayata malik mUs
takil ve muhtar devletler değil, fakat 
.rw:o.ako~a. ihtilAl merkezinin birer şube
sıdır. Bılıvorum ki B. Eden, bu fikirde 
değildir. Fakat B. Stalin, bu fikirdedir 
ve bunu açıkca sövlemektedir ve bence 
B. Stalin, halen, bolc .. vizm diiclincele-

Anti bolşevist hareket tarzımızın 
diğer bir devlet tarafından iştirak e
dildiğini görmekle bahtiyarız. Muso
lini 1922 de İtalyayı faşist hareketi
le fethetmemiş olsaydı, İtalyanın bol 
şevizme yuvarlanması ihtimali vardı. 
İtalyan inhidamı da batı kültürü için 
müthiş bir felaket olacaktı. Buna bi
naen Almanyada Benito Musoliniye 
olan sempati çok bUyilktür. 

Alman· İtalyan dostluğu Avrupa 
banıı istikrarının bir unsuru olmuttur. 
Bu il.i devletin Japonya ile ittiahdı rua· 
bolıcvik kuvvetleri ilerlemesine karıı 
muazzam engeldir. 

yapacak vaziyette bulunmadıkça, mü
zakereler veya konferansların ne gibi 
bir faydası olacağına akıl erdirilemez. 
Binaenaleyh, beynelmilel matbuata 
hiç olmazsa çok mühim yalanlar neş
retmek imkanını vermemek üzere, ye-
ni bir işara kadar tutulması mümkün 
olan yegane yolun, diplomatik nota
lar teatisi olduğuna kani bulunuyoruz. 

B. Hitler, Lehistanla olan ve evel
ce birçok münakaşalar mevcud bulu
nan münasebetlerin gittikçe daha dos 
tane bir yaklaşmaya doğru gittiğini 
memnuniyetle kaydetmiştir. Milletler 
Cemiyeti Danzig barışını bozmak i· 
çin mütemadi teşebbüslerden vaz g .. 
çerek yeni komiserin ~sında hakiki 
bir şahsiyet tayin ettiğinden beri. 
Avrupa barışı için en tehlikeli bir 
mıntaka olan bu bölge telaş verici ma 
hiyetini kaybetmi-ştir. Leh devleti 
serbest şehrin mim nizamına riayet 
etmekte ve Danzig ile Almanyada 
Leh menfaatlerine riayet etmektedb. 

A ı·ıısıurya meselesi 
Avusturya meselesine temas cdeq 

dün de haksızlıktı. BugUnkU dünya va-
B. Hitler, bunun üzerine, gerek ken- ziyeti kuvvet neticesinde hasıl olmuş -

di namına, gerek alman milleti namına, sa • ki bunu kimse inkar edemez • bu 
Yani Almanya ve onun ordusu ı·~;" tam · ::r""• vazıyet haksızlığa istinad ediyor 
sadikane ve dürüst bir surette yaptık-
ları işlerden dolayı Mareşal von Blom- demektir. Binaenaleyh Milletler 
berg ile general von Frisch'e ve siyasi Cemiyeti haklı bir vaziyeti de-
ve aske .. Aı şefler kad 

0 1 . ğil, binlerce senedenberi yapılagelen . . • r sunun genç eştı-
rılmesı çerçevesi dahilinde yerlerini haksızlığın yarattığı vaziyeti müdafaa 
daha genç siyasi ve askeri adamlara bı- ediyor demektir. Eğer her hangi bir sö· 
rakanların hepsine teşekkür etmis ve mürgeye sahih olmak için yerlilerin o 
ıözlerine şöyle devam eylemiştir: ~ devletin tahakkümünü kabul ettikleri -

- Biliyoruz ki, gelecekte yapılacak ni sarahaten bildirmeleri prensipi ka -
iş, alman politik ve askeri kudretinin bul ve bu prensip maziye de tatbik edi
belki mazide olduğundan da daha sıkr lecek olursa, büyük sömürge devletle -
bir surette temerküz ettirilmesini is- rinin toprakları azim derecede azalaca
tilzam edecektir. Buna binaen, mare- ğına §Üphe yoktur. Bütün bu büyük 
şal von Blombergin ayrılmasından son- sömürge imparatorlukları yerli halklar 
ra, silahlı kuvvetlerin üç kısmının yük- nezdinde yapılan plebisitler neticesin
sek kumandasını bizzat deruhte etmek- · de değil ancak zorbalıkla kurulmuştur. 
liğiıtı, bu suretle kısa bir müddet zar- Bu vaziyetin idamesinde alakadar olan
f ında askerı kudretimizi şimdiki umu- ların zorbalıkla elde etmiş olduklarını 
mi vaziyetin icab ettirdıgi bir nisbet muhafaza için Milletler Cemiyetini gü
dahilinde kuvvetlendirmeye muvaffak zel bir enternasyonal saha addetmele • 
olacağımızdandıı. Alman mile ti tara- rini anlarız, fakat anlıyamadığım bir 

Fransa ve ln~iltere ile 
Bu son yıllarda bir taraftan Fran-

sa ve İngiltere, diğer taraftan da Al· 
manya arasında anlaşmazlıklardan sık 
sık bahsedilmiş ve hatta yazılmıştır. 
Bu anlaşmazlıkların neler olabilece
ğini teferruatiyle vazıh bir surette 
anlıyamıyorum. Sarre arazisinin Al
manyaya dönmesinden sonra Fransa 
ile aramızda toprak kavgası devri ta
mamen .kapanmıştır. Keza, Almanya
nın İngıltere ile de ihtilafı yoktur, 
yeter ki sömürge hakkındaki arzula
rımız bir ihtilaf olarak teHikki edil
mesin. Bununla beraber, hakkında bir 
anlaşmazlık mümkün olabilecek hiç 
bir nokta yoktur. 

Gazetelerin hiicumları 

Kom"ıı der/etlerle 
Bundan sonra B. Hitler, Almanya

nın komşu devletlerin ekserisiyle nor-

B. Hitler ezcümle demiştir ki: 
"- 17 temmuz anlll§masmın tat• 

bikinde vukua gelen güçlükler biz[ 
anla~zlrkları ve kati uzlaşmaya ma· 
ni olan engelleri dağıtmak için bir 
gayrette bulunmağa sevektmiştir. Fil• 
hakika, müdafaa edilmez hale gelen 
bir vaziyet bir gün ister itsemez çok'. 
müthiş bir feHikete müncer olurdu. 
Şansölye Şüşnig'i davet ederken, dil· 
şüncem ve gayem, nasyonal sosyalist 
fikir ve telakkilerde bulunan Avus· 
turyadaki alman milletine diğer ta• 
rafın haklarının aynını temin sure· 
tiyle, iki devlet arasındaki münase· 
betlerde bir saliih husule getirmekti.,. 

B. Hitler, kendisiyle birlikte iki 
memleket menfaatlerine olduğu ka
dar alman milletinin tamamının men
faatine uyan çareyi bulmak için ça
lıştığından dolayı Avusturya Şansöl· 
yesine teşekkür etmiş ve: 

''- O alman milleti ki beşiğimiz 
nerede olmuş olursa olsun, hepimig 
onun oğullarıyrz . ., demiştir. 

fından seçıımış ~ef sıfatile, bugün lıu cihet varsa o da elı'nde t akl ,. • n opr arı zor- General fon Frir'in yerine tayin olu-
mıJlete temınatı vermek isterim. 1 1 d b h ·· d :s a a ınanın a u meş ur muessese e nan general fon Brauchitsch 

~u. devletlerle aramızdaki havayı 
zehırlıyen yegane şey hakikaten ta
hammülü imkansız olan matbuatları
nın yaptığı tah,rikattır. Bu memleket-

Bitler bundan sonra şunları söy· 
lemiştir: 

Ban~sevcrlik bulunmasıdır. 
Milletler Cemyetinde bulunmamı

zı diğer milletlerle teşriki mesaide bu
lunmak istemediğimiz suretinde telak· 
ki için diğerlerinin kendilerinde hak 
görmelerini protesto ederim. 

Barışı seviyoruz, fakat şerefimizin 
~e milletimızın hukukunu aa o derece 
seviyoruz. Barış Jehınde: ~alıştıgım 
kadar, mılletimızin bu kadar karışık 
vaziyet içinde barışı muvaffakiyetle 
zaman altına alabııecek yrgane vası
tanın zayıflatılmam; ""na veya elinden 
alınmamasına da çalı;ıacagım. Diınya· 

ri ve niyetleri bahsınde bir ingiliz nazı
rından her halde daha ziyade salahiyet
tardır. Binaenaleyh, nerede tezahür e
derse etsin, bolşevizmin her nevi geniş
leme teşebbilsüne muhalif bulunuyoruz 

lerde. >:alana ve iftiraya nihayet ver
mek ıçın meşru imk§nlar mevcud ol

mamasını anlıyamıyorum. Filhakika 
hususi işler değil enternasyonal ha
yatı alakadar eden meseleler bahis 

Alman deniz kuvvetlerinin başında 
kalan amiral Raeder 

mal ve kısmen dostane münasebat i
dame ettiğniden dolayı bahtiyar oldu
ğunu tebarüz ettirmiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir.: 

.. z annediyorum ki bu suretle 
Avrupa barışma hizmet ettik. Harba 
teşvik için her fırsattan istifade e
den demokrat kozm"opolitler bu iyi 
anlaşma eserinden dolayı hiddet için
dedirler. 

Milletler Cemiyetini niçin 
terkettik? 

ve nerede bizi tehdid ederse orada onun 
la mlicadele ediyoruz. 

m:vzuudur ve biz bu şeyleri uzun 
muddet ehemiyetsiz telakki edeme • 

yiz. ~arış için bir tehlike teşkil eden 

ya alman mılJetınin derin ve samimı ba- Eğer biz Milletler Cemiyetinde ad. 
rış aşkını temın ederken, bu oarış aş- bulunmıyorsak sebebi bu müessesenin 
kında, haklardan korkarak vaz geçıle bir hak yeri değil Versailles'da çiğne -
cegi gibi Ş:iıpheıcrı de cıagıtmak ıste· nen hakların ihlilini müdafaa için bir 
rim. Enternasyonal müfterıler, devle· yer olmasıdır. Buna diğer bir kısım mü
timizin barışını bozmaga kalkarlarsa, Iahazalar daha ilave edilmek lazımdır: 
demir ve çelik aımanlar yurdunun hi- 1. - Milletler Cemiyetini terkettik. 
mayesini temın edeceklerdir. o zaman Çünkü tesisinde hakim olan zihniyete 
dunya, bu devletın bu milletin ve bu sadık kalarak, Almanyaya diğer devlet
sil~~ı ~uvvetlerın sangi ruhla hareket lere müsavi silahlara ve dolayısiyle ay
ettıgını ve onların iradesinin hangi fa- nr emniyete malik olmak hakkını red. 
natizmle tavlannıış bulundugunu bir/ detti. 

