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Teçhizat ve teslihat programımız 
ATATÜRK 

Buaon Ankarayı 
pref veriyorlar 

lstanbul, 24 (Telefonla) 
Cumhur Reiıimiz Atatürk 

bu aktam relakatlerinde lı
met lnönü ıJe mutatl zevatla 
birlikte Ankaraya gitmek Ü· 
zere HaydarPQfclya geç.mit
lerdir. Gann icintle ıJe etra· 
lında, büyük ônderi alkıtla· 
maia gelen büyük bir kala
balık toplanmıttı. Atatürk 
doiruca gara Rirmitler ıJe 
kendilerini uiurlamaia ge
len lıtanbul Vali.inin, sıene· 
rallerin, •aylavların, Emni
yet müdürünün ve lıtanbul
da bulunan elçilerimizin ay-
rı ayrı ellerini ııktıktan ıon
ra, aaat 11 de Jraıuıi trenle 
Ankaraya laareket bayur
mutlgn/ır. 

.6 ıncı 
konsey 
toplantısı •. 

Falih Rıfkı ATAY 
- - - •• .. .. .. .... • J 

Balkan Antantı Konseyinin al
tıncı toplantıımda hazır bulun
mak üzere, Yugoslavya Baıveki
~i ve Dıt Bakanı do~or Milan 
Stoyadinoviç, Yunanıatan Batve
.kili ve Dıt Bakanı general Jan 
Metaksas Romanya Dıt Bakan
lığı Müst~ıarı Orta Elç! Mö.ıyö 
Comnen bu sabaht~nb~rı ~ı~k 
firimizdirler. Kendılenne huyu 
tnemurlarla dost ve müttefik de~
letler basın ve ajanslarını temsıl 
eden güzide ıahsiyetler refakat 
etmektedir. Hepsini saygı ve ıev-
8i ile ıelimlayabm. , 

S M .. yo·· Metaksaı m re-
ayın os . 1 • ı·k d w• bu defakı top antı-11 ı e ecegı 

hın Romanya hükümet buhra-
bmdan dolayı, birkaç d ";ntlıe: 
cikmekten ve antant ev e en 
arasındaki sarsılmaz dayanı~j9 
yı teyid etmeğe yeni bi

1
r .. deİ~w~ 

olmaktan gayri fevk• .. • .. e 1~1 

yoktur. Fakat toplantı, bütün c~
ha·n kamoylarımn sulh ve ~mn!· 

. d" w• nazık hır Yet üzerine tıtre ıgı 
rıamana tesadüf ettiği ve Balka!1 
antantı, A vrupanın pek ehemı· 
Jetli bir bölgesinde ıulh ve em· 
niyet inancası olduğu için, her 
taraf ta, al ika ile takib olunacak· 
lır. 

1938 ıubat toplantııınm ikinci 
bir hususiyeti, Balkan antantı 
devletlerinin fU veya . bu ı_ebeb
lerden gelen iç hidııelennden 

· t•kr hakkm-onun devam ve ıı ı an . . 
da fÜpheler uyandırmak ııtıyen 
bazı dedikoduları tekzib edecek 
olmasıdır. MalUındur ~i, Balkan 
memleket ve milletlerı arasında 
hususi temaslar, konferanslar ve 
fikir birliklerinden sonra, en dta· 
bii ıartlar içinde teessüs e en 
"~ en tabii ihtiyaçlara cevab ve-l 

· · · ma ı ren antant, milletlenmızı~ L-.&. 
· k" f e aalauc:~ınolmuıtur ve, ın ıf& v . . k 

den hiç bir ıeY ekıılmıy .. ere ' 
muhtelif hükümetler, bat~a. re
.. 1 "b . den a..rmııtır. Jtm er tecru eıın .... ,.d 1 ti . . k.1 d n ev e e-Kendmı tef ı e e . h'. 
· . . · hidiselerıne ur· nn re1ım ve ıç . . . d" w rleri 

met etmek her bırrnın, ıge . 
' d" mnıye-ile haberleıerek, ken 1 • e t 

tini takdir husuıundakı a:ayrİ 
Ye teıebbüılerini memnunıyet e 
k nt devam ve 
arıılamak anta ın .. d veren istikrar hasaaıına vucu 

aebeblerdendir. 
Memleketlerimizde, bölge • 

(Sonu 4. üncD sayfada) 

5 senelik yeni bir 
milll müdafaa 

programı teshil edildi 
B.. ··k Şef'in 1 sontesrin nutkuıula •'Tiirk birliğinin, tiirk 

uyu ~ 1. w• • l"kl . 
kudret ve kabiliyetinin• ıiirk vatansever ıg~nın re ı eşmış 

b . "fadesi" olan ordumuzun teslihat ve tcc;hızat programını 
ır ı · . k" f ·· · ' tamamlamak, harb sanayiinin daha ziya•!.(' ın. ışa ve tevsı.ı ı~ın 

1 t il ı d Vam edl·ımek ve emlustrıleşmc mc!'\aımız-a ınan cc >r ere e .. .. 
.1 ı "ht" 1 ayrıca aöz öniinde tutmak, hulun tayyare ue orc u ı ıyacın t" • A 

t .. l · · ·0 m.!>mleketimizde )'HJ)lhnası ımkanlarmı ha-
•ıc mo or crımızı .... ~ . . .. .. .. 

ı k h va kuvvetlerinin aldıgı (•lıcmıy(•tı goz onunde tu-
zır ama , a · 1 ~ 
tarak bu mesaiyi planlaştırmak hususumla '\'ermış o dugu 
yüksek direktifler hatırlardadır. Donanmamız.dan bir parçanın tayyareden alınmıf bir re.mi 
Batbakan Celil Bayar'ın Kamutaya 

arzettiği hükUmet programında bu 
meseleye temas eden ve Kamu
tay'ın alkı!Jlarla tasvib ettiği fık
ralar da şunlardı: "Teçhizat ve 
teslihat programımıza devam edeceğiz. 
En son sistem harb vasıtalarrndan he
nüz ihtiyacımız olanlarr da temin için 
ayrr bir program yapacağız. Bu prog
ram.memleket dahilinde yapılması ka
bil olanları memleket dahilinde imal 
ettirmek esasrnı ihtiva edecek ve ka
ra, deniz ve hava kuvvetlerimizin bu 
kabil bütün ihtiya~larrna §amil olacak-.. 

Balkan antantı 
An karada 

konseyi bugün 
toplanıyor 

Dost ·devletler delegeleri dün hususl 
trenle Aokaraıa hareket ettiler 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Balkan 
antantı daimi konseyinde memleket
lerini temsil edecek olan Yunanistan 
Batvckili ve Hariciye Nıaırı general 
Metakaas ile Yııgoslavya Başvekili 
ve Hariciye Nazır: B. Stoyadinoviç 
ve Romanya Hariciye MUate§arı B . 
Comnen, beraberlerinde mü,avirleri 
ve kendilerini kartılamak üzere Pi
tyon'a kadar giden mihmandarlariyle 
Ankaradaki yunan, romen ve yugos

Vekiller heyeti 22. 2. 1938 
tarihinde Genel Kurmay Baş
kanı Mareşal Fevzi Çakmağın 
huzuru ile toplanarak, salihi
yetdar makam1ann bu direktif 
ve esaslar dahilindnki hazırlık 
ve tek1il1erini tetkik etmi~tir. 
Dün de Başbakan Celal Bayar'
m resli~i altında maJiye ve mi1-
li müdafaa veki11erimizden 
mürekkeh husu~i encümen 
toplanarak 5 senelik yeni hir 
miJli müdafaa pragramı teshit 

Mareıal Fevzi Cakmaiın Trakya 
manevralarında alınmıf 

lav elçileri olduğu halde bu akşam sa
Dr. Stoyadinoviç at 20 de husuıi trenle ıirkeci İstas

yonuna müvasalat etmitlerdir. l 
General Metakıaı B. Comnen 

bir reımi 

edilmiştir. 
Atina sefirimiz Ruıen Eşref Un- 1 

Bütün Romanya yeni 
ana yasayı tasvib etti 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Avusturya Avusturyalılarındır ! · 

Suşnig Almanya Avusluryanın 
diyor ki ic işlerine karısmıya<ak 
A vusturyada nazi te,kilatı mülğa! 

Nazi usulü se14m almak, 
Alman bayrağı 

çekmek yasaktlr ! 
Viyana, 24 (A.A.) - Reichsrat mcc· 

lisinin tarihi salonu bugün, federal di
yet meclisinin Avusturya istiklali le
hindeki tezahüratına sahne olmuı ve 
şansöliye Schuschnigg nutkunu söyle
miştir. 1200 kişilik olan bu aakm istis-

w .. 1 "k t nai bir surette donatılmıttır. Avuıtur· 
itler'le y~ptıgı mu a a ya hakimiyetinin remzi olan uçları 
akkında dun A~'!ıturya le· majüskül "t" şeklindeki haçlar bunun 
eral diyet '!'~cl!ıınde ga~et üstünde i~i başlı kartal, Avusturya 
eyecan verıcı bır nutuk ıoy- bayralı:larıyle örtülü bir zemin üzeri-
iyen ve timdi~e. k'!".ar A- ne konulmuı v~ tribünler kırmızı • be
u•turyclnın ııtıklalı hak· yaz • kırmızı bır kumafla çcvrilmittir. 
ında Avrupa mahlillerinde İlk ııra~a vatanperver cephenin ileri 
uyulan endifeleri bertaraf g~lc.?lerı. otu~ma~tadır. Halk hadiacyi 

lden Aınııturya Baıhalıtmı buy:uk bır ~&q ile taki~ etmekte xc 

tüccarlar, itçilcr, meydanlara konulan 
hoparlörlerden nutku dinlemektedir· 
ler. Bütiln mağaza ve bilrolar erken
den kapanmıttır. Devlet tiyatroları ta
mamen kapalıdır ve hususi tiyatrolar 
da temsilden evci radyolarla nutku 
halka dinletmitlcrlir. 

Suıning nuıkunıı baflıyor 
Avusturya ıanıöliyeıi Schuachnigg 

f~.deral meclia azasının toplandığı bü· 
yuk salonda, bütün mebuıların ve din· 
leyicilerin tiddetli alkıtları arasında, 
akpın saat 19 da kUrıilye çıkınıı ve 
bütün dünyanın büyük merakla bekle· 

(Soau J anca 11yf adı) 

Ba,vekil Miron Kri•tea, Kıral Karol'la beraber yeni bir kiliıenin 
temel tQfını koyarken 

Bükreı. 24 (A.A.) - Rador ajansı r:-------------
bildiriyor : 

Bu aabah aaat sekizde batlıyan ve 
17 de nihayete eren plcbiıt, bütün 
memlekette büyük bir heyecan havası 
içinde cereyan etmittir. 
BUkrcıte, hilkilmet memurları, hu· 

ıuai müc11eıelerde çalıpnlar, itçiler, 
profesörler, ve sair kimıcler, rey ver

(Sonu 8. inci aylada) 

Yeni büdce 

Yarın 

16 sayfa 
llovemiz 

BURSA Bütün vekaletler 1938 bildceıi mesa
isine devam etmektedirler. Haber al
dıfımıza göre yeni bildceler tubat ni· 
hayetine kadar buırlanmıı buluna-
caktır. ,._ _____________ .J 
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Liyakat 
Kemalizm, bir liyakat rejimidir. Onu kuran Büyük insan, bütün ha

yatında kazandığı qsiz başarılara liyakatile ermiıtir; büyük kumandan 
olarak, milli kahraman olarak, içtimai inkılaplann yaratıcısı olarak, ni
hayet her manaaiyle iman olarak ..• 

Bizden istediği de bundan bqka bir teY değildir. Talebeliji~n dev· 
let reisliğine kadar uzanan geniı temaslı ve muhtqem hayatında pek
çok insanı meziyet ve noksanlariyle tanunıı olduğu için bir görüıte bir 
insanın kıymetini takdir etmek, onun bqlıca vaaıflanndan biridir. Na
nrmda yeriniz, liyakatiniz.kadardır. Kendinden sonra gelenlere ve ye
tiftiıdiklerine telkin ettiği hasiea da budur. 

Bugünün Türkiyesinde genç, ihtiyar, hiç bir ferci, "Ben takdir eclil· 
medim" yesine mezun değildir. Liyakati niabetinde yer almadığım zan
nediyorsa en emin yol, liyakatini artırmaya çalqmak olmalıdır. Gen~ 
lerle ihtiyarbır arasında bir vasıl çizgisi halinde bulunan bizim neslimiz, 
bunun en canlı bir nümunesidir. 