Japonya ile miinascbetler ve 
Çin meselesi 

bu mucadelenin neticeleri önünde göz 
!erimizi kapayamayız. Bu dakikadan 

yıldırım hızıyle gorecektir. 2, - Milletler Cemiyetine asla girmi-
Enternasyonal gazeteciligin iftira- yeceğiz. Çünkü dünyanın her hangi bir 

larına karşı alman zabitlerının müda· yerinde adaletsizliği müdafaa için Mit
faasını .. yapmak nıy7tinde değilim. let1er Cemiyeti ekseriyetinin kararlan-
Buna luzum yoktur. Zıra gazetecıler i- . . . 
ki türliıdür: Hakikati seven gazeteci- na tabı olmak ıstemıyoruz. 
lerle yalancı, dolandırıcı müzevir ve 3. - Bu suretle, Milletler Cemiyeti. 
harbi ~eşvik eden gazet,eciler. Buna ne hakiki bir yardım Amili olarak isti • 

mukabil bir türlü alman zabiti vardır. nat etmek gibi bir zaruret sevkile mec

Sömiirgc i~teği 
B. Hitler, ıstihsali daha zıyade artır

mak lüzumunu gösterdikten sonra nut
kuna şu suretle devam etmiştir: 

.. _ İstihsalin bu artmasından elde 
ettiğimiz muvaffakiyetler ne olursa 

bur kalan milletlere de bir cemilede bu
lunmuş oluvoruz. 

4. - Alman milletini, onu alakadar 
etmiyen ihtilaflara sürüklemek niye
tinde değiliz. 

Almanya kendi menfaatlerine ve is
teklerine makul tahdidler koymayı bi • 

Japonya ile olan münasebetlerimiz 
bundan gelmektedir. Japonların Uzak 
şarkta bir mağlubiyetinden, Sovyetler 
birliği hariç, Avrupa veya Amerika için 
bir iyilik olmıyacağrndan korkarım. 
zannediyorum ki, Çin, bir bolşevik hü
cumuna mukavemet edebileced derece
de gerek manen gerek maddeten lüzu· 
mu kadar kuvvetli değildir. Hepimizin 
Uzak şarkın iki büyük milleti arasında 
sulh ve sükfınun tesisi arzusunda bu -
lundu{!umuzu temine ihtiyaç görmüyo
rum. Bununla beraber şu kanaattevi:o: 
ki, Habesistan meselesinde olduğu eibi. 
bazı devletler, iki muhasımdan birine 
nasihatler ve hatta manevf müzaharet 
vaidleri vermeseler, sulh h•lki de cok . 
tan beri yeniden tesis edilmiş bulunur
du. Uzak şark meselelerinin ne zaman 
ve nasıl kati bir hal suretine varacağı 
işi ile meşgul olmadan, Almanya Japon 
yayı, komünizme karşı insaniyet kültü
rü lehine bir emniyet unsuru olarak te -
lakki edecektir. Burada, uzak ~akrtaki 
anlaşmazlık karşısındaki vaziyetimi7 

dolayrsiyle Almanyanın beyaz ırkın 
menfaatleri aleyhinde hareket ettiğini 

itibaren buna mukabele edeceğiz. ve 

nasyonal sosyalistlerin adeti veçhile 
esasından mukabele edeceğiz. 

Bütün bunların iştigale değmiye
cek kadar kaba işler olduğu söyli-

nebilir. Zira Almanyada oturan veya 
seyahat eden milyonlarca yabancı bü
tün bu mücadelenin tamamen uydur

ma bir şey olduğunu görmek imkanı
m bulmuşlardır. Bu vaziyet beyne! -

mi~el münasebetler üzerinde ağır bir 
tesır yapmaktadır. 

Yabancı matbuattan bir kısmının 
milletimizin şerefine karşı yapılan 
bu sefiUine hücumlara iştirak etme
diğini memnuniyetle kaydediyorum. 
İspanyanın taksimi hususunda İtal
ya ile Almanya arasında bir anlaşma 
mevcud olduğunu, yahut da son za
manlarda icad edilen ve Japonya ile 
Almanyanın Hollanda sömürgelerini 

aralarında paylaşmak istediklerini bil 
diren iddiaları da aynı nevi haberler 
arasına koymak icabeder. Bütün bun-ı 
lar yeni bir harb için çalışan kötü tah
rikçilerin eseri değil midir? 

"Bazı Avrupa devletlerinde gördü
ğümUz canlı ve hakiki tarafsızlık ar
zusu bize hakiki ve samimi ve derin 
bir memnuniyet veriyor. Fakat, Ver
sayda yapılan delice hareketin Avrupa 
hartasında ekonomi ve ıırk bakımından 
husule getirdiği acıklı neticeleri elan 
g?rmekteyiz. Hududumuzdaki devlet· 
!erden yalnız ikisi 10 milyondan fazla 
bir alman kütlesi ihtiva etmektedir. Su
lh muahedeleri bunların, arzuları hilafı
na olarak Almanya ile birleşmelerine 
mani olmuştur. Bu oldukça acı idi. Fa
kat bizde bundan şüphe edilemez. Al
manyanın juridik ayrıılığı, milletlerin 
hukuku, yani milletlerin mukadderat
larını tayin hakkı sahasında bir ayrılık 
olarak telakki edilemez. Bu hak müta
rekeye esas teşkil etmiş olan Vilson'
u~. 14 prensipinde tanınmıştn-. Bunun, 
munhasıran alınanlar bahis mevzuu ol
duğu için göz önüne alınması mfun
kün değildir. 

Binaenaleyh bu işin doğru ve iyi 
olduğu söylenebilir. Almanya dost
luklarına istinad ederek müstakbel 
çalışmamızın kati şartı olan nimeti, 
sulhu, korumak için hiç bir fırsatı 
kaçırmıyacağız. 

Birçok memleketlerle, B ulgaris

tan, Yugoslavya ve diğerleriyle dolit• 
luk münasebetlerinde bulunuyoruz. 
Fakat her şeyden evvel tıpkı bizim 
gibi kominterne karşı mücadele eden 

İtalya ve Japonya ile sıkı işbirliği 
yapıyoruz. Almanlar harbcı değildir. 

Almanlar asker millettir. Alman mil· 
!eti sulhu sever fakat harbtan da kork 
maz. 

Eserimi başarmak için bana tam 

salahiyetler verdiğinizden beri yeg~
ne istinadgahım alman milletine ima
nım olmuştur. Parti, devlet ve ordu 
birer müstakil teşekkül değillerdir. 
Hepsine hakim alman milleti vardır . ., 

Hitler bütün arkadaşlarına teşek· 
kür etmiş ve yaptıklarını onlar olma-Bir dünya devleti için, yam 

baıında aynı ırka ve aynı mille
te aid bulunup da büyük devlete 
olan sempatisi ve fikir birliği yü
zünden fena muameleye maruz 
kalan bir halk kütlesi bulunması 
tahammül edilemez bir feydir. 
Avrupada haklı hududlar mev
cud olmadığını hepimi~ biliyo• 

saydı başaramıyacağını söylemiş. Al
lahtan müzaharet istemiş ve mebus
:arı il~ defa "Almanya yaşa., diye ba
grrmaga davet etmiştir. 

~e?uslar ~yakta coşkun bir heye· 
can ıçınde Hıtler'i alkışlamıştır. 

Nu~~u m~tcakib B. Göring bir nu
tuuk soylemış ve celseyi kapatmıştır. 
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Xüzcle yüz yerli hiktıy'!_ 

e Atlamataşı 

Heşil:t:ış asgeri ruşdiyesınin ilk sı
nıfında kendisiyle beraberdik. O za
man, soy adlarımız olmadığı için bütün 
Çocuktan isimlerinin sonuna oturduk
ları semtin adını da katarak çağırırlar
dı, Sivil mekteblerde bu adet yoktu; 
askeri mekteblerde ise her çocuğun a
dı mekteb defterine öyle kaydolunur, 
hocalar hepimize semtlerimizin adı~ı 
da ben.ber soyliyerek hitab ederlerdı: 

- Hüseyin Üsküdar! 
- Hamdi Ortaköy l 
- SaUihaddin Aksaray 1 

. O arkadaşlardan çoğunu unuttum, 
gıtti. Fakat bir tanesini unutmadım; 
unutamadım; kendisiyle hayatta sık 
Sık buluşmamız, semetinin ismi ile 
tuttugu yolun birıbirine pek uyması o
nu bana unutturmadı. 

Cevdet atlamataşından bahsediyo
rum. Bu arkadaş, o zaman, atlamataşın
da otururdu. Bugün oradaki evinden 
bite eser kalmamıştır. Fakat biz, gene 
<>nu "Cevdet Atlamataşı" diye anarız. 
Ç.ünkü bugün oldukça mühim. b~r ı:ıev: 
kı işgal, Cevdet, eski sempatının ısını 
olan "Atlamataşı''na taş çıkartacak 
derecede atlatıcıdır. 

leendisini ilk tanıyanlar, muhakkak, 
~Öyle bir hüküm verirler: 

- Monşer, bu kadar adam tamdık, 
~akat bunların içinde bu kadar nazik, 

:1 kadar kibar, bu kadar ötekinin, be
tıkinin işi ile alakadar bir adam gör
lnedik. İster dostu olunuz, ister olma
Yınız, ona makamına giderek, hatta te
l~fonunu açarak bir işinizi, bir derdi
nızi anlatınız. Sizinle o kadar candan 
alakalanıyor, işinizi o kadar istekle. ü
zerine ahyor ki ilk temasınızda mın
netdar oluyorsunuz. 

Yazan: Toplu /ine 

latır; izah eder, bu \ e .. ıle ile d·tgmlı
ğa getirmiş gibi, bir i~i ~a~ka .. mevz.ua 
geçer. Nihayet tatlı bır ıkı cumle ıle 
karşısındakini biraz pohpohlar ve tek
rar tekrar görüşmek vadi ile telefonu 
kapar. 
Adamcağız, gördüğü nezaketten o 

kadar şaşırır ki, bir arpa boyu bile i
lerleyemcn işinin ne olduğunu gene 
bir müddet soramaz. Nihayet, mahcu
biyetinin de, tereddüdün de ~ir sonu 
vardır, değil miya .... O son gelır. Cev
detin telefonu tekrar çalar: 

_ Beyefendi, sizi gene rahatsız e-
diyorum, af buyurun; fakat ~eıal.et va
dinde bulunduğunuz işten hıç hır ne
tice çıkmadı. Sizden gördüğüm nazika
ne iltifatlar karşısında başka bir yere 
de baş vurmadım; acaba işim olanuya

cak mı? 
Cevdet Atlamataşı, bu seefr, konuş-

ma us!Ubunu biraz değiŞ;tirmiştir: 
- Aziz dostum, der, sizin müracaa

tınız, gayet haklı bir müracaat. Bütün 
dairelerde de bizzat takib ettim. Fa

kat ... 
Bu "fakat" kelimesini duyduğu za

man, iş sahibinde şafak atmıştır. Zaten 
Cevdetin bütün mahareti bu "fakat"la 
rı, "lakin"leri, "bununla beraber"leri 
ustalıklı kullanıp karşısındakini kıs 
kıvrak bağlamaktır. 

- Fakat kanuni mevzuat insanın e
lini kolunu bağlıyor. 6787 numaralı 
(Bu numaralar hayalden çıkma şeyler
dir; yalnız böylece Cevdet muhatabını 
şaşırtmak, ona itimad telkin etmek is
ter) kanun bu husustaki bütün im'lcan
ları ortadan kaldırmaktadır. Size bu 
meselede müfid olamadığım için çok 
üzüliiyorum. Fakat inşallah, başka bir 
vesile ile size bir hizmet edebilirsem 
bahtiyar olacağım. 

Bunun sırrını, hikmetini bir çokları 
bilınez ama ben bilirim. Çünkü Cevd:t 
Atlaınataşı, kendisine y~pılan her mu-
racaatcıe şöyle cevab verır: . 

Vaktiniz müsaid oldukça buyurup 
bir kahvemi içemez misiniz? Allaha ıs
marladık dostum. 

Telefon gene kapanır ve adamcağız, 

NÖBETÇl ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Salı Ankara ., 
Çarpmba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perljembe Halk ve Sakarya • 
C\lma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniııchir eczaneleri 
HALK ve YENİ SlNEMALARDA 

MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında ber&ün halk 
matineleri: 12.15 

a-B 
ilt 

rlin mihveri ve 
renin vaziyeti 

ceklerdir. Avusturya istiklfilinin mU
dafaası, bu faaliyetin her iki pUinda da 
önüne geçilmesini icabeylemektedir. 
İş güçtür ve karıştıktır. Yalnız bu, A· 
vusturya üzerine hitlerizmin tam su· 
rette el koymasına mani olabilmek için 
son şanstır. Eğer İngiltere ve Fransa. 
bunu zamanında anlar ve oradaki sos· 
yalist arkadaşlarımız kendi hareketle
rini yukarıda söylediğimiz iki hareke· 
te göre tanzim ederlerse, mücadele ya• 
pılnhilir ve muvaffak olunması ihtima
li de mevcuttur." 

Film değifime günleri: Pazartesi ve Cuma 
1 LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
; Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 

şehir: 1023 - 1024. - $ehirlerarası: 2341 . 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza M e· 
r. urluğu: 1846. - Mesajerı Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numarııları; 
Zincirli cami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şclıir Havuzbaşı Dızim taksi: 2323 -
Havuzbaşı: Güven taksi: 3848; Birlik 
taksi: 2333 - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: 1291. 

L'Europe Nouvellede 
Pierre Brossolette yazıyor 

İngilterenin, Roma ve Berlinle mü
zakerede bulunduğu zaman, Roma -
Berlin mihverini dağıtmaya çalışmadı
ğı muhakkaktır. 

OTOBÜSLERİN ı 1 k ve S 
0 

n Ne Roma, ne de Berlin, yeni ve em-
niyetli bir dostluk kazanmadan eski 
bir dostluğu feda edecek kadar ahmak 
değildirler. Onun içindir ki her iki 
devlet de, müttefikine karşı mutlak bir 
tesanüd muhafaza etmek istiyor. 

SEFERLERİ 

Sabah 
t 1 k 

Ulus M. dan K. dcre'ye 
K. dcre'Jcn Ulus M. na 

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

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

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

Onun içindir ki, ne zaman, bir ingi-
23.30 liz - alman veya ingiliz - italyan görüş-
23.30 mesi başlasa, müzakereciler, büyük bir 

ciddiyetle, temenni edilen anlaşmanın, 
20.00 .k. 
20.30 ı ı tarafın eski angajmanlarına aykırı 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

olamıyacağını tasrih ederler. 
Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

21.00 Fakat bu ihtiyati kayıdlar dermeyan 
2 ı.3o edildikten sonra, İngilterenin, Roma -
20.30 Berlin mihveri üzerinde tesir yapmak 
21.00 için, mirhverin Roma ucundan veya 

20.30 Berlin ucundan işe başlamayı düşün-
20.30 mesine bir mani yoktur. 

Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.10 
S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazan'na 9.45 

YeniGchir. lıtasyon ve Bakanlıklara 
Ulus M. dan Yeniııehir'c 7.00 

her saatı beş gece muntazam seferler 
birer saat sonra ba&lar. 
AkGamları Ulus meydanından Yeni

şehir'e ve Y enişehir'dcn Ulus meydanına 
&'İdecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağıtııı saatlerine tabidir. 

POSTA SAATLERİ 

Posta ıaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaljaya 

Samsun hattına 

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, pe~embc, cu
martesi Toros ıürat.) 

: Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Herıtün 
Zonguldak battı : ., 
KuıkkaJeye rayotobil~ ,. 

9.40 
15.00 
16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1356 
Zilhicce: 20 

S. D. 
Güne&: 6 46 

Rumi - 1353 
Şubat:8 

S. D. 
Akııam: 17 51 

Kültür büdcesinden 

Belki İngilterenin tabii sevki, onu 
Romadan ziyade Berlin üzerinde ça
lışmaya sevketmektedir. Alman mille
tinin bazı İngiliz mahfilleri üzerinde 
uyandırdığı sempatiyi de bir yana bı
reıkırsak, Berlinle anlaşmanın, Londra 
ve hatta Paris için, Roma ile bir anlaş
maya nazaran daha kati mahiyette ola
cağı aşikardır. Ve iyice his ediliyor ki 
ingiliz diplomasisinin büyük dileği, 
Roma - Berlin mihveri üzerinde tesir 
yapmaya Berlin ucundan başlamaktır. 

Fakat şimdiye kadar bu yoldaki gay
retler inkisara uğramıştır. 

Ne Ren emniyeti lehinde bir müza
kere açılması için yaptığı müracaat
ler, ne de Lord Halifaks'ın Berchtes
,gaden'e sansasyonel seyahati, alman 
idarecilerini en küçük bir uzlaşma 
jestine sevkedebildi. 
İşte şimdi de 4 şubat alman buhra

nı Londrada tam bir akamet euğramıJ 
ve politikası İngiltere komyunu deh
şete düşürmilŞ, olan diplomatı dış ba
kanlığına getirmiştir. 

Biltün bunlar, mihveri Almanya u
cundan tahrik etmenin imkansızlığına 
İngiltereyi ikna edebilir. 

Fakat akametini kabul etmek ve ça
lışmasından vaz geçmek istemediği i
çin, deııhal düşüncesi Romaya tevec
cüh etmektedir. 

Gerçi, uzun zamandanberi İngiltere 
bu cihetten de kendini tatmin edecek 
bir netice elde edememiştir. 

mıştır. Bununla beraber alman dost
luğunun hakiki kıymeti nedir? Roma 
hükümeti, şimdiye kadar, 1938 Al
manyasının müttefiki İtalyanın men
faatlerine, 1914 Almanyasınm müt
tefiki Avusturyanın menfaatlerine 
hizmeti derecesinde hizmete amfide 
olmadığını birçok defalar anlamak 
imkanını buldu. 
Diğer taraftan, Roma, alman ordusu 

nun İtalya ordusuna ne kadar az ehe
miyet verdiğini bilmese bile, son al
man buhranı bunu ortaya koymaktan 
geri kalmadı. 

Ve B. Von Ribbentrop'un alman dış 
bakanlığına gelmesine rağmen, alman 
diplomasisi bundan böyle, münhasıran 
İtalya tarafdan politikaya daha az 
bağh kalmaktadır. 

Bu şartlar içinde, B. Eden, yeni bir 
İngiliz - İtalyan müzakeresinin evelki
lerden daha iyi bir netice vermesi ih
timali üzerinde dUşünmü~tür. 

B. Eden'in Endymion ve Alcira ha· 
diselerini vesile ederek derhal B. 
Grandi ile müzakerelere başlamak ka
rarı ancak takdir edilebilir. 

Daha ilk hamlede teşvik edildiğini 
his etti mi? 

İtalyan elçisiyle mülakatından Ro
manın İspanyaya yeniden asker gön
dermiyeceği emniyetini veya kanaati
ni edinmiş midir? 

Mali mahfiller İtalyan hükUmetin
den gelen kredi taleblerinin günden 
güne fazlalaştığını ona haber vermiş 
midir? 

Kurdla kuzu 
"Halihazırda o kadar ileri gitmiş o

lan cermenleştirme neden dolayı bir
denbire Brenner'de dursun?" sualini 
soran Deyli Telegraf gazetesi şöyle di
yor: 

''Almanya ile Avusturya arasındaki 
tam anlaşma, masallardaki kurtla ku
zu hikayesi kabilinden bir anlaşma o
lacaktır." 

Deyli Ekspres gazetesi de, İngiltere
nin berri Avrupa işlerinden elini ete
ğini eçkmesini iltizamda devam et• 
mektedir. 

Kiiçiik antant clionomi 
kon eyi 

Küçük itilaf devletleri iktısadi 
konseyinin yakında nktedeceği içti
ma hakkında mütalealar yürüten Vre• 
me gazetesi, yazıyor: 

Bu içtima devresinde 1938 seneşi• 
ne aid bir mübadele elfinr vücuda ge• 
tirilecek ve üç memleketin mütekabil 
ticari münasebetleri tetkik edilecek-
tir. 

Diğer taraftan bu gazete, son se· 
neler zarfında Yu· oslavya, Romanya 
ve Çekoslovakya arasında ticari mü· 
badelelcrin mahsfts -derecede inkişafa 
mazhar olmuş ve dikkate şayan su• 
rette artmış olduğunu yazmaktadır. 

StoyndinoYİÇ politika mm 

muvaff akiyetleri Her halde, geçen haf tanın başlarına 
doğru, ingiliz basını bir ingiliz - ital-
yan yaklaşması imkanları üzerinde çok B. Stoyadinoviç'in umumi .siyase-
nikbin görünüyordu. tinin muvaffakıyetleri hakkında mU.. 