Devlet iılerinde ve serbest mesleklerde mevki ahmılara bakmalıdır 
ve acele hükümlere kaçmadan bu muvaf fakiyetlerin sebeblerini arq
tınnalıdır. 

Bazı gençlerimizde, bacaklarmm kudretini hesaplamadan kOf811 ih
tiralara rast geldiğim vakit, bu düıünceler, ruhumun en samimi yerin· 
den fıtkmr ve bir öğüd olarak dudaklanmdan-dökülür. Hatta liyakatim
den üatün vazifelere beni alıp yübelten büyüklerimi ve En Büyüğümü
zü minnetle yidederek Topkapıdaki tat mektebde (ebced) okuyan kü
çük çocuğun brkındaki halini onlara anlabrmı. 

Zaman, saatten ve takvimden iman ruhuna intikal edince aabır olur. 
Suurlu bir sabır ise, insan ruhunda Çalqmak cehdini doğurur. Y qa
mak, hakiki manisiyle yapıDlf olmak, da.ima bugünkünden daha mü
hiın itlere hazırlanmak demektir. Beklemesini bilmeyen, ermeye ve var· 
maya hak kazanamaz. Kazanılacak en büyük hak, liyakattir. O, kendi 
kendini aratır ve umulmayan saadetlere insanı eriftirir. 

Hat111 - Ali YVCEL 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
nıübayaalara aid taahhttdler 

Pulluk ve 
sunt gübre 
fabrikası 

Pulluk fabrikauaenede 
yanm milyon pulluk 

imal edecektir 
Baıbakan B. Celil Bayar, bir

kaç ay önce Orman Çiftliğinde 
toplanan Orta Anadolu köylüle
riyle görüımüı ve köylülerin di
lekleri arasında bulunan pulluk 
ve ıuni gübre iti için direktifler 
vermitti. 

Ziraat Bakanlığı, bu direktif· 
ler üzerine çalıımalanna batla
mıı, köylülerimizin tarlasını kuv 
vetlendirecek olan ıuni gübre 
iıtihaali üzerinde tetkiklerini i
lerletmiJtir. 

Bir Çin tknioersitui 
relıtora ıelırimade 

Cin istiklal 
savasına 

devam edecek 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler
den alınan neticelere göre orta Ana
doluda, orta Anadolu köylüsünün güb 
re ihtiyacını kal'fılayabilecek ıuni Çilu üniverıitui rektörü 
ve kimyevi bir gübre fabrikası kuru- Samİlllf T. Liu 
lacaktır. Fabrikanın bütün pltnları Avrupa ve Amerikada bir tetkik se-
ve iatihul kudreti tesbit edilmi§ ve yahatine çıkan Çilu üniversitesi 
,plinlar Ziraat Bakanlığına verilmiş- rektörü Şuming T. Liu, dün Ankara
tir. Haber aldığımıza göre ıunt kim- ya gelmiftir. Çinin maruf terbiyecile
,yev! gübre fabrikası Kütahyada kuru rinden ve tahsilini de Amerikada biti
lacaıkıtır. ren Bay Liu dün bir muharririmize 

Diğer taraftan Ziraat Bakanlığı Çindeki vaziyet hakkında şu sözleri 
pulluk fabrikaaı üzerindeki çalıpıa- söylemittir : 

140 kuruta olan kolonya 
İspirtosu 90 kuruıa indiriliyor 

Kolonya fiatları ucuzhyacak 
ispirto fiatlarında mühim tenzilat 

yapılmıştır. 

Hükümetin yıllık programında, in
hi18rlara teallQk eden kısmında sihate 
ve temizliğe teallQk eden iıpirtoların 
fiatlarında tenzilat yapılması mukar
rer oldugu beyan edilmişti. 

icra vekilleri 2 8183 sayılı 16.2.1938 
tarihli kararı ile bu çeşit ispirtolarrn 
fiatında L ..ıhim tenzilat yapılmasını 
kabul etmıftır. 

Bugünkü hayat tartla.rı içinde mü
hım ihtiyaçlar arasında bulunan ispir
to fiatlarında yapılan bu tenzilatla 
h,üki.ımet programında yer alan vaitler 
den birisi daha yerine getirilmiş ol
maktadır. 

'Gümrük ve inhisarlar vekilliği fiat
Jarda yapılacak tenzilatı inhisarlar u
mum müdürlüğüne tebliğ etmiştir. 

Yeni fiyatlar 
Bu teblige gore, ispirtoların her çe

tidi için ayrı ayrı tesbit edilmekte o
lan fiatlar birleştirilmi§tir. 

Eski fiatları, kolonya ispirt09unun 
140 saf ispirtonun 130, mugayyer is
pirtonui 130 ve 120 kurut olmasına 
mukabil yeni fiatlar hepsi için 90 ku
ruttur. 

Tuvalet ispirtosu yarım litrelik tişe 
içinde 70 yerine 50 kuru,.a satılacak
tır. 

Yakılacak ·~boyalı,, ispirto litresi 68 
yerine 45 kuruş olacaktır. 

1. • Kolonya ve diğer kokulu sular 
yapılmakta kullamldıiı gibi bütün 11-

hat ve temizlik işlerinde de kullanıl
ması mümkün olan kolonya ispirtosu, 
şimdiye kadar yalnız kolonyacılara 

verildiği halde timdi her yerde ve her 
istiyene iatediii mikdarda satılacak
tır. 

· Kolonya iapirtoıunun ıaf ispirtoya 
nazaran farkı, içinde bir mikdar kinüı 
ve bergamot bulunmasındadır. 

Endüatri ve yakma upir&oNI 
2. - Müstahzarat laboratuvarlarına 

sanayi erbabına tagyir edilerek litresi 
130 kuruttan, eczanelere tendilrdiyot 
imali için iyotla tagyir edilerek 120 
kuruıtan verilen mugayyer ispirto fi· 
atı 90 kurut olacaktır. 

3. - Kaminato, gaz ocaklarında, lüka 
lambalarını yakmakta kullanılan bo
yalı ispirtonun fiatı da 68 kuruttan 41 
kurup indirilmittir. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği ie
pirto fiatlarında yapılan bu temillt
tan halkm tam•miyle istifade edebil• 
meıi için icab eden tedibrlerin alı~ 
ıını iktıaad ve Sıhat ve içtimai muave
net vekiletlerinden ayrıca ica cani,. 
tir. \.A.) 

---------------------......;,.~. ------------------
Zirat islahat 

kanunu 
!arını da bitirmiştir. Fabrika senede - Çinde milcadelenin ikinci devre-
500.000 pulluk imal edecek bir kud- si bqlamıttır. Birinci devre Japonya
rette olacaktır. Fabrikanın orman çift nrn Nankini ifgali ile nihayetlenmiş
liğinde, dhlet çiftlikleri ifletme ku- tir. Japonlar Nankini İfğal ettikten 
rumunun balen mevcud pulluk fahri- sonra Çinin teslim olacağını aanmıı-
kaıının geni,ıetiımesi suretiyle teais ıardı. çm hükümet merkezini garbe Konti..,,.n proı· e 
edilmesi düşünülmektedir. nakletmiş ve uIA tealim olmıyacağını •ı-

Mevcud bulunan bu pulluk fabri- ve sonuna kadar mücadele edeceğini D • d k• 
kası son günlerde köy kalkınması pro anlatmıştır. zenn • 1 

Türkiye Cumhuriyet merkez ban-ı--------------- .gramının tatbikinde lüzumlu olan Çin ordusunu yeni battan tensik et-
baından alınan hesap huliaalarına gö- Bir katil Fransadan pulluklar için Ziraat Bakanlığı ile miş ve sonuna kadar mücadeleye ka- çahımalannı bitirdi 
re 19.2.1938 tarihindeki kliring hesap- 5000 pulluklu.k bir anlamna yapmı•tır. rar vermiıtir. Çang-Kay-Şek "çinlilere 
Jar bak. ı · k d·ı· "thali · · r- s Ziraat Bakanlığında Ekonomi, Fi• 

ı ıye erı ve re 1 ı ı t ıçın ı•stenecek Gene aynı fabrika orta Anadolu mu- Japonya ile sulh yapmak bı"r cinayet ı 
C··-'- · k b nka ·ı nanı, ç, Adliye, Sağlık ve Sa.yal 
YIDUUrıyet mer ez a ama verı - hacirleri için iskan genel direktör- olacaıı..rnı ilAn etmiıtir. Japonlar ""ima-. ahhü 1 k.n.-1 • :r Yardım Bakanlıkları ile Tapu ve Ka· 

IDlf te ter ye ı.uuarı: lıtanbul, 24 (Telefonla) - Uç ay lüğü ile de 5000 pullukluk bir muka- li Çinde bir hlikümet kurmuılarsa da dastro genel direktörUlğü delegeleri 
Cet ve 1 : 1 ewe1 Ueldldarda Yeni mahallede ihtl- vele imzalamıt bulunmaktadır. bu hWdlmetin hiç bir nüfuzu yoktur. ile Ziraat Bakanlığının muhtelif fU• 

Tirtiye Cumhuriyet Merkez yar Onnilf öldüren Faka.baunaz Ihsan Çin milleti milttehid ve mütnanid- beterine menıub mtlmealllerln lfti-
8enkaunc1Mrıi ldiria• beaahlan geçenlerde tevkifhaneden kaçmııtı. ı._ W ...._.,_.1 ... 111 

Un dir. Ve neticeden eminiz. Zaman bize rakiyle aylardanberi çalıflll&kta olaıı 
borçJa bakiyea.i 1man fnnaıs bandralı bir .apara at- _, ..-&J .... ı yardım ediyor. Ve Çin Japonyanın komisyon çalıpaımı bitirmif gibi. 

--..•-•M·-------·""'t1n~~~e:3:=n~ç~t:ı::tü~aon~ra~~~itl;'t:;:de:.nk~~y:o~ll:an:':'-:1t1:;":e:tm:M~lıe~rin:i:tın~te::i:k:-il~da~r~e:\-lli~lliı\ı.91ilf19İ~'"rw .. ~ ...... ,,.aaı~-.ll~...l=.:.ll-...!...___J~_.------4-'llb,ıwoınn?""V:n-t""J'lnrt1~nnım11mr-aıet:ftı, 
Avmturya 
Belçika 
BuJ.aariatan 
Çekoalovakyı 
Finlandiya 
Franu 
Holanda 
lnıUtere 
lapanya 
laveç 
lavisre 
ltaıya 
Macariatan 
Norveç 
Romanya 
ltuaya 
Yugoslavya 
Yunaniatan 

1.775.300 
2.200 
1.100 

2.906.500 
681.000 

3.903.900 
1.094.300 
8.6Ş4.400 

437.800 
1.696.100 

904.000 
1.958.700 

903.400 
704.500 

1.783.500 
329.900 
365.200 
138.000 

Cetvel: 2 
M.clili ithalil için Cumhuriyet 
Merkez 8.enhama verilmit o&ua 

teahhüdler :rekıiD&an 
Resmi Hana! 

Memleket daireler pbıalu Y eJdD 

T.L. 

170 
S.414 

13.171 
212.511 

14.149 
1.714.314 

SU50 
27.614 

409.914 
66.615 
6.041 

12.516 
54 

96.612 

T.L. 

U29.ol2 
221.012 
20.otO 

S04.955 
lS.576 
ıt.151 

112.0lJ 
56.521 

534.103 
14.212 

254.llt 
232.802 
271.315 
143.217 
IS.152 

6.402 
4.llS 

ss.ıst 
24.070 

T.L. -
21.627.111 

217.111 
ao.otO 

lll.4U 
ls.576 
11.m 

117.dl 
140.Stt 
127.494 

lt.141 
l.tll.50S 

266.152 
sos.m 
553.211 
162.517 

12.450 
17.Jtt 
SS.ıtS 

120.702 

Yabnd.ki 2 numaralı ceclnlcle 
J'&Zdı knclili ithalilm vadelerine sö
n vuiyetl.-i ı • 

6 an kadar vadeli 

Memleket Resmi daireler Hueual phnlar - ----.ı 
T.L. T.L. 

Almanya 
D. lıl. 

UOS.045 
H5.055 

5.067.151 
1.433.146 

Daha mun ven baılra ndell 

Memleket Rami daireler Banal plualar ---- ------T.L. T.L. ----
Alman7S 11.493.771 
D • .M. 2.982.940 

Cetvel: 3 

1.761.924 
ı.ozuss 

Muhtelif memleketlerin ......... 
bealcalarmda tuhllaa ldiriac 
ı...a.ıumc1uu a1acutanimz 

llmaleket lllktu' T.L. 