Bununla beraber henüz ortada kati talealar yürüten Saınouprava gazete-
bir şey yoktur. si diyor ki: 

B. Eden'in, ingiliz - italyan yaklaş- "Memleketi çok müşkül ikttsadt 
masına mukaddime yapmak istediği vesiyasi bir vaziyetten .kurtarmış o
ispanyol meselesinin kati halli husu- lan Stoyadinoviç hükümetinin kazan• 
sunda, italyan hükilmetinin niyetleri mış olduğu muvaffakıyetler, onun fa
ingiliz gazetelerinin farz ettikleri ka- aliyetini müsbet bir surette takib c
dar basit olmadığı anlaşılmaktadır. denelri hayrette bırakmamış, ruıcak 

'Gerçi B. Musaloni İspanyaya yeni bu milli hükümete h,cr taraftan hü
kıtalar göndermekten vaz geçmeye cum edenleri kahretmiştir. Ayan mec
yanaşabilir: çünkü bu neviden yardım- lisi için yapılmış olan intihabat, bu 
lar İtalyaya pek pahalıya mal olmakta- hükümete büyük bir ekseriyet temin 
dır ve general Frankoya seri bir zafer etmiştir, bu ekseriyet, onun Yugos
temin etmek için hakiki bir ordu gön- lavyanın menfaatine olarak siyast 
dermek icab ederdi. programını tahakkuk sahasına isal et• 

münakale Centlemens Agriment boş bir sözden 
ibaret kaldı. 

Fakat İtalya, İspanyaya on sekiz ay- mesine medar olacaktır.,, 
danberi gönderdiği gönüllüleri geri • 
çekmeyi kabul edecek midir? 

- Dostum ben de tamamiyle bu fı
kirdeyim; h;kkınızı teslim etıner:ı~.k 
lniiınkün müdür? meselenizi kcndı ~z 
meselem gibi telakki edeceğim, emı:ı 
olunuz. Bütün nüfuzumu ve gayret.ı-
ın· b .. · · · en ınünasıb ı u muşterek ışımıze ~ 
bir netice vermek için kullanacagım. 

Bu cevabı alan bir kimsenin se~in
tin y d' · .. - ·· e yükselmemesıne . e ıncı gogun 
lınkan var mıdır? 

Bu kadar müsaid cevab alan bir ~
daın, bir hafta, iki hafta bir daha mu
racaat etmez. Öyle değil mi ya? bu ka
dar nıüsaid bir cevab aldıktan sonra 
böyle nazik bir adam bir daha rahatsız 
edilir mi? 

o güne kadar boşu boşuna Cev~ete 
minnettarlık duyan bir çok adamcagız-

lar gibi, apışır, kalır; canı m.ı sık.ılsın, 
nüfuzlu bir adamı, bu kadar ışl~rı ~r~
sında kendi işleriyle de yordugu ıçın 
mahcub mu olsun, şaşırır, apışır, kalır. 

• $ 

Cevdet, bu işi büyük bir muvaf~a~i
etle baaşrdığına kanidir ve kendısıy

ie bu hususu görü~nlere: 

Orta tedrisat muallimlerinin ders 
ücretlerine aid tahsisat bitmiş oldu
ğundan, kültür bakanlığı bu muallim
lerin mayıs sonuna kadar olan ders üc
retlerine karşılık olmak üzere bakan
lık büdcesinde 135 bin liralık münaka
le yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu 
münakale teklifi yakında toplanacak 
olan Kamutayın ilk içtimalarına yetiş
tirilecektir. 

B. Neville Chamberla\n'in, geçen 
temmuzdaki samimi mesajı, Akdeniz
de korsanlık vakalarının artmasından 
başka bir akis uyandırmadı. 

Son teşrin başında gönüllülerin çe
kilmesi hakkında Londra komitesinde 
varılmış olan anlaşma, henüz icra mev
kiine konmaya bile başlanmadı. 

Ve iyice malumdur ki, ne Bari ve 
Roma radyolarının arab diliyle ne;;ri
yatları, ne Filistindeki ingiliz aleyh
darı faaliyet, ne I..ibya'daki askeri tah
şidler, İngiltereye karşı, İtalyanların 
ciddi bir sempati beslediklerine ala
met sayılamaz. 

Bu probleme temas edince, BB. E
den ve Grandi karışmazlık komitesi
nin müzakereleri nevinden bir çıkma- ltalya resmi gazetesinin likri 
za girmişlerdir. "İnformazione dipl~matika", Avus-
Karışmazlık komite&i son teşrinde turya hadiseleri hakkında resmi ital

verdiği bir kararla gönüllülerin ehem- yan mahafilinin görüşünü şu suretle 
miyetli bir mikdarda geri çekilmesini anlatıyor: 
tasarlamıştır. .Fakat o zamandanberi "Avusturya hadiseleri münasebetiy· 
çekilecek gönüllülerin mikdarı hak- le İtalyanm hattı hareketine dair cc
kında bir türlü anlaşma yapılamamıŞ:- nebi gazetelerinin neşriyatı manasız 
cır. ve gülünçtür. Berhtesgaden miılakatı 

lş sahibi tekrar baş vurmaz; !ak~t 
bu müddet içinde de meseleden hıç bu 
ses, sada çıkmaz. 

Nihayet bin tereddüdden sonra Cev-
dctin teİefonu çalar: 

- Alo, bendeniz falan, iki haft~ e~el 
Size bir mesele için müracaat etmış:.ım. 
l'abii, tahattur buyuruyorsunuz. ~ım
di tekrar rahatsı.z etmekten maksa
dını .... 

b · sahibinin 
Cevdet Atlamataşı, u ış . 

kinı oldug· unu pek hatırıamamıştır' 
d b·tmez · fa-rneselenin ne oldugunu a 1 

' 

kat muhatabının zaten sıkıla sıkdılaka
... · arı a e
gır ağır söyledigi cümleyı Y 
ser· 

· · hiç hatırla-
- Evet evet kardeşım, ·· 

rnaz olur :nuyu:n? ben de bir i~ı gu~-
dür size telefon etmek, yahud ~ır dmı· ete-

. · şım -
tub yazmak istiyordum. Sız.ın. d 
l f · · ıyı ol u. e onu açmanız onun ıçın 1 la 

İşiniz için Hizım gelen makamdamr . 
te dl a baktır 1 

• . ınas ettim. Kayı ar 1 dilıne-
şı~diye kadar, işin neden ha e 
rnış olduğunu sordurdum. Tk 

Rardesim bizde hala k·ırtasiyecı ~k-
~ ' b.. le gecı -

ten vaz geçilmemiş olması oy 
Zllelere sebeb olmaktadır. ka bo-

Bu ·· d b. takım haklar Y yuz en ır . ğinden 
luyor; fakat nihayet halledılece 
linıidi kesmemek lazım. " arım 

Müracaat sahibinin, telefonda Y 
kalan cümles'ı haUi yarım kalı:nıştıran. 

• ' .. ler • 
Cevdet Atlaınataşı, söyler, soy ' 

_ Monşer, plan ve metod asrında 
de<Til miyiz, der. Ben de atlamayı pili· 

b da soktum. Zavallı adamlara 
na, meto . . .. l . k d. 
hakikati olduğu gıbı ~oy eyıp, en ı-
me kötü bir şöhret mı yapayım? 

Mahkeme mosroflar1 

nasıl alınacak? 
Adl' bakanlığı haıç tarifesi kanu-

·1 ıybeunu de"'iştircn kanunun neş· 
nu ı e <> fl -,, . d 1 mahkeme masra arının u ... 
rın en eve .. 1 "emval tahsili , kımunu?a ?o~e a ına-

~ Iakadarlara bildırmıştır. 
cagını a • . . 

B müddei umumılıklerın bu hu-
azı .. d 

suslara aid müzekkere tut.up gon er-
di · inden bunlardan bır ksmının 

me g ·- · · hak ... hkeme harçlarr dıgerının mu ... -
ma asrafları olduğunu hatırlatmış ve mem . h. 

hkeme masratlarının vergı ma ıye-
ma 'b' 1 tinde olduğundan onlar gı ı muame e-
. tabi tutulması ve celse harçlarında 

ye ••· 1. 1 t k.b d hükmün verıldıgı ma ı yı ı a ·ı e-
/ mali yıldan itibaren beş veya on 

enelik milruru zaman müddetinin ce-sen . . . 

Y
an etmesi lüzumunu ışaret etmıştır. 

re fl . Muhakeme ınasra arına geJınce 

bunların, şahidlcre, vukuf ehline, veri
len yevmiye ve ücretlerle bütün devle
tin haznesinden peşin ödenen muhake
me ma::ırafları olup vergi mahiyetinde 
olmadığından milruru zamana dibi o
lamıyacaklarını ve bu esaslar dahilin
de tahsilatta bulunmalarını istemiştir. 

1 

Dünkii çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Bunnula beraber, bütün bu aleyhdc 
alametlere rağmen, son zamanlarda İn
giltere 1talya ile yeni bir anlaşma te
şebbüsü için hadiselerin müsaid oldu
ğu intibamı edinmiştir. 

Faşıst devletin mali ve ekonomik va
ziyeti git gide kötüleşmektedir. 1936 -
37 büacesınde 16 milyar liretlik bir a
çık ve dış ticaret muvazenesinde S.600 
milyo~ liretlik bir açıkla, İtalya gibi 
servetı mahdud olduğu halde kendi 
kendine yetmek iddiasında olan bir 
memleket, ciddı endişeler duymakta 
haklıdır. 

Habt•şistandaki italyan işgalinin te
r~kk~leri de, her zamandan daha müş
kı~ bır safhaya girmiş görünmektedir. 
Dığer tarafdan, İspanyada on sekiz 
aylık bir müdahale general Frankoya, 
Valansiya hükümetinin tecrübesiz mi
lisleri iizerine kolay sanılan bir zaferi 
vermeye muvaffak olamadı. 
İtalyanın içinde bulunduğu vaziye

tin bu muzlim tablosunda Bay Muso
l~ni ~lbette ki parlak bir nokta görebi
lır: ıtalyan - alman dostluğu. Ve ital
yan hükümetinin şefini, bu dostluğu i
tina ile takviyeye çalışmamakla itham 
etmeğe imkan yoktur, çünkü muha
lesatı askerlerine alman adımiyle yü
rüyüşü öğretecek kadar ileri vardır-

Londra, Paris ve Moskova % 75 in ve Avusturya başvel:ili Şuşnig'in ka-
~ekilmesini istiyorlardı. rarları, Avusturya - &lman mün ebet-

Roma kabul etmemişti. lerinin gayet tabii olan ve 1936 tem-
Şimdi edecek midir? Ve bu tasvibi muz nnlaşmasına istinad eden bir te

ispanyol meselesinin halli için bir açık vecc~hünden baska bir şey degildir. 1-
kapı mı olacaktır? şimdilik buna inan- talyan hükümeti, müşterek ırk, lisan ve 
mak biraz ihtiyatsızlık olur. kültür ile biribirne bagh bulunan iki 

B. ?randi'nin B. Eden'le son görüş- millet arasında yeni bir siıkun devresi
n elennde aldığı tavırla hükümetinin nin başlangıcı olmak üzere iki memle
ona İngiliz ve fransız tekliflerini kabul ket arasındaki işbirliğini tasvib etmiş
salahiyctini vermemiş olduğunu gös- ti. Temmuz anlaşması, Avusturya - al
term<'ktedir. man münasebetlerinin esaslı vasfını 

İtalya, Salamankaya alenen ve filen , tesbit eylemiştir. Bu anlaşrraya ek o
yardımdan vazgeçmeye amade midir? lan deklerasyon Avusturyanın bir al
~u yazdığımız dakikada cevab hayı- man devleti oldugunu tasrih etmekte-

ra iıenzemektedir. dir. Mezkur anlaşma, gayet makul ola-
Gelecck hafta "evet I" olacak mıdır? rnk Almanya ile Avusturya arasında 

asıl mesele buradadır. bir anlaşma için zemin hazırlamı\'tır. 
Günün bütün hadiseleri hakkında, 

dünya gaztelerinin mütalea ve 
tefsirlerini aksettiren aşauıdaki 

basın hülôsaları, Anadolu Ajan
aının bültenlerinden alınmakta
dır: 

Avusturya 
Naziler iki koldan mücade!cJ.'e 

giri~ecekler 
Popüler diyor ki: 
"Nziler, iki cephe üzerinden faaliye

te geçeceklerdir. Marksizme karşı şid
detli mücadeleye başlıyacaklar ve da
hilde de Schuschnigg rejimini kemire-

lta!yanın kanaati 
Avusturyanın istiklillini ba ı fransız 

mah::filinin yaptı ı gibi beheClehal al
man aleyh-larlığı .. uretinde görmek 
1113::ıasızdır. İtalya, temmuz anlaşm sı-

··1 •• .. n~n şumu.unu tamamiyle kavramış ve 
bınaen:ıleyh o suretle harr.kct etmiştir. 
İtalyan hükümctinin ötedenberi oldu
ğu gibi bundan sonra da kana ti şu o
lacı:.ktır ki, ilri alman devlrti nr:ısında 
Eamimi münasebetler ve sıkı i birliği 
}alnız bir h:ıldt.~tin tecelli ide ıl aynı 
zamanda merl·ezi Avrupa sulhunun ve 
sükunetinin garantisidir. İtalya, A
vusturya başvekilinin Roma ile t:ım bir 
anlaşma dairesinde yaptıgı eseri terviç 
ve iltizam eylemiştir." 
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!"·"~;:·~·~~~;;·:~·;;~~;.-·ı· Satılık: 
~ # Satılık Otomobil - Müsaid şeraitte 

Dört satırlık küc;ük ilanlardan: 

1
. hususi bir ford otomobili satılıktır. 

i Bir defa ic;in 30 kuruıı Telefon: 2851 937 
·ı· İki defa ic;in SO kuruş 
• Ü~ defa ic;~n. 70 kuruş • J Stdık arsa - Su deposu civarında 
: Dort defo ıc;ın 80 kuruıı alınır. 
i Devamlı küçük iUl.nlann her defası i İş bankası köşkü karşı sırasında 3 daire-
: ic;in ıo kuruş alınır. Mesela 10 defa • 1i ı bina için inşaat ruhsatnamesi alın-
i neşredilecek bir illin için 140 kuruı • . 
ı alınacaktır. mış 720 M2 arsa satılıktır. Komısyoncu 
i Bir kolaylık olmak il.zere, her satır, Vahdi, Telf. 2487 858 
i kelime aralarındaki bouluklar müstes
i na 30 harf itibar edilmiııtir. Bir küçük 
i illin 120 harften ibaret olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için ay-

İ..~~:.!~.~:::~:,,,,,,,,,,..,,,,,,, ,,, ,, , 
Kiralık: 

Kiralık mobilyeli oda - Yenişehir 

lnkilab caddesi Dr. Abdullah Rasim 
Apartımanı No: 13 Terzi Bayan Sıdı
ka. 898 

Bayanlara - Aile yanında kalori -
ferli müstakil üst kat bir veya iki oda. 
Bakanlıklar Karakol yanı Olgunlar 
sokak Tan apartımanı kapıcıya sorula. 

760 
Kiralık - Alman Sefareti arkasında 

manzaralı üç odalı bir daire kiralıktır. 

Üç daire üç katlı olan bu apartıman u· 
cuz satılıktır. Tel: 2487 777 

Kiralık - Vekalet binaları yakı

nındaki Yenişehir Konur sokak No. 
23 deki evin üst katı kiralıktır. Sela

nik caddesi 21 No. da Bay Doktor Os
man Soydaşa müracaat. Tl:l970 878 

Kiralık - İki oda mutbak elektrik, 
ıu. Yenihal arkasında Naci Kıcıman 
apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 933 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasında 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 3 
oda 1 hol, banyo, mutbak, su, elektrik, 
havagazını havi daire. Ziraat Enstitüsü 
Dahiliye başasistanı Nurettin Tel :2088 

952 

t~ verenler: 

Süt anne aranıyor - Tam sıhatli, ço
cuğu 3 aylıktan küçük olacak ve yanı
na almıyacak. Yenişehir Tuna caddesi 
No. 24 müracaat. 935 

Satılık arsa - Ka vaklıderede İran ıe-
farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılmış araa
lar üzerindeki 1400 M2 lı'Jc hisseler aa -
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Teli. 2487 

859 
Satılık kamyonlar - Ford, Fiat, 

Brennabor marka müstamel kamyon -
lar satılıktır. Görmek istiyenlerin Bo
monti fabrikasına müracaatları. Tel : 
1842 796 

Satılrk arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yüz 
metre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 

Satılık Arsalar - Ayn ayn veya 
toptan ucuz satılık arazi. Y enişehirde 
Bakanlıklara otomobille beşer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

Satılık Arıa - Yenişehir İzmir 
caddesinde 6 ve 12 numaralı binalar 
arasındaki 1100 m. &rsanın yansı satı
lıktır. Şerait için Bayan Münire Ye
nişehir yüksel caddesi No: 47, orta 
kata müracaat. 899 

Satılık arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karşısında 485 m2, Sıhiye 
vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
satılıktır. Telefon; 1449 939 

iş a rayanlar : 

Bir alman profesör - Almanca, fran 
sızca ve İngilizce hususi dersler ver -
mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru-
muzuna yazı ile müracaat. 857 

Auı ve mürebbiye - Muhtelif yer
lerde takdirle çalışmış her türlü alaf • 
ranga, alaturka yemek ve çocuk orta 
hizmeti yapan bir bayan iş arıyor. la
tikHH oteli müstecirine müracaat, 880 

Hizmetçi - 4, 5 yaşlarında iki laz Da!!mık : 
çocuğuna bakmak, ufak ev işleri gör- _._. ... ~ ............... 
mek için küçük bir hizmetçi aranmakta- ı Y eniıehirde her türlü konforu havi 
dır. Her gün 11 - 12 arasında gazetemiz üç odalı veya iki odalı bir hollü daire 
ilan memurluğuna müracaat. 921 aranryor. Telefon: 3011 895 

............................. ...................................................... . . 
: lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme : 
: ve pazarlık komisyonu ilanları : 
• • 
" ············································································ ·" 

Kliniğ binası yaphrılacak 
teklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan bafka aşa
ğıdaki vesikaları getirmesi lhımdır. 

1) 937 senesine aid 150 bin liralık 
1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli ls

tanbulda Cerrahpaşa hasthanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşa

ı ı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
t ur. 

Bayındırlık bakanlığından alınmıı 

inşaat müteahhidlik vesikası ve t ali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi-

Gümrük ve inhisarlar B. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlar-
dır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındrrhk genel şartnamea; 
D) Ozel şartname 
E) Keşif cedveli, tahlili fiyat ced

veli, mesaha cedveli 
F) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı keşif bedelinin yüz binde beşi nis
betinde bedel ile Güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe 
günü saat 16 da Universite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 

mar değilse inşaat müddet ince fenni Bina yaptınlacak 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir 
mühendis veya mimarın noterden tas- inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
dikli senedini ve yahud da bir mühen-
dis veya mimarla müştereken taahhü- I - Şartname ve projesi mucibince 
de girdiğine dair noter senedi verme· Urfada yaptırılacak müdürlük binası 
. inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

sı. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü mad· konmuştur. 
dede yazılı saatten bir saat evvel ek- il - Keşif bedeli "22864" lira "97'' 
siltme komisyonu başkanlığına mak· kuruş ve muvakkat teminatı "1714" li
buz mukabilinde verilecektir. Posta ra "87" kuruştur. 
ile gönderilecek mektubların en geç 111 - Eksiltme 7.lll.938 tarihine 
3 üncü maddede yazılı saate kadar rastlayan pazartesi günü saat - 15 - de 
gelmiş olması ve dış zarfının mühür Kabataşta levazım ve mübayaat §Ube
mumu ile iyice kapatılmış olması sindeki alım komisyonunda yapılacak-
şarttır. tır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. IV - Şartname ve projeler "1.15" 
(722/356) 781 lira bedel mukabilinde inhisarlar u-

.:!lll lll llllllllllllll lllll llll ll lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - = 
-----
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------------------------

Malatya 
T. A. Ş. 

Bez ve iplik Fabrikası ; 
.4.dana Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 /2/938 tarihinden itibaren kaput bezlerimizi aşağıdaki 

fiatlarla satmağa baıladığımızı alyın miifterilerimize ilan ederiz. 