AlmallS'acla (A •• B baaplan) 17.874.700 
Eıtonnda 29.400 
J.ebiataacla llO.JOO 

bir adamın oldupun farkına varanı halinde çahpnaları muvafık gHrillmek- gayelerinden ayrı delildir. Bizde Tür- VQ% i fesine ba f: lad I bu mevzuu da içine alan "zirai ıall• 
ve ihsanı Marailyada franaıs polisine tedir. Deniz yolları idaresi 937 de 400 kiye gibi, bir iatiklil milcadeleeine gi- ~ hat., kanun projesini buırlamakta-
tolim etmiıtir. Uakiidar mtıddei umu- bin liralık bir kar temin etmi•tir. Aka- riftik. Ve muvaffak olacağız. Ankara dır. Proje toprağı, mlilkiyet me-

l :r A .. k T k" . . Uhdesinde piyango müdürlüğü baki 1 1 • ğ • 1 tllm • • ı. militf tahkikat doayaamı hazır ıyarak yın k§rı ise 180 bin lirayı bulmuştur. ve tatur ilr ıyeaı Çinde istiklal ae er nı, topra m ıı e esını gen., 
!ıtanbul müddei umumili~"e vermiL terakki i9in bir nilmune addediliyor. kalmak üzere Türk hava kurumu yar- ve etıash hilkUmlerle içine toplayan 

•u• :r batkailığına tayin edilen B. Fikri O· k '-- ı · l dan bal tir. Katil, adliye ve hariciye veklletle- Genç çinliler Tilrkiyeye bakarlar. An- ve topra e.wnom aın euam • 
Valde hanı satın alımyor ran •ehrimize gelmit ve yeni vazifesi· ı d b" k bal"nd dir na_ ri VMlt9iyle franau Abıtaından iste- karayı g6rdU.kten IODİ'a tıilrkler hak- :r e en ır ana anun ı e • ~ 

necektlr. latanbul, 24 (Telefonla) - Eminö- kındald bu fildrlerimizin ne kadar ye- ne başlamıştır. tiln dünya milletlerinin arazi politl• 

letaııbulda ıopk, kar ve 
f ırtma 

İıltanbul, 24 (Telefonla) - Soğuk 
ve kar devam ediyor. Bugilıı gene kıaa 
f•ılalarla kar yaiımf, aktmı üzeri ti· 
pl,. çnlrerek dnmn etmlftlr. Kara• 
denbde kunet1i tipi ve poyraz vardır. 
Bir çok vapurlar Trabzon ve Sinop li
manlarına ıılmmqlardır. Ege iki gün· 
dti Tnbsoodan hareket edememiıtir. 

nü meydanının açılması itine evveli rinde oldulunu gözümle g6rdilm. Havacılığımızın kıymetli mesaisi ile kalan, mahsul ilimleri uzun boylu 
evkafa aid olan valde hanınm bulun- yakından tanıdığı B. Oran'a muvaf fa- tetkik edilmit ve birçok milletlerİl1 
duğu adanın iıtimlikiyle baflanacak- kiyetler temenni ederiz. tarihleri üzerinde tetkikler yapıldık-
tır. Bu ada için evkaf ile belediye ara- Tayinler tan aonra projenin hazırlanlmama 
ımda g6rilpneler müabet auretle bit- lstanbulda asfalt yollar batlanmqtır. 
mit ve bir mukavele yapılmıftır. Bu- Nafıa veldleti İzmir tirket ve mü- Proje, bu mevzular llzerinde uır-
nun üzerine belıediye reialiği tarafın· eaaeıeleri lcomiaerl B. Hilid Altan, latanbul, 2~ (Telefonla) - latan- lardanberl ihmal edilmif, ve ğıerl .-rt 
dan verilen bir emirle valde hanında Bapekilet Al'fiv dairesi müdürliliü- bulda muhtehf yerlerde yapılacak aa- lar altında ananelctmit olan uullerl 
oturan kiracılara 10 marta kadar bura- ne tayin edilmittir. falt yolların keıifleri bitmiıtir. Ha- tasfiye eden, devletin temelini kuran 
amı bopltmalan teblii edihniıtir. 18 1 lıtanbul Telefon müdürlüiü mu- zırlanan programdaki yolların hepsi· bir kanun olacak, ki1çllk mo.tabaile 
martta hanın yıkılmama bqlanacak· baaebecillllne muavjıılerden Burha- nln ufalta çevrilmesi için yarım mil- olduğu kadar büyük ve orta halli çift 
tır. neddin tayin edilmittir. yona ihtiyaç vardır. çinin menfaat ve haklarmı da g&sete

cektir. Proje aynı zamanda müetah91· 
lin tıopratı uluorta kullanmaamı &n· 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 leyecek ve devleti yurd topraklarının 

yerine kocaaı dava açmıf, aonuncla daimi bir kontrolörü haline getirecek 
kazanarak aldıiı pareıJJ meyhane- tir. "Şathiyat,, 

- At., • ..ınt. torplto. bomhrdı
mu. U77M9• .0'11. bronlaı. mlt
nl7ftı. .....,.., barb pmlm-

- N• ol l•puyada mı. Çlatlea 
1111 '-"-di,onaal 

Arbdtt,_,. aot alımlm dnam 
fttl: 

- H•.,,r bir lataabul ,._,Hin
de bqınubarrlrlmln dair Fuz1 Ab
llled Ayh(ıa yudıfı bir mah/11-
delıl tefblb maddeler/al topl170-
rum. 

Vıldb uıtalarıad•a blrllll11 m
albatlal batırl•dtmı ''Jllbııiaa 
o/dulu hdar •• teıblb y•pıanl 
Bir pyl mat,,,mdlyea diler bir te
ye hmnerek lub etmefe çılqımk, 
o feyi vuzuh ile muhakeme etme-
11»kten ileri gelir ı .. derdi. 

Asıl Ahmed Aykaç Falib Rıf
kı bdkıDd• bu yasısııu "Edi S.
•t,, çıktılı saman, fakat oaıı oku· 
ımdaa y•muıt 

.,Edi Saat,, ia hbı azerladeld 
.iııpkta y1Zılı satırlar glSzamazaa 
iJaaae geldi: •1917 dea 1933 e ka
dar, 1f aeneli.i fikir, po/ltih ve a
mt bayatır Bu cim/eler makale 
muburirlal ,Opbeslz derhal keadi
nln 16 senesini dDffJ.amefe sevknti. 
Hayatta 16 ıene delil, 16 ay kanaat 
ve karakter, lıtikr•rı glSstermiyen 
i.nanl•rın böyle bir camle hrfı
sıııda, ejer abl•klı olulu 6fptaya 
deflft'Hk olan, lla.ıed, Jı/11 w bınç 
bhlerini mazur 6iJrmelidir. 

1111 ile IJJJ •1U1ada liklr, .b
nkter n ablü •damlarımn baldkl 
.iı7D»tlerial t•f/d• «ılreıı bitin 
Jaıtlbulv nrUmiftlr. 

ş.tb/y•t,ı olarak boan •si• 
mizah hbiliyttleri gösteren .mm. 
le muharririnia kendini ciddi zan
netmekten w •nelerdenberi m 
mesle.t. M de DJefl'eb edi•meme.t
tea gayri .imuru yoktur, onan ipa 
kendi ayıblarım teşhir ettirecek 
lırsatlardan lcaçınmak dirayninden 
de bu derece mabrum olmasa iyi 
olur.-•• 

Vyuyan dev 1 

Sarı tehlike ! 

"Çin mi 7 orada 1IJ1IY'lll bir dev 
uzanmıf yabyor. Bın.km UJlllUll! 
Çünkü bir defa blbcak olana, 
o H•u bütüa diilqayı karqtıra
caktır • ., 
Yabrıki IÖzÜ Napoleon aöJfe

mitti. 
Alman:yanm aoa ka,...n ikinci 

Vilhelm'in de Çin için "San tehlike" 
dediiini hatrıar..u.. 
Hududlan içinde 400.000.000 in· 

MD banndıran senit bir memleke
tin uyanmHı, kuvvetlenmesi :rıl
larclanberi emperyali.t ihtiraslar 
beeliyen inaanlan ürkütegelmiftir. 

U:yuyan Çin, saliba, 10D yıllarda 
hiç bir tarafa kartı bir alduıruı· 
lık ana" h....i bealemekaian a
,....,.. .ıametlsi ıa.t.iace Ja· 

poe aftll.an, cWaa wrn ......_ 
ken onan üzerine çullaama:rı mü
naaib sördül•. 

Napoleon'an ·~ devi" i-
aiade ~ " ikinci Vilhel'· 
mia IU'I tehllıeei tehlikelwia -
aunturlu.ma maruz kalmaktadr. 
Napoelon öldü; fak.at ikinci Vil
helm aaidr. KendiaiDe : 

- Hakiki ..... tehlıiıke, bebua, 
nerecle imit diye IOIN&lar, acaba 
ne cevab Terirdl ? 

Fraruada luulın hürriyeti ! 

Medeni kuaanlanndaki bir mad
deye SÖN ••koc:&Janna nmtlü bir 
itaat söetermek,, mecbariyetinde 
bulunuı &.n.a kadmlan, bet sün 
öne-O.• selinceye kadar kocala
rmclan NllD91l izin almadıkça ban
kıaya para :yatıramaz, memur ola
maz, mukavele imaa ecl .... z, ae
yahate çlkamaz, hülba, demok
n.t bir memleketin her bansi bir 
vatandap için tabii oan bir çok 
haklardan fa:ydalwmazluch. Bu 
madde, evli frwız kadıınmm ko
hmu kaDMlmı o bclar k&llDlfb ki 
- bir &anan pzetelİDİn anlattıiı
na söre - mesela bir trunva7 baa
uncla bir bacafl k..n.. -TaJlı W 
kadm, daTa etmeie haWu olmadı-

imdaa bir f9T PPMM"'.. -

lenle yemif, kanamm ayaimı te- Kanunun tatbikini temin için Hl-
davi ettirmemiftir. aumlu olan bürolar ve kurumlar da 

Fnnunm evli lr.ad•ı, aDC9k teaiı olunacaktır. 
1938 .... ,;,.,-. ik.iGci ayında ba 
maddeden kurtulmut. hürıiyel:i
M Çlilmıq bukJnuyor. 

Türkiye,e clUr "hanm" maaal· 
lan uyduran, kıaı..in, f..m. küll
hm, tekkeniD .........- çeken, 
memleketimizde bala peçeli azia
deler yaflJOl'IDUf aanan bir takan 
fnmız mubanirleriaiın lmlaldan 
çmlum: 

Yıllardanberi parlamentoya ... 
çilmeye varmca:ra bdU' bütün 
medmi haklAN, bütün hürriyet. 
len Mbib olan türk kMlmlan, 
franaa bemfirelerinia IMt da ev· 
vel bnnclıfl ba hürriJettea pek 
MYİlmÜfl..dir. 

MutNDenel 

Takıimcle Sr.....Uerde hir a
parblDUUD üçüncü btmda ota
na Muib imainde bir bdmca
iız, pençer~den eokaia cliifsek 
öJmit. 