Tip Genişlik santim 

2 Çifçi bezi 
4 Astarlık bez 

75 
85 

Top Metre 

36 
36 

Top fiah 

725 
695 

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

,, 

mum müdürlüğü levazım ve mübayaat 1 cak bina 9.3.938 çarşamba saat (15) de 
şubesiyle Ankara başmüdürlüğünden kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
ve Urfa müdürlüğünden alınabilir. Bu yapıya aid keşifname ve şartna-

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti- me ve teferrüatı her gün komisyonda 
yenlerin fenni evrak ve vesaikini inhi- görülebilir. Eksiltmesine girmek isti
s~rlar umum müdürlüğü inşaat şubesi- yenlerin (1501) lira (79) kuruşluk ilk 
ne ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası teminat makbuz veya banka mektubu
almaları lazımdır. nu muhtevi teklif mektublarını en geç 

VI _ Mühürlü teklif mektubunu, eksiltme günü saat on dörde kadar ko
misyona vermiş olmaları. (417) 956 

hususi vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iŞ.tirak vesikasını ve mu
vakkat teminat parasını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat - 14 - de kadar yukarda adı ge
çen alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması la-
zımdır. "B'" "919" 963 

2 kulübe yaptı rı lacak 

inhisarlar Ankara Baş Müdurlugün
den: 

Ali baba tuzlası çoraklarında beheri 

689 lira 8 kuruş bedelli ve ceman 1378 

lira 16 kuruşluk iki keşif varakasına 

şartname ve projesine göre iki kulübe

nin yaptırılması açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 10.3.938 tari
hinde saat 16 da baş müdürlüğiımüzde 
toplanacak komisyonda icra edilecek
tir. Talihlerin 103 lira 36 kuruş ilk te
minat paralariyle birlikte komisyonu
muza gelmeleri ilan olunur. 

(442) 960 

Jandarma 
Jandarma binası yaphnlacak 

Battaniye alınacak 

J a ndarma Ge nel Komutanlığı 

Ankara Satın A lma Komisyonun -

1 - Bir tanesine dokuz lira kıymet 
biçilen yedi yüzden sekiz yüze kadar 
battaniye kapalı zarf usulü ile 
23. 2. 938 çarşamba günü saat onda 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon· 

dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 

girmek isteyenlerin (540) liralık bir 

teminat makbuz ve banka mektubu ve 

şartnamede yazlı belgeli teklif mek· 
tubları belli gün saat dokuzdan evvel 
komisyona vermiş olmaları. 727 

Ağır sahra kablosu 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kilometresine yetmiş beş lira 
kıymet biçilen (206) kilometre ağır 

sahra kablosu kapalı zarftan pazarlı

ğa tahvilen 22. 2. 1938 salı günü saat 
on beşte satın alınacaktır. 

M. M. bakanlığı 

Yazlık elbise alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis • 

yonundan: 
1) 3600 takım yazlık erat elbisesi ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Hepsinin biçilen ederi 27.000 lir• 

olup ilk teminat parası 2025 liradır. 
3) İhalesi 11 mart 938 cuma günü sa• 

at 11 dedir. 
4) Şartnamesi 135 kuruş karşılığındl 

M. M. V. satın alma komisyo.rıundan a• 
lınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 ar 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarmı ihale gününd• 
en geç bir saat eveline kadar M. M. "f/, 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(444) 962 

100 adet subay 
çadırı ahnacak 

1\1. M. Vekaleti Satın Alma Komiı • 
yonundan: 

1) 100 adet subay çadırı kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
8(1~0 lira olup ilk teminat parası 6"° 
liradır. 

3) İhalesi 9 mart 938 çarşamba günU 
saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 ır 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerind• 
istenilen belgeleriyle teminat ve te1" 
lik mektublarım ihale gününck en gri 
bir saat evetine kadar M. M. V. satıtl 
adma komisyonuna vermeleri. 

(443) 961 
Jandanna Genel Komutanlığı Anka

ra Satın Alma Komisyonundan: 

2 - Buna aid şartname parasız o
larak komisyondan alınabilir. Pazar
lığa girmek isti yenlerin (1081) lira 
(50) kuruşluk ilk teminat vezne mak- .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı! - ~ 

Keşif bedeli (20023) lira (84) ku- buzu veya banka mektubu ve şartna- - ~ 

_ 
856 

= ruştan ibaret ve Ankarada Jandarma mede yazılı belgeler birlikte belli gün § Harikalar Cambazhaneai ~ 
~lllllll l lll l ll l lll ll l ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'F ı;ubay mektebi civarındaki jandarma ve aaatte komisyona baş vurmaları. : := 

-- Sahşlarmmız, fabrika teslimi ve peşindir. ---
l_.__:.:__~~• ~------~--------~---------~------~--------~----------~----~--------~-----k_ı_t_ıaa_ı~P.-lin--ınd __ a_k~i --y-er_ın_d_c __ y_ap_t_ır_ı_ıa_-______ ~~~---U~9~4) ______ n~4~~~~l_._.lllllua1.1.&ua;1UJ1UJUAJJ&A.1 ............... -~ ..... __ 



21 - 2. 1938 

Vakıflar Umum M4~-

Satıhk arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. Metrosu --45222 75 

'l'eıninat mikdarx 
Lira Kr. --3391 71 

3014 85 

Galatada Yenicami mahallesinde 
kain derununda 4 masura suyu ile 
birlikte depo, dükkan, han, çarşı, ga-

. 1 · 1" vakıf ra1, ve saire yapmağa e verış 1 

arsanın tamamı satılmak üzere ve ka-
'b' den Palı zarf usuliyle 2-2-938 tarı ın 

itibaren bir ay müddetle arttırmaya 
konulmuştur. 
Ş . h .. Beyog-lu vakıf-
artnamesı er gun 

l~r müdürlüğünde görülebi~ir. İste~: 
lılerin yukarda yazılı temınat me 
tubu veya makbuzlariyle 2490 No: 1ı 
kanunun tarifatı veçhile hazxrlad~k
larx teklif mektublarını ihale saatın
dcn bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Beyoğlu vakıflar müdür
lüğünde müteşekkil ihale komisyonu 
riyasetine vermeleri ta .:mıdır. Posta 
ile gönderilecek mektupların keza i
hale saatinden bir saat evveline ka
dar gelmiş bulunmaları meşruttur. 
l>ostada vukua gelecek gecikmeler 
lcabul edilmez. !halesi 4-3-938 cuma 
günü saat 15 de Beyoğlu vakıflar n_ıü
diirlüğü binasında toplanan komıs -
:Yanda yapılacaktır. . 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin ;
iı.aıe gününe kadar her gün ~hlOlat 
kalemine müracaat eylemelerı. 

(346) 754 

Satıhk arsa 
\7 akıflar Genel Direktörlüğünden : 
1 - Ankarada Hatıp çayı kenarında 

7000 lira muhammen kıymeti olan U
%Un oluk değirmeni ve arsasının m~l
kiyetinin satılması kapalı zarf usulıy· 
le ve bedeli beş müsavi taksitte öden
Zlıck üzere arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttır:ır•:1 müddeti 21 şubat 938 
gUnünden 22 mart 938 gününe kadar 30 

i:Undür. 
3 _ İhale 22 mart 938 tarihine tesa-

dUf eden salı günü saat 16 da ikinci va
kıf apartnnanında vakıflar umum mü
clUrlüğü varidat müdürlüğünde yapı

lacaktır. 
4 - İsteklilerden teminatı muvak

kate olarak 525 lira alınacaktır. Bu te
lninat ya vakıflar veznesi~e tnakb~z 
Zlıukabilinde yatırılmış nakıd veya hu
kUaıetçe muteber bankalardan alınmış 

Zlıcktub olacaktır. 
5 - Teklif ınektubları 22 mart 938 

d ·· "ncü mad-•alı günü saat 15 şe ka ar uçu . 
dede yazılı mahaldeki ihale komısyo-
ııu reisliğine verilmiş olacaktır. 

6 - Teklif mektublarında şart~an::ı:. 
ilin tamamen okunup kabul edıldıgı 
tasrih olunacaktır. k . ı· 

· · "rıne ıs ı-7 - Satış tartnamesını go . 
"enl . A karada vakıflar varıdat 
" erın n (421) 957 
b:ıüdürlüğüne müracaatları. 

Kapah .zarf usulile 
elektrik inşaatı 

kara Valiliğinden : 
1 

k 
I ~ dır e e • 1 - Kars, Sarıkamış, g . d 

t 'k . . i tnamelerı e~rı proJelerı husus şar . . 45 
&ittirilerek 15-2-938 den ıtıb~ren k 
giin müddetle kapalı zarf usulıyle e -

•iltmeye çıkarılmıştır. . 
1 

kt 'k 
2 - Kars şehrinin idrolık e e rı 

tesisatı (296.400) lira. k b"l 
3 - Sarıkamış şehrinin .10 omo ı 

elektrik tesisatı (80011) lıra 71 ku-

ruştur. · l' 1 k 
h . 'n '4Jokomıbl ı e e 

4 - Iğdır şe rını tur 
trik tesisatı (8469:) liral~~t~~kru!sis~-

S - Kars şehrınin e k ahşap 
h t k• gı'r topra , 
. optan veya a~ ' ihale olunur. 
ışlerı ayrr diğerlerı ayrı r dır ayrr, 

6 - Kars Sarıkamış, g. k"l ha-
' 'b' hepsı u 

a_Yrı ihale olunduğu gı 1
) kuruş ola-

lınde (461,104) lira (34 

rak ihale olunur. d ~ takdirde 
. 7 - Toptan ihale. ol ugufıa Veka
ıstenirse % 20 dahiiınde Na Tuzluca, 
letine tasdika gitmiş olan Selim 
l{ w Susuz ve 
agızman, Arapçay, . atlarından 

kasabaları elektrik tesıs 
herhangi biri yaptırıtacaktır.d'k edil· 

""l fnce tas ı 8 - Nafıa Veka e 1 • dosya-01. .. şebrın 
ış yukarda yazdı uç ·e Kesif, 

sındaki evrak şunlardır: proJ :,e ba-
f • •drtM-• 
ennı şartname hususı r si rnu-

... ' 1 artnaıne ' 
J ındırlık işleri gene Ş 

ka"ele projesidir. . i yapabile-
9 - Taliplerin bu ış!er nesi için 

te w . • 9 8 takvıtn se 
gını gösteren 3 lduğu eh-

naf ra vekaletinden atmış 0
. Ticaret 

liyet vesikası ile 938 senesı 
Odası vesikasr. 

. tt 
10 - Muvakkat temına ' bul na-
11 K e tstan - Dosyası ars v !{arsın 14 

f~a müdiırlüklerir•de olup arıkaı:nIŞIIl 
lıra 80 kuru§ Iğdı 4.20 S 

ULUS -11-

an 
4 lira mukabilinde isteyenler alabilir-

le~.2 _ İhale 30-3-938 çarşamba ~?ü 
saat 15 de Kars hükümet konağı ıçın
deki daimi encümen odasında topla
nacak sürel komisyonunca yapılacak-

tır. 
Taliplerin 2490 numaralr kanuna 

göre hazırladıkları teklif mektupları-
mühür mumu ile iyice kapatılmış 

nı b. 
olarak madde ıı deki saatten. ır s~-
at evveline kadar komisyon rıyasetı
ne vermiş olmaları. 