Böyle kazalarm ..ıa sazeteci 
formüWi ile ifadeei fÖ:yle idi: ••pm-

. çereclen bakarken mavazenuini 
bozarak •• ,. Halbuki Marika'nm ö
limiinil yazan bir latanbal gu. 
teei bu kazayı töJle anlabyorı 

''Muvazeneti bozuk bir kadın 
peaçereden clifenk öldü.,, 

Görü,onunuz ~a, muvazene .. 
kadar lüzumlu bir feY· Onceclen 
bozulmuı ela, .onraduı bozulma
aı da İnnDIU'ID batlDI beliya -. 
lmJ.or l 

Havalar soOumakta 
devam ediyor 

Dün tebrimizde hava sabahleyin 
karlı, sonraları kapalı geçmittir. Ieı 
gece aıfmn altında 8, gündü sıfırm 
üstünde 1 derece olarak kaydedilmit
tir. Yurdun cenub Anadolu mıntaka
siyle Egenin cenub, orta AnadolunUD 
kımnen garb tarafları bulutlu, diier 
bölgeleri karlı geçmittir. 24 saat için
de tamamen kar teklinde olan yal.
larm metre murabbama brraktıklan 
su mikdarı Rizede 34, Zonguldallla 
15, Diyarbakır ve Trab.ıonda 12, Ma
niaada C5, Kocaelide S, lmıirde 3, di
ler yafıtlı yerlerde de 1-2 kilogram 
araaındadır. Kar yailfl dün de devam 
ettiilnden toprak U.tünde bir mik
dar daha artan karın kalınlıiı 
S a r ı k a m ı t t a 148, Karata 32, 
Erzurumda 26, Vanda 18, Sıvasta 10, 
Rlzede 8, Buraada 5, Manisada 4, E
dirnede 2, İ9tanbulda 1 &antimetredir. 
En d«tük ısı sıfırın altında lstan
bulda 2, Edimede S, Eeki9ehirde 7, 
Konyada 9, Kanta 13 derecedir. EG 
yilbek ısı da arfırm tııtünde. lnnlr
de 3, Bodrumda 7, Antalyada 12, A
danada 13 derecedir. 
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konseyinin Avusturya Balkan 

altıncı içtimaı 
Avusturyalılanndir ! hesab' 

iılerindeki intizmından 

takdirle bahsediyor 

Metodlar çarpışıyor 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi, aon 

hiclileleri tahlil ederek dünyada ıimdi 
aiyaaetlerden ziyade metodlann çarpıı· 
tığıru iddia ederek diyor ki: 

Avusturyada nazi teıkilab mülga! 
Bugün Ankara, Balkanlar ve Av_

t'\ıpa sulhu bakımından çok ehemı
Yetli siyasi müzakerelere sahne. ~la
ca:ktrr. Yugoslavya Ba§ ve Harıcıye 
\'ekili Dr. Mil an Stoyadinoviç, Yuna- ( Başi ı inci say! ada) fıte bu prtların taıtıedlıt garanti 
rıiaatn Baı vekili General Metaksas diği nutkuna başlamış_tır. • etmek içindir ki, umumi af iv ilin olun-

vusturyanın istiklal ve hürriyetine o
lan imanını tekrar ederek hbırQnun u
zun alkıfları arasında demiştir ki: 

Umumi usuller icabı olarak, mali
ye teftiş heyeti bir müddcttenbcri 
Kızılay tctkilltını teftiş ediyordu. 10 
şubatta nihayet bulan teftiş neticeleri 
hakkında Maliye Bakam B. Fuad Ağ
ralı bize şunları söylemiştir: 

"Metod manevraıiyle harbden kork· 
rnaz görünen milletler vardır: Alman· 
ya, İtalya ve - filen harb içinde bulu· 
nan - Japonya gibi hayatlan ıilip ıÜ· 
püren, mamureleri yakıp yıkan harbden 
korkulmaz olurmu? Kendiıine göre en 
emin vaziyette harb ediyor görünen Ja
ponya bile onun ne büyük bir muıibet 
olduğunu bize aöyliyecek haldedir. Al· 
manya ile 1 tal yanın harbden korkma· 

\'e Romanya Hariciye Mü&tef&l"I B. B. Schuschnigg'in ilk sözlcrinı, A- muıtur. 
konınen Petresko gaat onda Anka- vusturya istiklalinin enerjik bir auret- B. Şuınig, burada, 11 temmuz anlııf-
ra.ya. muvasalat edecekler ve öğle- te tekidi teşkil eylemiştir. . . muı neticelerini bo~ya çalıpn A
den sonra Hariciye Vekaletinde Bal- _Diyet meclisi, demiştir, eskı ım- vusturya naayonal aoıyaliat partisinin 
kan Konseyinin altmcı içtimaı açıla- paratorluk mebusan meclisinin A_~us- meıru olmıyan harekltına karıı hU
caktır. Balkan konseyleri, her ~e turya mefhumunun birçok defa muna- cumlarda bulunmuı ve tözlerine töyle 
trıünavebe ile balkan memleketlerın- kaşasma sahne olan, bu tarihi .i~tima devam etmittir ı 
den birinin hükümet merkezinde .todp- salonunda, bugün tarihi celsesını ak· - Ba ;samanlar artık Pf'"İf· 
lanrr. Birinci konsey, 1933 senesın e detmektcdir. tir. Almcın)lcının iç me .. Zeleri, 
hıiaa.kın imz.a.smı mütea:kib Atinada bundan ıonra, Avuıturya dahilin-
~..... l · k y Anka- Bir tek madde: Avu3turya d• • 1·.,-·i münaknaava meva t•ı· ·~,una. etmİftt kincı onse . .' .. .. d .. .,. ... .,-.,. 
ra.da, ·· ·· .. ·· B!''-e"te Dorduncu- Bugünkü ruznamemizde bir tek ma kil etmi.yecektir. uçuncusu ~· ~ • 
aii Belgradda beıinci konsey geçen de vardır: Avusturya. Bir, eski ıosyalistleri ve eski nasyo-
Bene tekrar Atinada toplandı. .B~- Mayıs 1934 anayasası Uzer~n~e sa.r- nal sosyalistleri, vatansever cephe da
IÜn de altıncı konsey Ankarada ıçti· sılmaz bir iman ile duran htik~e~ın hilinde işbirliğine davet ettik. Fakat 
lba. ediyor. istisnasız bütün azliları, hü~~metın ılk bu iş birliği, müstakil Avusturyanın 

d w ' f...,ı'nin biitün kuvvetını bu pak- anayasası çcrrevesi dahilinde yapıla-Balkan misakının imzalan ıgı za- vazı ..... . .klal' ::ı 
be tın idamesine, Avusturyanı~ ıstı ı- caktır. Hiç bir parti tcşkilltı tanımı-

~ndanberi aradan geçen f sene · d hasret 1 • 1 .. · hürriyetinin ı aınesıne - yoruz. Yapılan anlapnanın esas şart a-
•!rinde gerek entenıasyoDct munaae- nın ve . H"k" t" 
L_. _,_ L-11-an mck olduğu fikrindcdır. u ~c ın rı Avusturya anayasasının tanınma-
uetler bakmımdan ve ger~ ~ ı 1 d h ld ve ' · · 1 
d k -..l vazifesi, bütün vasıta ar a a. ı eB.. sıdır. Alman hUkümetı, partı a man 
evletlerinin rejimleri no ta.a1PUan · 1 kt · f l • 

Çok ıümullü inkili.blar olmuıtur. Fa- hariçte sulhu tcmın c! cmed. ı~. 'kl~- makamlarının Avusturya ıç ş erıne 
.__ t tu"n Avusturya milletı, ken. ı ısbtıl c:l- her türlU müdahalelerine mani olacak q_t bu iatihale içinde balkan antan 1 

t\İrnuJ ve ehemiyetinden bir ıey kay· li için mücadeleye azmetmı' u un- tedbirleri almaya hazırdır. Alman hU-
betınemiıtir. Hatta denilebilir ki düne maktadır. kürneti esasen, Avusturya .hüküm;ti
~, antant bugün daha aağlaJn.. Anı:lus ıesebbüslerini tetkik nin bu gibi karıf1118lara kat~~n .m sa-
d l ıı .. meha etmiyeceğini de pek ıyı bılmek-
ır. Balkan mi&akı be§ sene evve. un: B. Şutnig, bundan sonra, Avustur- . 

J:a.landığı zaman, Milletler ~emı~~~ ya hayatının hususi şartlarından bah- te~:pılan, şerefli ve namuskSr .bir 
da.ha canlı kollektif barış sıstemı 1 h · t" 1 r ı·le al al 1 k d • · · d setmi" ve sosya ırıs ıyan a • sulhtur. Egw er avuıtury ı ar, en ı a-
daha. ·~gwlamdı. Bumi.n her ikıs.ı. e ,. k' ah ...in 

..... 
0

- man nasyonaller arasında ı ~no· nayaaalarım şiddet ve tedhiş ile mü-
Za.yıflamı§ ve enternasyonal m"?a- bu hususi şartların esasını tc_tkı~ e!- dafaa etmek mecburiyetinde kalmış 
&ebetlerde hak mefhwnunun yerıne u tt rmıcrf'ır ı_ 1 b temekte olduğunu tebar z e ı .,. · olsalardı, bu namuakar bir sulh olma-
•U\'Vet kaim olmaya baf amıt r. t k akterf 8 bal Avusturyanın bu husus ar yacaktı. 

u anarıi içinde ba)kan.~.tant.ı, - sebebiyle, demiş, partilerin mevcud 
lcan devletleri ;çJn en buyük bır em- bulunduğu devletl~r~ ha~ ~al~ç~ ce~- Anla§manın ewn 
rıiyeı meanocli olmuıtur. Bu sayede- he fikri gibi bir fıkır, bızım ıçın hıç Anlatmanın eaasında şu apğıdaki 
dir '-i bugun"' , balkan yarllD ada.aı, ı zaman 1 dd Buraya kadar 

- Avcuturya, avuıturyalıların 
olarak kalmalıdır. Hududlartmı
zı vakia biz tesbit etmedik. Fakat 
malik olduiumu% ıeyi muhala%a 
etmek utiyoru~ ve muhafaza ede
ceğu. 

Bu sırada hazır bulunanlar: "Hcil 
Schuachnigg" diye bağınnışlardır. B. 
Schuschnigg sözüne şöyle devam et
miştir: 

- Bütün dünya huzurunda milli 
mevcudiyetimizin prensiplerini ilan e
diyoruz: Biz hıristiyan ve hür bir dev
letiz. Bu memlekette herkes kanun 
karşısında müsavidir. Şunu da söyli
yeyim ki, bütün komŞ:ularımızla eko
nomi kanlaşmalar akdettik ve politi
kamız, tabiat tarafından tcsbit edil
miştir. 

Orduya ıeıekkür 
Bundan sonra şansöliye Avuaturya

ya dostluk bağlariyle bağlı memleket
ler arasında İngiltereyi, Fransayı, 
Birleşik devletleri ve İsviçreyi .ıik- · 
retmiştir. Son günler zarfında vatanın 
mukadderatı hakkında endişelenen A
vusturyalılardan bir çok mektuplar ve 
telgraflar aldığını bildiren B. Schu
achnigg bunların hepsine heyecanla 
teşekkür etmiş ve müşterek imanın A
vuıturyanın istikbalini zaman altına 
aldığını söylemiştir. Bundan sonra da 
cephelerde çarpışmış eski askerleri se
lamlamış ve imparatorluk Avusturya
sının şanlı ananelerini muhafaza eden 
orduya teşekkür etmiştir. 

"- Kızılayın teftişine iki ilkka
nunda başlanmış, teftişler iki aydan 
fazla devam etmiştir. Ankara merkezi 
esaslı bir teftişten geçtiği gibi Kızıl
ayın, çok iılerinin kesafet merkezi 
olması dolayrsiyle İstanbula da çok 
ehemiyet verilmiştir. 

Kızılayın merkezde ve İstanbul 
şubesinde iki ayı geçen bir müddet 
devam eden bu devamlı teftiş netice
sinde maliye mlifettiflerinin vardık
ları neticeleri, memnuniyetle aöylc
meyi borç bilirim. 

Kızılayın muhasebe usulil çok iyi
dir. Kayıdlar ve defterler çok mun
tazamdır. Vesikalar ve müıbit evrak 
iyi tanzim edilmiftir ve iyi muhafa
za olunmaktadır. Satın alınan en ufak 
§eyler üzerinde dahi tam lbir hasaasi
yet gösterilmiştir. Kızılayın muhase
be vaziyeti, her bakımdan takdire ve 
örnek olmaya layık bir mükemmeli
yet içindedir. 