Postada vuku bulacak gecikmele
rin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(409) 871 

Okul yaptırılacak 
Konya 1li Daimi Encümeni Bat-

kanlığmdan : . . . . 
1 _ Konyanm Seydışehrı ılçesı me:-

kezinde yaptırılacak ilk okulunun bı~ 
kısmı 16769 lira 44 kuruş keşif. ~edellı 
. t 7 2 938 tarihinden ıtıbaren 
ınşaa n · · . 

. . ··n mu·· ddetle kapalı zarf usulıy
yırmı gu 
le eksiltmeye konulmuştur. . 

2 _ İhale 28.2.938 tarihine müsadıf 
pazartesi günü saat onbeşte vilayet en

.. enı daimi odasında yapılacaktır. 
cum . f' 

3 _Muvakkat teminat bedelı keş ın 

% 7.5 ğu 1257 liradır. .. 

4 _ Şartname ve keşifler her ~n 
kültür direktörlüğünde görülür ve ıs
tiyenlere parası sure! gönd~rilir. 

5 _ Talihlerin bu ışte ehıl oMukla-

rınx gösteren vesikaları olacaktır. 
6 - Teklif mektubları 28 şubat 938 

pazartesi günü saat on dörde k~dar en-
.. baıtkanlİğma verilecektır. cumen T 

716 (329) 

Malatya meyvec:ilik 

istasyonu 
binaları eksiltmesi 
M1ı.latya Meyvacılık Istasyonu 

Direktörlüğünden : . . • 
40712 lira 65 kuruş keşıf bedelını 

havi olup Malatyada yapılaca_k _mey
vecilik istasyonu 8-2-938 tarihınden 
itibaren bir ay zarfında pazarlık su
retiyle eksiltmeye konulmuştur .. Mu: 
kavele, eksiltme, bayındırlık ışler~ 
genel, hususi ve fenni şartnamelerı 
proje, keşif hulbası ile buna mUte
ferri diğer evrak her gün Malatyada 
meyvecilik istasyonu müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için bu i~e 

benzer 25000 liralık iş yaptığına daır 
Nafıa Vek§letinden mUteahhitlik ve~ 
sikası ve ticaret odası vesikalarını 
hamilen Malatya meyvecilik iıstasyo~ 
nu müdürlüğüne müracaat eylemelerı 
ilan olunur. (404) 867 

235 kalem alôtı tıbbiye 

ca alınmıyacağından bunları vermek 
isteyenler ihale gününden evvel has
tahaneye müracaat ederek teminatla
rını maliye vekaleti veznesine yatıra
caldardır. Kapalı zarflar ihale günün
den ve saatinden evvel teslim edilmiş 
bulunacaktır. Muayyen saatten sonra 
verilecek veya gönderilecek zarflar 
kabul edilmez. Kapalı zarflar kanu
nun tarif ettiği şekilde hazırlanmış 

ve mühür mumu ile mühürlenmit ol
ması şarttır. Bu kanun tarifatrna uy
gun olmayan zarflar kabul edilemez. 
Şartname ve liste sureti Ankara Nu
mune hastahanesinde ve İstanbulda 
sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

(396) 853 

Gö(men evleri yapllrllacak 
lzmir lakan Müdürlüğünden : 
İzmir vilayeti dahilindeki göçmen

ler için Menemen kazası merkezinde 
14, Bergama kazasının Kınık nahiye 
merkezinde 20, Dikili kazasr merkezin
de 31 şehir tipi, Çeşme kazasında 47, 
Kuşadası kazasının Davutlar köyünde 
29 ve Foça kazasının bağlararası mev
kiinde 37 köy tipi tek evin inşası 15.2. 
938 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle ve pazarlık suretiyle eksilt-

meye konmuştur. . . 
1 - Şehir tipi evlerden beherının 

muhammen ke§if bedeli 470 ve köy ti
pi evlerin 420 liradır. 

2 - Eksiltme 1 mart 938 tarihine 
müsadif salı günü saat 15 de İzmir is· 
.kan müdürlüğü dairesinde müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

~ - Muvakkat te.ıııi.nat h .. ~eH ıılarak 

yüzde yedi buçuk kuru9tan tutarı ola_n 
teminat parasının yatırıldığına daır 
makbuzun eksiltmeden evel komisyona 
tevdi edilmiş olması lazımdır. 

4 - İstekliler, mevcut şartname ve 

sair evrakı her gün iskan dairesinde 

göre bilirler. 
5 - Yukarıda yazılı gün ve saatte 

İzmir iskan dairesine ınüracaat edil

mesi lüzumu illin olunur. (490/436) 
959 

Makas traversi ahnacak 
D. D. Yollan Sabo Alma Koıniayo-

Baymdırlık BokanhOı 

Lokomobil allnacok 
Nafia Vekaletinden : 
Müteahhidi tarafından Derince 

travers fabrikasında monte edilip 
mukavele ve şartnamesindeki fenni 
evsafı tutmadığından reddedilen 1 a
det lokomobil ve teferrüatı 22000 lira 

ve Lô bura tuva r muhammen bedene yeniden açrk ek-
siltmeye konulmuştur. 

malxemeSİ alınacak Eksiltme 5 nisan 938 salı günü saat 
Ankara Nümune Hastanesi Ba,. on beşte Ankarada Nafia vekaleti mal

zeme eksiltme komisyonu odasında 
bibliğinden : • . . 

Hastahanenin 1937 malı yılı ıhtıya- yaprlacaktır. 
cı için 6156 lira fiyatı mu~ammen~- Eksiltme şartnamesi ve teferrua-

sı. olan 235 kalem atatr tıbbıye ve la- tı parasız olarak Ankarada . Vek~_let 
malzeme dairesinden ve Berlınde turk 

buratuvar malzemesi 3 mart 938 per- Ticaret odasından alınacaktır. 
şembe günü Ankara Numwıe hasta- Muvakkat teminat 1650 liradır. 
hanesinde saat 11 de kapalı zarf usu- İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 
tiyle eksiltmeye kon.ulmuştur. Mu- alınmış müteahhitlik vesikası ile bir
vakkat teminatı 461 lıra 70 kuruştur. Iikte 5-4-938 salr gilnil saat 15 de An
Muvakkat teminat para veya para karada Vekalet malzeme eksiltme ko
mahiyetindcki evrak komisyonumuz-, misyonunda hazır bulunmaları luım-
--------------' dır. (397} 885 

Kayın travers ahnacak 
N fıa Vekaletinden : 
~ ıda cedvelde parti ve mikdarları yazılı ceman 126455 aded normal 

Aşag si avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmiş olan 
Kayın travcr . . 

. dahilinde yeniden 3 partıde 28. 2. 938 pazartesı gilnü saat 15 
şartnamesı ·1 · 1 k ·· k 1 f 1.. ·ı k den itibaren ayrı ayrı eksı tmesı yapı ma uzere apa ı zar usu u ı e e -

siltmeye konulmuştur. A 

.1 Ankarada Vekalet malzeme eksiltme komisyonunda yapıla-
Eksı tme 

caktır. · t f d ld h' 1 d arti e aid eksiltme şartnamesı ve e erruatr ce ve e ıza arın a 
Helr bp de/ mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alı

yazı ı e 
nabilir. . . 

İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzım edeceklerı teklif mektubları· 
dvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatna.me'>ine 

n~r~e vekaletten alınmış malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 28 
:ubat 938 pazartesi günü saat 14 e kadara Ankarada vekalet malzeme mü-
dürlüğüne vermeleri 13.zımdır. Şartn~e 

Mikdarı Muhammen Muvakkat bedelı 

Partiler Normal travers bedel teminat Lira Kr. 

1 61 901 216653.50 12082.68 10.83 Bolu vilayeti Düz-

II 9 289 27867.00 

III 55 265 175190.05 

2090.03 

10009.50 

ce kazası Girişku

zu ormanından 
1.39 Bolu vilayeti Düz

ce kazasındaki. Ko
kurdan onnanın· 
dan 

8.76 Bolu vilayeti Ak· 
çakoca kazasında

ki Orhandağı or· 
manından 

Bu eksiltmeye hususi orman sahibleri de girebilirler. (36S) .. 832 

!arına aid tayyare meydanındaki u• 
mum müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 - Keşif evrakı; şartname ve mu
kavele projeleri: Ankarada P. T. T. u
mum müdürlüğü binasındaki ve İstan
bulda Karaköy postahanesindeki hava 
yolları kişelerinden ve İzmirde n~~ 
müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz 

nundan 
1 1 ı l kuruş mukabilinde alınabilir. 

Muhammen bedeli 67.200 lira olan H il İ~teklilerin eksiltme şartnamesinde 
11.250 adet makas meşe travesi 8.;i.938 ____ a_v_a __ y_o __ a_r_ı__ yazılı belgeler ile muvakkat teminat ve 

sah günü saat 15.45 de kapalı zarf u- teklif mektublarını mu!ttevi kapalı 
sulü ile Ankarada idare binasında sa- Bina yaptırdacak zarflarını, en geç eksiltme saatmdan 
tın alınacaktır. Hava Yolları Devlet ltletme lda- bir saat eveline kadar umum müdürlü-

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 lira- resi Alım Satan Komişyonundaa ı ğe vermiş olmaları Iazımdrr. Posta te-
lık muvakkat teminat ile kanunun ta- 1 - Eksiltmeye konulan it: Anka- ahhürü kabul olunmaz. (394) 852 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah- rada çimento fabrikası kanJısında tay
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün yare meydan~da yapılacak umum mü
saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine dürlük ve tayyare istasyon müdürlüğü ı 
vermeleri lbımdır. binasr, 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve 2 - Keşif bedeli: (125,440) yüz yir-
Mastarcı tesviyeci 

ah nacak 
Haydarpaşa, Eskişehir, İzıpir, Mutlan- mi beş bin dört yüz kırk lir~dır. 

ya ve Balıkesir veznelerinde satılmak- 3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme ka-
tadır. (424) 958 palı zarf usuliyle götüriidür. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
Tenzilôth tarife 

D. D. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

15.2.938 tarihinden itibaren, Kı

rıkkale - Polatlı mıntakasında bulu
nan istasyonlardan Ankaraya gidiş -
dönüş şartile seyahat edecek yolcu
lara umumi tarife üzerinden o/o 50 
tenzilat yaprlacaktır. Dönüş biletle
rinin meriyet müddeti, azimet tarihi
ne 7 gün ilavesiyle bulunacak tarihin 
gece yarısına kadar olmak üzere ye
di gündür. Biletler azimet tarihinden 
bir gün evvel de alınabilir. Bu takdir
de biletin meriyeti, azimet tarihi o
lan ertesi günden başlar. 