Maliye teftif heyetinin tcnsib ve 
taniyesiyle vekalet, i'lerindeki düz
günlük ve mlikemmcllilcten dolayı 
Kızılay reisliğine yazı ile de takdir
lerini bildirecektir. -

dıklan yalnız birer laf ve birer ef aane
dir. Millet olarak bu devletler dahi en 
mütevazi ferdlerinden en yükıek dev· 
let adamlarına kadar harbin heyula11 
kar1111nda ıüpheaiz pek çok korkmak· 
tadırlar. Neticeıi bilinmeyen bu çarpıt
ma önünde tüyleri ürpenniyecek inıan 
olamaz. O halde naaıl oluyor da ve nİ· 
çin harbden korkmaz görünüyorlar? 
Çok baıit bir ıebeble: Siyaset metodu 
olarak bir müddettenbcri bazı meml• 
ketlerde yükıekten abp tutma milli 
davaların halline yarayan bir ıiıtem 

farzedilmiıtir de onun için. Fakat, çok 
dikkat ister, eğer ölçüıü kaçınlırsa, bu 
ıistem milletleri harbin ateıi içine kay
dırabilir.'' 

lngilterenin, harb tehlikeıini berta
raf ebnek için her ıeyi yaptığını belir
ten muharrir ilave ediyor: 

"Almanya Merkezi Avrupaya inmek 
için ltalyaya Akdenizi, lıpanyayı ve 
belki ıimali Afrikayı vacletmittir. Bu 
iki tıklan birinciıi hakikat, ikinciai -
belki felaketli olabilecek - bir hayal-
dir. Ve M. Çemberlayn mukayeıenin ve 
farkm bugünlerde Romada dahi hiıae
dileceğini farzetmiıtir. O halde eier 
mümkünse ltalya ile anlqabilecek za
man ıimdidir. Bu inlkinı bütün bir '°" 
ğukkanlıhkla son hadlerinde tecrübe 
etmek lazımdl1'. M. Eden bu lcadannı a bir kıymet ifade etmez ayn - kati cüm e mevcu ur: • 

La.rbten evvel olduğu gibi, sulh ve da, biz de, kızıllar ve si!ahlar, bozlar bundan ileriye değil. 
lrıÜsalemet bakımından Avrupamn teh· Jet B de tek cep ·ı B S h h 0 g'' b son ve yeşiller de yo ur. ız . - Dinlctcı er, . c uo nı ın u 
like ınıntakaaı olmaktan çıkmıttrr. he vardır: Avusturya cephesı. sözlerini büyük alkışlarla karşlamıı· 
Bugün Avrupa sulhu belki Avrupa- Eski Avusturyada milliyetlerin !ardır. 
11rn cenubu gar:bı· sinden, ortasından · 1 .. d 1 1 'nı· hatırla d k k 

d biribirlerıy e muca e e erı - Biz, bu anlac.,,,:ıyr yapma an or. • 
.. Yahud da Baltık tarafların an kl w ~·-

B. Schuschnigg hür kalmak husu
sundaki azimlerini çok şayanı dikkat 
bir şekilde izhar etmiş olan itçilerle 
köylülere de bilhassa teşekkür etmiş 
ve şunları il!ve etmi§tir. 

Lord Halifax 
hariciye nazırı 

oluyor mu? 
Londra, 24 (A.A.) - Öğrenildiğfoc 

göre, kabine Lord Halifax'ı hariciye 
nazırlığına ve halen it nezareti aiyasi 
müateıarı B. Butlcri de siyasi harici 
müsteşarlığına tayini kararlattırıl
mıttır. 

havsala111na sığdll'amamıfaa buna Çem
berlayn ne yapıın? Adammetod'unu fe
da edecek değildiya? Hatta bu metodq 
ile Çemberlayn, Eden'in iıtifaaından 
belki memnun bile olmuıtur. Çünkii 
İtalyanlar Edenden memnun değiller
di. Belki o yokken daha iyi anlaprlar 
diye. Eier anlqmağa hakikaten niyet
leri varaa. Nitekim M. Hitlerle konuıup 

.,_ sınız. Bu fikir ayrılı arma ragmen madık ve rckinmedik. Zira, Alman mıl-
tehlı'keye maruzdur. Fakat ba~an- 11 h k'k.. ::ı 1-.. . büyük harb- bütün bu avuaturya 1 ar, a 1 1 avus- !etinin mukadderatını muvaff akiyetle 

dan asla. Filhakika buarünkii turyalt idiler (alkışlar). aradaki fark- idare eden B. Hitlerin .tözüne itimadı-
lerı evvelki siyasi aJemleb lk farın lar, büyük hamın kan dalgaları için- mız vardır ve bu an'"""""', Avusturya 
IİJaıi dun" ya arasında a an . • . ~-

b' d var de boğulup gıtmıştı. halkının lehinedir. 
"•a:iyeti bakımmdan ır teza " - B. Şuşniıg, harıb sonrası Avustur-
dtr. ,..._...IJen evvel, balkanlara Ba- d bl B. Sshucng, bundan sonra nasyonal 

nan.r~ h b v.a_sı;ı.ı_~ .. ~Y.a~i_.!!1,Y_atı_n_ın _a·-~- -~·su· o~ " _ _..tfık ik ... ;ı,.,.,6Mbı M\1r9n t. • - • - --. - • - -_,..-1:A•\-... ı.:--ı.. ~ .... ~ .;n.n. .. tli hir 
hliy!:;'::-Si~ ö~, ::ıkaıı yanm- ler tarafından yapılan anşlus tcşeb- tavırla ıunlan aöylemittir: 
'-daaında balkanlı olmıyan devletle- büslerini tenkit eylemiştir. Bizim için, ne nasyonalizm, ne de 
~- · tı_: __ . · do- Bu te•ebbil1ılcr, dcmi..+ir, bir gUn- sosyalizm vardır. Bizim umdemls va---.. nüfuz mücadeleaı. ııuı.;ıu ve T .,. 

- Bu saatte aramızda yeni uçurum
lar açmak.tan sakınalım. Artrk parti
zan sıfatiyle düşünmeye hakkımız 
yoktur. Bundan sonra ancak avustur
yalı ve inan ııfatiyle dilfünebiliriz. 

Bu talimatta ezcümle deniliyor ki: 

Bu tayinler, ya yarın yahud da öbür
gün r~men bildirilecektir. 

Va110va operasında 
&'elen ve Almanya ile anlatmak tar.ita
n Lord Halifakı'ın bariciy~ ptiril
meıinde de bunu görüyoruz.'' u ... 1."""; J..:. fo•oLLiiliin iLt:. 

J eJ lNC\L":ri.R.l:.N\N D\~ ?OL\~ 
ııan de etmek için yapacağı Art• t • ·ı SON POSTA'da Muhiddin Birsen, 
mücadele, benim tarafımdan e- 1$ Ve iSÇi er Eden'in istifaımdan bahıederek bu ie-
zilecektir. Bu benim vazifemdir. t 1 tifayı intaç eden sebebin belki ytı1nız 

lı.Yılİyle birincinin netic~ olarak, lilk bedbinlikten doğan lüzumsuz ve tanaeverliktir. (aIJaılar) bu dllfilnce-
bı.Ikan milletlerinin kendi araların- manasız teıebbUslcr olmu§tur. Geçici lere mevcud iyi cihetler, vatansever 
"-• . B"yiik barbten siyasi sebebler dolayıeiyle uzun za. cephe içinde kendilerine faaaliyet aah•· 
~ a.nlaflllazhklar. u f · man ihtiayç gösteren meseleleri he- sr bulacaklardır. 
~el h-- bu"'yu'"k devletin men aatı 
1..... - - d bu men hallediveımeye kimsenin hakkı Bütün dünya huzurunda vatarumızın 

B. Sllfni6 memleketin •elôme- grev yap 1 ar ftalyaileanlqmameaeleıideiil,JnsiJ-
ti ve menfaati için «>•ya/ bir .ulh Var§OVa. 24 (A.A.) - Opera &Tevi terenin politikasındaki umumi bir ,._ 
lüzumu üzerinde urar etmiş ve devam ediyor. 450 artiıt, dekorcu, mı- mayülün neticeıi olclufunu bydedeuıla: 
orta AvrupaJa büyük bir nayo- zıkacı ve 200 il kadın olmak üzere dan- diyor ki: 
nal UJ•yali•t devleti lilnini bil- sörler tiyatro binuını iıgalde devam "Eden, genç ve kanaatli bir lnciliz 
hana reddetmiş ve •onra mütte- etmektedirler, demokratı aıfatiyle, gerek Almanya•• 
rek ideal için, Avu•turyayı mü- Birçok lokantalar grevcilere yiye- reı:ek ltalya karıı~da daima ıu Iİy .. 

"""ll(anla!mııtı. Büyük harb e ya· yoktur. . hürriyet ve iıtikl!lini müdafaa huau-
t'.ı:rnadadaki menfaatlerin çarpıtma· Avusturyayı Almanyaya bağlayan aundaki aarllllmu umimizi kuvvetle 
1tftdan çıktı. . bütün rabıtalara rağmen, bef ıene sü- tekit ederiz. 
Balıkan antantı bu facianm bır de- ren kanlı ve feci kardeş mücadelesi, B. Schchniı, bundan sonra, yabancı 

fa daha tekıerriirüne meydan verme- hepimizin hatırındadır. Bugün, bu memleketlerde dolaşan bir takım şayia
lbek azminin bir ifadeıidir .• ~onae_:, kardeş mücadelesi, bütün milletlerin ların asılsızlığını ıöstermek için, Avua
clört aene evvel Ankarada 1~~ mi- al8kadar olduğu umumi sulhu tehli- turyarun ekonomik vuiyeti hakkında 
tiği ~alarcla antantın en bu~.. - keyc koyuyordu. Bu dakikada, eski rakamlar aaymıı ve demİJtİr ki: 
Jrıarı1 . olan Atatürk, azmi ıu vecız cum- yaraları deşmeyi doğru bulm?~rum. 

Yalnız Şansölye Dollfussun ?lur~en Bu rakamlar, hakiki terakkilcr kay-
e ıle ifade etmiıti : l so·'ylcdı'gWı' ao"'zleri hatırlatmak ı9terım. dedilmit olduğunu iıbat eylemekte-

''B ika b" 1° ~ ·nı· ı·atiyen er ve d' t · l'k b h · d d üh0 t k a n ır ıgı . d" nler Dolfus ölüm halinde iken, ben ır. şaız ı a sın e e, m ım era -
Onu kendilerine tıar e ıne ' sulhtan başka bir şey istemiyorum, kiler elde edilmiştir. Ayrıca, büyük 
ba.rb ile sulhun ne olduğunu tec- d . . ifler için bir program hazırlanmış ve 
· b lhper emıftı. • buna aarfedilecck krediler teıbit olun-

rij e ile bildikten sonra •0 • • Avusturya, kendi alman .kara~terı-
~er olmayı tercih edenlerdır.,, ni daima muhafaza etmek ı.stemış ve muştur. 

Tarihi bir hakikat ifade ed~n bu daima alman olduğunu söyl~i!tir. 
IÖ~er At t" k gibi büyük bır .... Berchtesgadcn görüFJelcrının he
lcer v: ınu:a7Eer bir kwnand~ın dağ- defi ıı temmuz 1936 anlaşmasından 
lıttda.n çıktığı için daha manıd~ ır. son;a muallakta kalan anlaşmazlıkları 
..,. • - ..J kı ruz- kald rmaktr ~ll&eyin bu içtima devresınue ak ortadan 1 

• 

~llleai ne olacak? Bu kati olar Hiıler Avu3turyanın tam hü-
lllı.lfun d W"ld" fakat balkan konaıe-
)'i İçtinıa~:;m;~ balkan devletlerini künıranlığını tanıyor 
)'-ından ve uzak' tan ali.kadar ed~ Bu görüıme esasında, B. Hitler, 

. l h-lıümetinin Avusturya le· 
~tiin enternasyonal meseleler~. B?9 a man u h .. k.. l 
fiilrnes"ı tabı"·ıdir. Garib teaadüftir deral devletinin tam u umb~al~.'-

akta olduğunu ı uır-
i Keçen sene kon&eY Atinad~ içtima iı?ı .tanı'j;er iki hükümetin, da-
tiği z·-·-da balya ile (ngıltere a- mııtır. l k ti mem 

-•acu• .. e hı"li inkiıalı yalnı~ a a ar A : 

~daki münasebetler günun en - . 'l ·ı ven bir mesele telakkı 
eıtıiyetlı' m-· .. l-·; ı·di. lngiltere lta. 1- leketı ı gı e.,. t B ,..._ ...... l . kabul olunmuı ur. u 
a ile henüz Centilmen itilafını un- etme erı manda ncu· 

1 . b " "'k deV- d LJ raıvon aynı :&a 
antı§tı. Akdenizin iki uyu eH a .,. · · d iıtihdal eyle-

et' b ikan an- yonal ıosyalı:&mı e Bu dekleraa-
ı arasında bir anlaıma, a Jd Lt bulunmuıtur. . . 

• d gun o u- me" e h-L"metının ~ ntının hedeflerine e uy n ü~erine alman ""u 
lllndan konsey, içtimadan sonradn4:f" yo dahili iılerine karııma-

Mali ve ekonomik politika 
Avusturya devletinin son ıenelcr 

zarfında takib ettiği mali ve ekonomik 
siyasetin doğru olduğu tahakkuk et
miştir. Bu, siyaset ,ekonomik vaziye
timizi düzeltecek mahiyettedir. 
Şu halde program aarihdir: 
- Memleket içinde temerküz ve ıil

kunet ,terakkiye yardım edecektir. 
Terakkiye mani olmak iatiyenler, ia
terlerae kargaıalık çıkarsınlar. 

Size bu rakamları, bilahare fU suali 
sormak için verdim. Bu vuiyet, öl· 
mekte olan bir devletin vaziyeti mi
dir? 

Dinleyiciler pnsöliyenin bu sözleri
ni hararetle alkışlamı~ardır. 

Roma protokolları 

cadeleye davet etmiştir. cek, içecek göndermişlerdir. aetı lutmuıtur lktıaadi kuvvetleri z.. 
B. Şu§nig nihayet Avusturyanın Tiyatronun aksesuarları grevcilerin yıf olan bu memleketler lqiltereniıa 

şehidlerini ve bilhassa büyük şansöl- ikametlerini mümkün olduğu kadar geniı vaııtalan ve imkanları kartıam
ye Dolfusu anmıı, tanrıya imanını ho§SCl geçirmeleri için btimal edil· da. _onunla yanıtan brkacaklar ve ...;; .. ~ 

mektedir. -~-.. 
teyid etmi§ ve sözlerini 41yapıın A- bınnde yelkenleri ıuya indirec-'-'erdi-. 

Ezcilmle Bariton Mosaakovski evet- 11C1U aa vusturya,, diye bağırarak bitirmiştir. O zamana kadar itleri oyaJ ..... ı.. a.:ı 
~i. gece yatağını "Lohengrin kuğusu" ı 1 ..... --, u-

Avu3turyada gene Na~ilerale.y- ıçınde yapmıtır. et er Cemiyetini tutmak ve Milletler 
hine tedbirler alınmağa Grevin komünistler tarafından ida- Cen_U.yet~nin h~~ çerçeveai içinde 

re edilmekte olduğu pyialarını tekzib lngılız aıyaaetinı muzafferiyete götür-
ba§lanıyor k. • mek..AnlaııJan Ch. amberlain hükuAme.; etme ıçın grevciler dün sabahleyin ve .., 

Viyana, 24 (A.A.) - Newa Wiener k ·· · . bu 11ya1ette tehlıke gördü ve du"nv. a. ıam uzerı mılli marfı ıöylemifler- ,,_ 
Tageblatt gazetesinin haber aldığına dır. ıulhunun muhafazaaı namına bütün 
göre, Viyana belediye reisi B. Şmid me.uliyetleri lnriltere üzerinden aL 
diln "Vat~_npcrver. cephe" nin bir top~ :'' 1111111

111111•1111111111 .. 111ı11 1 11 • ı '- nıak arzuaiyle, bir taraftan ltalyaya, bir 
lantıaı munascbctıyle polise ve jan- • : t~.tan da A~nyaya kartı doıtane 
~ar;aya1?aayonal - sosyalistler hak- S 8 -9 yacında : bır sıyasetle bır anlaınıa eli uzatmaya 

m a ta ımat vermiştir. : • : karar verdi. . . 
''Gamalı haç takmak, alman : Gazi Osman Patanın müdafaa- • Eden'in bütün muhalefet tarafından 

tarzında •elam vermek, _ bazı : sında "Plevne" de küçük yaşta ~~~lanan bir kahraman haline gelıne-
tahJidler altında • alman marşı E bulunmuş olan bir :~:: bqka bir izah ve aebeb göıteri-
olan Doyçland'ı •öylemek ycuak • 
eclilecektir. : Tü k b • t • lngilterenin tarihinde pek çoktanbe-

H ~ r za 1 I ri böyle bir harici politika mün•kaıuı 
ua,.i evlere alman bayraiı ve böyle bir buhran görühnüı değildi. 

çekmek Ya.aktır. Bununla bera- • Bu defaki buhranın inkiıaf ve t---Lur-
b matbaamıza geldi. ''Plevne ~ er. vatanperver cephe, bir kim- ıeki!leri ile anlıyoruz ki bu büyük dün· 
•enın tah•en na•yon.al • •o•yali•t müdafaasında bir İngiliz za. Y~. ı~paratorluğu kendisini büyük 
olduiunu bildirmeaine muhale- biti" tefrikasının mütercimi- ~uıkuller kar111mda hiıaediyor. Batka 
let etmiyecektir. ne Plevne' deki hiç ~ir. aebeb buhranın bu kadar kuv

vetlı bır tezahürünü izah edemez 
• Şimdiki muhafazakarlann kÜtleıi 

karıısmda hak kazanan Eden d w•ı 
d' Ch egı. Çocukluk 

r,ettiği tebliğde bu yiizden d~Y. ~gu !::;~:r;;anti eden bir seri ted-
ine-- . . .. 1 ·tade et:nu§ll • 

·•au.unıyetı §OY e ı . ı birler alınmııtır. rtl 
''Balkan antantı konaeyı barıt . : B Şu nig bundan sonra bu şa arı 

B. Schuschnigg bundan sonra 5 şu
bat 1938 tarihınde tasdik olunan, 11 
tenunuz 1938 anlaşmasında, Roma pro
tokollarını bahis mevzuu eden bir ka
yıd mevcud olduğunu hatırlatmış ve 
demit§ir ki: 

Alman~anın resmi radyo neşriya
t~nı umumı yerlere vermekte, bu neş- : 
rıyatın Avusturya postaları tarafın- : 
dan t_~krar edilmesi hali müstesna ol- : 
mak uzcrc, yasak edilecektir.,, E hatıralarını anlattı. Neden 

ı; a?1berlain haklı çıkmııtır. Lon. 
dra kabıneıinin yeni ıartlar içı·nd 

. b' h . . eve 
yenı ır arıcı ye nazın ile idare ede w. 

."rıd:, ~:~~~~:;::~ı ~:~~~;I vb~cl~d~ ~cymtir~:ı~ ~z~~u~?r~:~at:~;:~ 
. ~ üh. hır anu us erı s :ı • abli .. olarak vatan 

e ıstikrar için ~ ım lafIDA· si azmin yehga~e tteanz ın:ası her türlü 
l eden İngiliz. - ıtalY.~ an ever cepp enın 

b tır s faali etten vazgeçıne-ilhassa takdir ~tınıf ·"i' ltalya meşru olmıyan y . r w. 
Gerçi bugün, Jngıltere ~~ ime- . asa dahilinde işbır ıgı yap-

r-aaındaki münasebetlerin uze b'I ıne~ıis~~;:n her avusturyalıya va~an~c
·, heniiz müzakere safhasına ı ı~ ma h girmek hakkı verılmış-
. fakat vaz . ver cep eye 

~ll'nıenıi§ bir mevzudur. l nıa· ~~· .:_----------=--=~---et' . " " an aı tır. 111 geçen seneki tam .. w .. .. kon- · 
an daha ümidli göründuegcuekn~ir. ~ baılıca iıler arasındadır •. Bu. ıç-
y ınemnuniyetle kayded Akde- ;~da antantın müstakbel mkıta-

. Buna yakından bağlı olan _ da d~ha kuvvetli safhalara tera.k-
112. ı b" Avrupa nıe fın • ed ek mesud kararlar 

ı~.eri, orta ve gar 
1 

devlet- kis~ni t~ı~ . ~en, bugÜn ıehrimi-
~l~lcri, Bulgarista:ıla balkan Antant verılmes nı dil uhterem 
-r-ı arasındaki münasebetler, . . d . tereflendirecek olan m 
~\'letleri arasındaki ticaret,. ikkt?aaf zı · ı · · · selamlarız. 
e L!· • • ın ıta ı nıiaafır erıınızı A. Ş. ESMER 
. 111.ultür münasebetlenıun 

1 
la-

ıbi ıneseleler konseyin meffll 0 

- Binaenaleyh, son günlerde enter
nasyonal .basının kaylcttiği gibi A
vusturya ıle İtalya arasındaki münase
betlerin zayıflığından bahsetmek yan
lıştır. 

B. Schuschnigg bundan sonra, A
vusturyanın dahili işlerine müdahale 
mahiyetin~e olan her şeyden kaçın
mak auretılc Avusturya milletine olan 
scn:patis~ni ~ö~tercn B. Musoliniyi 
sena etmış ve ıkı memleket arasındaki 
mü~as~bctlerin değişmiycceğini ilave 
etmıştır. 

Schuschnig tarihi ananesi itibariyle 
Avrupanın ayrılmaz bir cüzü olan A· 

B. Göring 
görüşme mi 

politik 

yapıyor? 

. 
: •onra aynı :zabit Plevne'ye 
: giderek e•ki hatıra yerlerini 
: dolQfm1ttı. Muharrir arka-• 
: d~ımı:za bu ikinci --. ~arşova, 24 (A.A.) - Havas muha- : 

bırınden: B. 'Göring, dilnkü günü ka- : 
rarlaşan program mucibince g . . Hatıralar . . . ~ırmış-
tır. Kendısınc, yapmış olduğu bütün 
ce~elanlar~a mühim mikdarda polis 
mufrezelcrı refakat etmekte idi 

İyi malumat almakta olan .:ıahfil
ler, mumaileyhin, leh zimamdarları i
le yapmı~ olduğu görüşmelere siyasi 
hır ehemıyct atfetmektedir. 

Dün akşam neşrelilmiş olan reımi 
tebliğ, alman bakanının dünkü günü 
nasıl geçirmiş olduğundan bahset
mekle iktifa etmektedir. 

ını anlattı. "Plevne müdafaasın- • . 
da bir ingiliz zabiti" tefrikasın- : 
dan sonra, size birkaç gUn alire- : 

• cek olan bu nefis tefrikayı ve- : 
: receğiz. : 

f Bekleyiniz! f . . 
~ . 

······································--

. )' 'k 1 cegı ~~nı po ıti a, ngilterenin fırtınalar 
ıçınde bulunan siyaset teknesini ı· 

t . • ıe a-
me ew enıtirecek ve Avrupaya ınuhta 
ol~ugu aalh ve ıükiinu getirebile ı 
mı? Bunu bize hadiselerin yak . k~ 
f "k• 1 ın ın ııa· 
ı aıı ar o arak gÖllerecekt' ,, 

ır. -
1 ngiltere - 1 rlanda 

görüşmeleri çıkmazda 
Londra, 24 (A A ) Ö . . . 

göre İ ·ı · · - ğrenıldığıne 
s b, ngı tere ile İrlanda arasında 
b ~rl cst İrlanda devleti ile Ulstcr'in 
ır eşmeleri meselesi hakkında ecre~ 

Y~n e.tn:ektc olan görüpneler, çıkmaza 
gırmıştır. 

t T n~.ı ız kabinesi vaziyeti tetkik et-
mek uzcre pek yakında toplanacaktır. 



------------- - -
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Yüzbaşı F. W. von H erbert 
Yazan: 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

ULUS 

Zenci boksör Joe Louis 
Nathan Mannı nakavt etti 

"Ata bin, birinci fırkaya git; Müşire 
<le ki eğer İmdad gelmiyecek olursa .... ,, 

Nevyork, 24 (Hu
susi) - Dünya a
ğır siklet boks şam
piyonu zinci Joe 
Lois, bu unvan için 
amerikalı boksör 
Nathan Mann'la 
dün gece karşılaş

mıştır. Uzun müd-

dettenberi sabırsız

lıkla beklenen bu 
maçı görmek üzere 

Gerçekten, o sırada Plevnenin ve 
bizim eski ordugahımızın büyiik bir 
kısmı düşman eline geçmiş bulunu
yormuş. 

Durduğum yerden, birinci fırkada 
neler olup bittiğini göremiyordum. 
Merkezinde ve sol cenahında mu
harebenin fasılasız bir surette de
yam ettiği anlaşılıyordu. 

Şimdi benim bölüğümde zabitler
den bir ben sağ kalmıştım. Yedi ça
yuştan da iki tanesi şehid düşme
mişti. Bakkal çavuşu saymıyorum; 

çünkü Binbaşı ona bütün zabitleri
ni kaybetmiş olan bir bölüğün ku
mandasmt vermişti. 

Bölüğe bir nizam verdim; otuzar 
mevcudlu iki takrmı iki onbaşının 
kumandası altına soktum. Bu ta
kımlardan bir tanesi, rus istihkam
larının gerisinde yüzleri garbdeki 
düşman tabyalarına dönük dura
cak, ötekisi de çamur kulübelerde 
ihtiyatta kalacaktı. 