Bu biletler; Toros, Anadolu sü -
rat trenlerinde bu trenlere mahsus 
munzam ücret biletleri aynca alın
mak şartiyle bilumum umuma mah
sus yolcu trenlerinde meri olacak
tır. 

1 May111 1934 tarihinden muteber 
% 50 tenzilli halk trenleri tarifesi 15 
mart 1938 den itibaren mülgadır. 

(4H) "2q8 

Vagon akümülôtörü 

aahnacak 
D. D. Yolları Satm Alına Komia-

yonundan ı 
Muhammen bedeli 11920 lira olan 25 

gurup çelik vagon akümülatörü 4.4.938 
pazartesi gUnü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 894 lira

lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da teselli.im ve sevk 'efliğinden dağı-
tılmaktadır. (401) 915 

700 ton döküm koku 
alınacak 

D. Demir Yolları Satm Alma Ko
misyonundan: 

Muhammen bedeli (24500) lira olan 
700 ton döküm koku 24. 2. 938 perşem
be günü saat 15.30 da kapalr zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Naf xa müte· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (353) 791 

4 - Muvakkat teminat; (7522) li
radır. Bu teminat nakden verilmek is- ğünden : 
tenildiği takdirde devlet hava yolları Kmkkalede topçu mühimmat fab
idaresinin Ankara Ziraat bankasındaki rikası için be~ birinci sınıf mastarcı 

tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol mas-3667 sayılı hesabına yatırılarak banka-
rafları kendilerine aid olmak üzere dan alınacak makbuz teklif mektubiy-

le birlikte komisyona te.;di edilecek- yapılac.akl imtlihanda takkbdi~ olu;a~ak 
t" gündelik e ça rşmayı a u e en er 
ır5. _ İh .. .. ahall', 2 3 1938 imtihan için nüfus ve askerlik tahsil 

ale gunu ve m ı. · · · b · ı · l ve sanat vesıka ve onservıs erıy e 
çarşamba günü saat (14) de Ankaranın 

1 

f b 'k -·d·· 
1 
.. v .. ·· 

· 1 doğruca a rı a mu ur ugune mura-
10 kılometre garbında devlet hava ya - caatları (
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Sl) 847 
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ah nacak 

10. mart 938 perşembe 

16 mart 938 r.arşamba 

18 mart 938 cuma 

bakrr boru, yuvarlak tel, çelik boru 
satın alınacaktır. 

2. - Liste5i ve şartnamesi her 
gün Kurum Levazım Müdürlüğünde 

1 • • • görülebilir. P ônör ınşootı ıçın 3. _ Bu işin muhammen bedeli 

1 
sif İstanbul 1600 lira, ilk teminatı 

mo zeme alınacak 120 liradır. 
Türk Hava Kurumundan ı 4. - İhalesi 23.2.1938 çarşamba 
1. - Planör inşaatı için muhtelif ı gUnü ıaat 15 de Kurum Levazım Mii· 

cins ve mikdarda civata ve somwı, dUrlüğiinde yapılacaktır. 
yuvarlak çelik, demir saç, demir boru, 5. - İsteklilerin veaikalariyle bir
pim, düz pul (rondela), soğuk tutkal, likte belli gUn ve saatte hazır bulun· 
muhtelif boyalar, kumanda kablosu, malarr. 892 

Telefon malzemesi ahnacak 
Türk Hava Kurumundan ; 
1. - Cins ve mikdarları aşağıda yazılı telefon tesisatı malzemesi açıK 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır: 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

TL. 
500.-

TL. 
37.50 

Cfnsl 

160 adet 7 metrelik telefon direği 

800.- 60.- 750 metre 2 çift nakilli ku~unlu ve 
arma yeraltı kablosu 

1350.- 110.25 1350 metre 1 çift nakilli kurşunlu ve 
arma yeraltı kablosu 

180.- 13.50 10500 adet tuğla (kablo üstüne diz
mek için) 

2. - İhalesi 24.2.1938 perşembe gü nli saat 15 de Kurum Levazım Mil· 
dürlüğünde yapılacaktır. 

3. - İştirak edeceklerin vesaik ve teminatlariyle birlikte hazır bulun-
maları. 950 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlüğünden 
H.alkm sağlam ve ucuz bez ihtiyacrnr temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 

tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
15 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika 
Fiatlar asgari 

teslimi 
bir balya 

ve pesindir 
içindir 

Bu fiatlara yü:z:de 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende ıatıı yapılır. 

B_alyalar 20 top ve 720 metrecrr 
Siparisin l>e<leli fabrikamıza vasıl olmadıkça 

siparis tediye ve sevkedilmez 644 



Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz, iıtihanız yok mutla 
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HASAN MEYV A OZO 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika mideni7e rahat ve huzur verecektir. 

Şiıe 25 büyük 40 / dört misli 60 kuru~ 

Hasan Gazoz Ôza 
Limon, Portakal, Frenk üzümü, Muz ve Mandalina çesitleri çıkmıstır 

Meyva uaarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize HASAN GAZOZ 
OZO ikram ediniz. Yakında, Ananas, Çilek Kay111, Ağaç Çileği nevileri çıkacaktır. 

Şişesi 

. 5 dakil(<ı Evv.:I .•• 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve en 

25, büyük 40, 

-

dört misli 60 kuruştur. 

• 

Halkevinde 

Şehir Tiyatrosu 
haftanın Bu ..,., 

programı 

Bu akf&Ill ve yarrn akp.m umuma 

Ti MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 860 

•==================================~ 

Kozlu Kömür işleri Türk Anonim Şirketinden: 

P A T 1 ucuz geçirmenin çaresi bir kaş~.,. 
GR1P1N a!mfl!UT!'.-: M~ifb7>z-

<fql(İ~Q 5 onro ... 
Kozlu kömür itleri T. A. Ş. hiuedar an heyeti umumiyeıini davet ı 

İdare Meclisi Riyasetinden : 
Şirketimizin 1937 hesab senesine ait alelade heyeti umumiye iç

timaı (28 Mart 938) tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) de, 
Ankarada şirketin merkezi olan Türkiye İş Bankası binasında ak
tedilecektir. 

lç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tür- !Jaz, böbrekleri ve kalbi yor- Aldıktan beş dakika sonra 

i•l•ü•i•lt•i•h•ap•l•a•n•n•d•a•,•c•e•ra•h•a•t•le•n•m•iş•f•i•st•ül!l!llaieiiıırd•e•,ııİık•a•n•a•y•a•nmbİİaİI-.J muaz. CUZ sur .memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle . ;itayı 
temm eder. ••' 806 - Tesirli - Zararsız RUZNAMEIMUZAKERAT 

1 - b 1937 senesine ait Meclisi Idare ve Mürakip raporlarının 
kıraat ve tasvibi .. .. 

,.· 

İnşaa!.şe~Iİ>lerinin nazarı dikkatine 
,, .. ,.. - KİREÇ 

Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 
imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi Ismail 
Özar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 
ve HamamönU odun deposu aahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 

aattırmaktayım. 
Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtasiyle si

parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığında Kireççi 
1-514 Mehmet Çavuı 

Uyanıı-Servetiftinun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimi
zi satacağmıızı saygı değer müşterilerimize itan ederiz. 

Genişlik Top Top 
santim Metre fi atı 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

•• .. tip 2 90 36 839 .. 
Şapkalı .. tip 4 85 36 695 .. 

•• •• tip 4 90 36 725 .. 
Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan aatıı 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 
alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütiin müracaatla
rın fabrika müdürlüğüne yapılması mü~terilerimizin menfaatr ica-
bındandır. 1-528 

Hediyelik eşyanızı 

2 - 1937 senesi bilinçosunun ve Karu zarar ve faizi muhassas 
hesablarmın tetkik ve kabuliyle, meclisi idarenin ve milrakiplerinin 
ibrası ve temettüün sureti tevzii. 

3 - Müddeti hitam bulan meclisi idare azalarının yerine inti
hap icrası. 

4 - 1938 senesi Mürakiplerinin tayini, 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya dikkat 

ve her yerde ısrar la Gri pin isteyiniz. 
5 - 1938 senesi alelade Heyeti Umumiyesine kadar muteber ol

mak üzere Meclisi İdare azalarının hakkı huzurlariyle, 1938 senesi 
milrakip ücretlerinin tesbiti hususlarından ibarettir. 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczaneN 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

li~l 
ULUS - 19 uncu yıl - No. 5947 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın! 

731 

Kiralık ev 
Yenişehirde Dikmen caddesin

de Ordu evi bahçesi karşısında et· 
rafı dıvarla tahdid edilmiş bahçe
li ve yedi odalı No. 6 müstakil ev 
kiralıktır. Elektrik, havagazı, ve 
su tesisatı vardır. lstiyenler bu e
vin yanında No. 10 da Kemale mü-
racaat etmelidirler. 928 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hu. 

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

3-6949 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan aahibi 
rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları, ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin laakal bir 
hafta evel, şirket merkezine hisselerini tevdi ile mukabilinde rey 
pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 

KARA PALAS 
Paviyonunda 

MERCEDES HOPKİNS 
Meşhur Dansöz ve Şantöz 

Her akşam temasa edilir. 

Doktor Lütfi K:;1:' 
Cebeci Hastahanesi Asabiye 

Mütehaaaıaı 

~--REÇETELERİNİZİ---

Hastalarını her gün Anafartalar cad
desi İstanbul eczahanesi karşısında 
Nazım Bey apartımanında 14-19 a 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi husust mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 

kadar kabul eder 964 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Oksürenlere ve 
&öğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

BU GON BU GECE 
Muhteşem bir musiki. cazib bir .ıllllh. - - Korsanlık hayatının müdhış mevzu ve muazzam dekorlar -- ve heyecanlı sahnclerile dolu - -- -HER KADINA BiR ERKEK - büyük film - -- -- -Bat Rollerde : - - ESiRLER GEMlSl - -- -Berlin Operasından : - -- - Baı Rollerde : - -Tresi Rudoll - Lian Hait -- - Vallac.e Beery - EJizabeth AIJan Gündüz a.eanslarmda - --- - W Baxter - -- -ÇiNGENE PRENSES - - Seanslar:2.30- 4.30- 6.30 Gece 21 de -- -Seanslar: 2,45 - 4.45 - 6.45 - - Halk Matinesi 12.15 de ., 11111 r"' 

Gece 21 de AŞKIN TERENNÜMÜ 
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Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeıi: Ankarıt. BaJ>kalu caddeai. :T.elefo.1u 2619. S95 