Tereb'in gözlerini kapadım; ar
tık soğumuş olan elini son defa ola
rak sıktım. ve üzerine büyük kapu
tunu örttüm. O zaman, dünyada 
herkesten fazla sevdiğim öteki ar
kadaşıına şu son hizmeti yapmama 
imkan vermeyen talih ve mukadde
rata lanet ettim. Fakat onun cesedi 
bir mil geride idi ve ben de onun o 
güzel, o y.akışrklı yuzune tekrar 
balmıağa kıyamazdım. 

Her ne ise, muzaffer olmuştuk. 
Fakat pürüzlerin en sunturlusu he
nüz fethedilememişti: Önümüzdeki 
müthiş tabyalar. 

Üzerlerinde yiyecekleri, silahları, 
cephaneleri ağır bir yük teşkil eden 
neferlerim, ilk çarpışmanın heyeca
nı geçtikten sonra, ondan Önceki 
öört günlük mahrumiyetin de tesi
riyle birdenbire o kadar halsiz, me
calsiz ve bitkin bir tavur takındılar 
ki o zaman, artı:k, her §eyİn bibnit 
olduğunu acı acı anlanıağa batla
'dıın. 

Ondan sonra olup biten şeyleri, 
ıyıce hatırlayamıyorum. Kararla
madan bir hesabla saat on birde 
ruslar sağ cenahımıza, bir çeyrek 
sonra da bize hücum ettiler. 

Ağır zayiat vermemize rağmen 

bir saatten fazla mevzilerimizde tu
tunduk. Benim bölüğümden on kişi 
Claha şehid düştü. Böylece bölüğüm
C:le elli kİ§i kalnuştı. Yanımızdaki tabur 
hem ruslarm, hem de romanyalılarm 
tazyikı altında kaldığı için bizden çok 
tlaha fazla şehid vermiş, hemen hemen, 
mevcudunun üçte ikisini kaybetmişti. 

Saat on iki ile bir arasmda mu
liarebe umwnlleşti ve bütün cephe
'de §iddetini artırdıkça artırdı. 

Her tarafı duman kaplamış oldu
ğu için birinci fırkanın ne halde bu
lunduğunu göremiyordum. Rus gül
leleri daha sık d'iişmeğe başlamış· 

tı. Tekrar ilerlemek, hücum etmek 
için biç bir emir verilmiyordu. 

Zaten her taraftan imdad kuv
vetleri almış olan kalabalık düşman 
yığmlarına karşı her hangi bir ha
rekete geçmek de faydasız olacak
tı. Dürbünümle şark tarafından tam 
mevcudlu fırkalar gelmekte oldu
ğunu görüyordunı. 

Kaznn bey, yaralandığı içıin şim
di iki taburun da kwnandanlığmı 
Üzerine alan Binbaşım saat bir su
larında beni çağırdı bir kulübenin 
divarı üzerinde çıkmış tek tüık ot
ları, sulh ve sük\ın içinde yiyen bir 
rus atmı göstererek dedi ki: 

- Ata bin, birinci fırkaya git; 
Müşiri bul; hiç olmazsa Tahir pa
şayı gör ve ona sağ tarafnmzm sı
kıştığını, eğer kuvvetli bir yardım 
gelmiyecek olursa burada tutunma
mıza imkan bulunmadığmı &Öyle. 
Talimat al ve vaziyeti öğrenip geri 
gel! 

Ben, bölüğümden sağ kalmış olan za• 
valldarı, en kıdemli onbaşmm ku
mandasına bıJ'lakarak, cephe geri
sinden birinci fll"kaya doğru atımı 
sürdüm. 

Bu dakikadan sonra aldığan inti
baları birbirine karıştll'ıyorum. 
Yanlarından geçtiğim ilk taburlar 
gayet muntazam bir halde idiler. 
Sonra bir yere vardım ki 011ada 
mağlı'.ibiyet çölaııüştü; inhiza.m baş
lamıştı. Bütün neferler, mevzilerini 
bırakarak nehre doğru kaçıyorlar
dı. Nihayet merkeze - bütün bu 
nıüddet zarfında muhaTebe olanca 
§iddetiyle devam etmekte idi -
yaklaşınca korkunç bir panik man
zarası karşısmda kaldım: 

Muvaffakiyet ümidi kalmadığmı 
gören askerler, hiç bir emir alma
dıkları halde önce muntazam bir 
surette ricate baş,lamışlar, sonra.dan 
intizam bozulmU§ ve ricat bozgun 

halini almış, herkes kendi canmm 
kaygı•r cı~ ·~ı-. -
defa nehrin aağ key-.ama kapağı a-

tarlarsa orada selamete erecekleri

ni ve ikinci fırkanın da orada henüz 
mağlôp edilmemi§ olduğunu sanı

yorlardı. 

Umumi bir ricatta hiç bulunma
mıştım. F aıkat şunu söyleyebilirıim 

on binlerce seyirci 

maçın yapıldığı sa
lonu doldurmuştu. 

Zenci boksörün bir 
beyaz amerikalı ile 
karşılaşması, bü· 
yük maçın etrafın

Dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 
muhafaza eden zenci boksör Joe Louis 

da uyanan alakayı ayrıca artırmakta 

idi. Her iki boksörün kazanma, kaybet
me ve berabere kalma ihtimalleri üze
rine yüz binlerce dolarlık bahse giri
şilmişti. 

Maç bu heyecanlı hava içinde başla
mış, fakat çok geçmeden Nathan 
Mann'ın tarafdarları ümidlerini kay
betmişlerdir. Çünkü daha ilk ravund
dan itibaren J oe Louis gayet hakim bir 
şekilde döğüşmeğe başlamış bulunu
yordu. 

İkinci ravndda bu hakimiyet daha 

Frankistier yeni 
mevzilerzaptettiler 

Salamanka, 24 (A.A.) - Umu.mika
rargahın bir tebliğine göre, Franko 
kıtaları ağır zayiata uğrayan düşmanı 
takibe devam ediyor. Düşmanın üç 
tankı tahrib olunmuştur. Franko kı
taları ileri yürüyüşleri esnasında Ga
liana ve Albaniza tepelerile Espesa 
köyünü zaptetmişlerdir. Bu son mev
kiin askeri fevkalade büyük ehemiye
ti vardır. Turia vadisinin düşmandan 
temizlenmesine devam ediliyor. 

Gönüllüler işi lıakkındaki 
Alman teklifi metni 

Londra, 24 (A.A.) - Almanyanm 
Londra maslahatgüzarı B. Wörmann, 
bugün karı~azlık komitesi başkanı 
X.0""'" s-ı~---~--
rinde zuhur eden güçlükleti izaleye 
matuf formül hakkındaki ingiliz tek
liflerine Almanyanm cevabx111 ver
miştir. Alman cevabı esas itibariyle 
müspettir. İngiliz formülü, İspanya
dan yabancı gönüllülerin geri alınma
sına dair olarak müzakere edilmekte o
lan projenin teferruatına taalluk et-

bariz bir şekil almış ve üçüncü ravn
da kadar Nathan Mann, yediği yum
ruklar altında beş dakika yere yıkıl

mıştır. 

Aynı ravnd esnasında Nathan Mann 
altıncı defa yere yuvarlanmıştır. Ta
raftarları, boksörün doğrulmasını he
yecanla beklerken, hakem de ağır ağır 
dokuza kadar sayıyordu. Çok bitkin 
bir halde olan Mann doğrulamayınca, 
mağlub ilan edilmiştir. Joe Louis dün
ya ağır siklet boks şampiyonluğunu 

muhafaza etmektedir. 

Meksikada bir patlama 
Meksiko, 24 (A.A.) - Chihuahuha 

eyaletinde Hayurich'de bir madende 
müthiş bir patlama olmuş ve neticede 
karbon gazı ile dolu birçok depo va
gonlarile iki dinamit sandığı berhava 
olmuştur. 

Patlama neticesinde bir yangın çık
mış ve su azlığı yangının söndürülme
sine engel olmuŞıtur. 60 işçi evi ile bir 
çok ticaret müesseseleri harab olmuş
tur. 

3 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştır. 

melrtedir. 

Almanya ve lıalya Frankoya 
silah gönderiyorlarmış 

Vaşington, 24 (A.A.) - Mühim bir 
amerikan şahsiyeti beyanatında de
miştir ki; 

~t\t\\\nv~01.d'ftl~" aıı6QOA..f,\m'14 
kaynaklarından verilen haberler siyası 
amerikan mahafilinde hararetle mev
zuubahs edilmekte ve Chamberlain'in 
İspanyadaki gönüllülerin geri alın
ması hususundaki hareketinin tesirini 
kaybettiği söylenmektedir. Çünkü al
man ve italyan harp levazımI mütema
diyen İspanyaya akmaktadır.,, 

ki bu, en müthiı çarpıımalardan da · .9111111111111llllllllllil111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 a.. 
daha feci oluyordu. Burada insan- N 10 ~ 
lardan, beygirlerden ve arabalM"- : Yazan: Alexiı T olıtoi o: § -dan mürekkep müthiş bir selin içi- : : 
ne girmiştim. Bir defa paniğe uğ- : 
ramış ol,an bu insan cereyanının ö- : : 
nüne geçmek istemek, akmtılarm : : 
önüne geçmek istemek gıibi fayda.sız : : 
ve imki.nsızdı. : : 

= -Her rütbeden zabitler intizamı - : - -tesis ederek askerleri düşmanın : : 
karşısında durdurmağa var kuv- -
vetleriyle çalışıyor, fakat iş, bu rad- _ 
deye ge1dikten sonra fazla da ileri- : 
ye gidemiyorlardı. 

(Sonu var) --

6 ıncı 
konsey 
toplanhsı .. 

(Başı 1. inci sayfada) 
mizde ve cihanda sulh: işte şi
arımız! Bütün Balkan devletle
rinin, bunu söylerken, antanta 
tekaddüm eden ilk temas ve ha
reketlere iştirak etmiş olan ve 
dostça münasebette bulunup ken
disini de bir gün aramızda gör
mek ümidini muhafaza ettiğimiz 
Bulgaristanı da kasdediyoruz, 
hiç şüphesiz hiç birinin menfaati 
bu gayenin aleyhinde değildir. 
Balkan sulhu, asla, balkanlılar 
lehine bozulmaz. Bu devletlerin 
tarihleri tecavüz ve istila planla
rına alet olmanın faciaları ile 
doludur. Tahrikçi politikalardan 
hiç biri içinde sürüklenmek ihti
malini nezetmek dahi, bugünkü 
şartlar içinde, Balkan antantını 
kıymetlendirmeğe kafi bir sebeb
tir. 

Devletlerimizin tecrübe ve ba
siretli hükümet adamları, Anka
ranın samimiyet havası içinde, 
en iyi görüşme muhiti bulacak
lardır. 1938 yılının ikinci ayrnda, 
burada, Balkanlar bölgesinin 
sulh ve emniyeti namına yapıla
cak olan yeni bir tezahürün ci
hanşümul bir değeri olacağını. 
toplantıyı hemen takib eden a
kislerden anlayacağız. Bizim 
için iyi geçecek olan 1938 sene
sinin, başkaları için de bir huzur 
devri hazırlamasını temenni ede
lim. 

Falih Rıfkı ATAY 

Galalasarayldar 
dün geldiler 

Galatasaray kulübü sporcuları dün 
akşamki trenle İstanbuldan şehrimize 
gelmişler ve istasyonda Muhafızgücü, 
Harbiye, Ankara Galatasaray ve diğer 
kulübler idarecileri ve bazI sporcular 
tarafından karşılanmışlardır. 

Ga}::ıf,.., ulrl l"nm"'..+ i •• '",aaat __ ~~ nnwiU".u-gY:J"t~r-.ufıli l'Jltu15 .... ., 

ayni saaatte Harbiye idman yurdiyle 
milll kiline maçlarım yapacaklardır. 

Galatasaraylılar Belvü oteline inmiş
lerdir. Bugün öğleden sonra şehir stad
yomunda ekzersizlerini yapacak olan 
kafile B. Vamık Gezenin reisliğinde 17 
sporcudan mürekkeptir. 

Rayhıbank hissedarlar 
meclisi toplanacak 

Bedin, 24 (A.A.) - Yarı resmi 
membadan tebliğ edilmiştir: Rayş
bank mahfillerinde bildirildiğine gö
re, 11 martta toplanmağa çağırılmış o
lan hissedarlar umumi heyeti, Rayş

bank merkez komisyonundaki mün
halleri dolduracaktır. Bu vaziyet, B. 
Şaht'ın istifası hakkında birkaç aydır 
dönen şayialara nihayet verecektir. Bu 
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RADYO 

Ankara 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 muhtelif p 

ne~riyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi 
halk şarktları - 13.15 Dahili ve harici 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Muht 

plak neşriyatı - 18.30 İngilizce ders: 
me İpek - 19.00 Türk musikisi ve halk ş 
kılan (Halük Recai ve arkadaşları) - 1 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 T 
musikisi ve halk şarkiları (Nezihe ve ar 
daşları) - 20.15 Konferans: Parazito 
Nevzat - 20.30 Saksofon solo: Nihad Es 
gin - 21.00 Ajans haberleri - 21.15 Ka 
şık plak neşriyatı - 21.55 - 22.00 Yarı 
program ve İstiklal marşı. 

lstanhul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 plfilcla tii 

musikisi - 12.50 havadis - 13.05 Pi" 
türk musikisi - 13.30-14.00 Muhtelif pl 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla 

musikisi - U.00 Konferans: Ali Kami A 
yüz (Çocuk terbiyesi) - 19.30 Beyoğ 
halkevi gösterit kolu tarafından bir te 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Vedia R 
za ve arkadaşları tarafından türk musiki 
ve halk şarkıları - 20.30 Hava raporu 
20.33 Omer Rıza tarafından arabça söyl 
- 20.45 Muzaffer Güler ve arkadaşları 
rafından türk musikisi ve halk şarkıla 
(Saat ayarı) - 21.15 Mustafa ve arkadaş! 
rı tarafından türk musikisi ve halk şarkd 
rı - 21.50 OR;{ESTRA: Tchaikowsky: L 
belle au boiı; dormant. 2 - Liszt: Rhapsodi 
No. 2. 3 - Waldtenfel: Estudiatina valse. 4 
Stolz: Marchcn der İngend - 22.45 Aja 
haberleri - 23.00 Plakla sololar, opera 
operet parçaları - 23.20 - 23.30 Son haber 
ler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

U..t".tı:.l{A ve OPERETLER: 14.10 Lay 
zıg - 15.15 Prag - 19.30 Budape~te 
19..45 Bukreş - 20 Frankfurt - 21 Mid 
land RegionaJ. 
ORK~~1'RA KONSERLER! VE SEN 

FONIK KOr.ı~ERLER: 15.25 Hamburg 
19.10 Kolonya - :ı.rı Berlin, Breslav, Va! 
şov~ - 20.45 Sottens - • 21 Milano - 21.3 
Prag, . Strazburg - 22 l:ıı .. Jı;holm _ 22. 
Laypzıg - 22.40 Droitwich - "3.15 Tul 
- 24 Frankfurt, Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 18.30 Beromünsteı ... 
19.10 Münih - 21.10 Beromünster - 22.-40 
Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 15.35 Laypzig 
16 Münih- 16.35 Prağ - 17 Berlin, Paris 
P.T.T. - 18.10 Hamburg - 18.15 Straı 
burg - 21 Frankfurt - 22.50 Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.3 

Königsberg - 8.30 Stuttgart - 12 Laypzil• 
Münih, Hamburg. 

ORG KONSERLERİ ve KOROL~' 
18.15 Königsberg - 22.15 Brüksel. 
HAFİF MÜZİK: 7.10 Breslav - s.30 

Breslav, Münih- 9.30 Berlin -10.30 HaııY 
burg - 10.45 Frankfurt - 12 Kolonya -"' 
13.ıs Münih - 14.ıo Frankfurt - 1.uı 
Be'rlin, Kolonya -15.35Berlin-16 FranV 
~ "-W:ro .. ·-ı.nunn lT"B' erun - ır.10 
Bcrlin, Franldurt, Hamburg - 19.15 St~tt• 
g~rt - 20.40 Tuluz - 21 Roma - 22.30 :Mii• 
nih, Stuttırart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart ...., 
19.10 Laypzig. 

DANS MÜZİÖİ: 9.30 Viyana - 23 Brük• 
sel, Flo~ansa, Lemberg, Roma, Vilna -
23.15 Mılano - 23.20 Budapeşte - 23.ZS 
London - Regional - 24 Droitwicb, Lük• 
semburg. 

Hukukta doktora imtihanları 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Hukukta 

doktora imtihanlarına bugün devaı1' 
edildi. Ve neticelendi. Şehrimizde bu• 
lunan isveçli profesörler şerefine To
katliyanda bugün bir çay ziyafeti ve• 
rildi. 

-
Günıriikler Umum Müdürü 

geliyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Gümrük• 

ler umum müdürü Mahmud Nedifl1 
İzmirden geldi. Yarın akşam Ankara· 
ya hareket ediyor. Umum müdür tz• 
mirde gümrükler üzerinde tetkikle! 
yapmıştır. 

~~~~~~------------~~~----~~~--~~-': 

toplantıda Rayşbank direktörü B. 
: Şaht'ın şimdiki para vaziyetine teal
- lfık eden meseleler hakkında izahat ve
~ ı receği tahmin edilmektedir. 

= '--~~--~~~---~~~~~~-~~~---------~---
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

HULASA 
l Çiftliğinin demirbaş kölelerınden ikisini 

çagırtıp bir arkadaşı ile birlikte bunların 
kızaklarına binerek Moskova'ya dogru yola 
çıkan Vasili Volkov isminde bir boyar, ken
disine kole olarak satılrnıli bulunan Alyoş
ka ısminde bir de çocukla beraber Mosko
vaya geldi. 

etrafına bakındı. Aleksaşka, Alyoş
kaya göz kırparak satıcıya: 

- Amcacığım, seni evine götüre
lim. Sana çok acıyoruz, dedi. 

---
--

Adam daha kendine gelmemişti. : 
Çocuklar, kollarına girerek onu kaldır- : 
ddar. Adam bir şeyler kekeliyor, sen- _ 
deliyor, duruyor, çocukları itiyor, iğ- : 
rcnç küfürler savuruyor, ayağındaki -
kaba çizmelerle tepinip duruyordu. 

Üçü birden, karşı sahildeki Serpu- : 
kova kapısına doğru ilerliyorlardı. : 

:: ııııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııı• 
- metçi, tablaya iki yüz çörek yerleşti
: rip Üzerlerine bir bez örttü. Aleksaşka 
: ile Alyoşka peştamallar kuşandılar, yün 
: eldivenlerini kemerlerine takıp satışa -E çıktılar. 
_ Aleksaşka yoldan geçenlere bakarak 
E gür bir sesle haykırıyordu: 
_ - Yarını kepeğe iki çörek 1 Paranıza 
: yazık olmıyacak. Ballısı da var, tuzlu--: su da! 
: Ve bir arada birkaç streliç gördü mü 
: hafiften şarkılar söyliyerek oynamağa 
: başlıyor, ve şöyle diyordu: 

tecek !,, diyordu. 
Sofya da, bu haberi getirenlere ce

vab veriyordu: "Çariçe istediği kadat 
kızsın!" 

Hassa milislerinin yoklaması münasebe
tiyle Moskovaya çağırılrruş olan boyarlarla 
maiyetleri, suvarııcrın top.antı mahalli ola
rak gostcri!cn Lubiyanka'da Volkov ile 
uşakları atları binerek yoklama heyetinin 
yanına gıderken Alyoşka kızaktaki koşum
ların açlınmı şolduğunu gôrdu. Koştu, ba!;jı
na geçenleri babasına anlattı. Babası da onu 
bir tarudıı;ına göndererek ondan bir binek 
atı istemesini emretti. 

Yolda, satıcının ismini öğrendiler: _ 
Fedka, bir de lakabı vardı: Tavşan. : 
Fedka'nın, dış mahallede bir izbası, 

ve hemen hemen bom boş bir sebze 
bahçesi vardı. Fakat bina ile bahçe ka
pısı yep yeni idi. Tavşan: 

Büyük Pefro ile Aleksand Mensikof bir arada 
: - Geliniz, siz de alınız. Boyarlar da 

aldılar, sonra beni dövdüler. Narişkin
ler ise o kadar yediler ki nihayet miğ
delerini bozdular.,, 

İlkbahar güneşinin sıcak ve reni< 
renk hüzmeleri iki küçük pencereniı:ı 
boyalı camlarından geçiyordu. B\l 
genç kız odası tertemiz, sade idi. He! 
tarafta kurutulmuş kokulu otların r3" 
yihası duyuluyordu. Rahibelere mab• 
sus hücrelerdeki gibi beyaza boyan• 
mıştı. Mozaiklerle süslü büyük bir so· 
banar gibi yanıyordu. Eşyalar, sandal• 
yalar, masalar beyaz örtülerle örtül• 
müştü. Minesi güllü bir saat ağır ağıl'. 

işliyordu. Bir dolaba yerleştirilmiş oıaıı 
kitablar bir perde ile gizlenmişti. :Bii• 
yük perhizde ne kitab ve ne de başka 
eğlenceler düşi.inülemezdi. 

Bu sırada çar olmuli ve yerine, küçük bir 
çocuk olan Petro, çar ilan edilmiştir. 

Danila'nın evine giden ve kovulan Alyoıı
ka'yı Danila'nın oğlu Aleksaşka ahyor ve 
ona, kendisini hcrgiın döven babasını bıra
kıp kaçacağııu soylıiyor. Ertesi gün dediği
ni raparak Alyoşka ile birlikte kaçıyor. lki 
çocuk, dolaşa dolaşa gittikleri pa.ıar yerin
de Sterliçlerin halkı boyarlara ve kıral ilan 
olan Petroya karşı isyana teşvik ettikleri
ni görüyorlar. Bu sırada Prens Kovam;ki 
ile Goliçin gelip bunları susturuyorlar]. 

Aleksaşka Menşikov kızakların Ü

zerlerinden sıçrıyor, iki parmağını 
ağzına sokup ıslık çalıyordu. Yalnız 
Kovanski'nin sesi işitiliyordu : 

- Streliçler, haydi, kışlaya döne
lim, orada konuşuruz! 
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Meydanda, kızaktan ve Alyoşka ile 
Alekse>"kadan ba~ka kimseler kalma
mıştı. Kızağın içinde yatan satıcı 
kalktı, şişmiş gözleriyle uzun uzun 

"- İşte benim sevgili pirohularım, 
işte benim çöreklerim, bütün bunları 
onlar sayesinde elde ettim," diye ke
keliyor, ve seviniyordu. 

Bir gözü kör, çiçek bozuğu bir ka
dın küçük kapıyı açtı. TavŞ;an onu itti, 
ve çocuklar da arkası sıra içeri kayı
verdiler. Fedka: 

- Nereye giriyorsunuz, defolunuz ! 
diye bağıracak oldu. Sonra aldırma
dı, izbaya girdi. Üzerinde yeni bir ör
tü olan bir sıraya oturdu, elbiselerini 
muayene etti: parça parça idiler. Tav
şan başını salladı, ağlamağa başladı: 
Kadına: 

- Beni geberttiler, dedi, kim döv
dü ve neden dövdü? Hatırlamıyorum. 

Birdenbire masaya şiddetli bir yum
ruk yerleştirdi ve hizmetçiye bağırdı: 

- Çabuk, emrediyorum, hamamı 

yak, kör köpek! 
Hizmetçi kadın burnunu çekerek dı

şarı çıktı. Çocuklar, izbanın yarısını 

işgal eden sobanın yanına sokuldular. 
Tavşan diyordu ki: 
- Küçükler, siz benim hayatımı 

kurtardınız. Ne isterseniz söyleyin, 
vereyim. Her tarafım ağrıyor, sağlam 
kaburgam kalmadı. Yarın nasıl satış;a 
çıkacağım? Felaket!.. İş insanı bekle
mez kil 
Aleksaşka tekrar arkadaşına göz et

ti ve: 
- Hiç bir mükafat istemiyoruz, de

di, sadece müsaade edin de geceyi bu
rada geçirelim. 
Tavşan sesini çıkarmadan ve sürük

lenircesine hamama doğru gitti. Çocuk· 
lar da sobanın üzerine fırladılar. A
leksaşka, arkadaşının kulağına fısıl

dadı: 

- Yarın onun yerine biz gidip çö
rek satacağız. Bak görürsün. Ben var
ken sen korkma. 

Şafakl!l beraber, hizmetçi kadın, 
fırını donatıp türlü türlü - nohutlu, 
turplu, tuzlanmış mantarlı, tavşan ez
.meli, kıymalı - çörekler hazırladı. Fed
ka, sıranın üzerinde inliyor, yerinden 
bile kıpırdayamıyordu. Aleksaşka fır
ladı, izbayı süpürdü, avludan odun ge
tirdi, sobadaki külleri döktü. Eli her 
işe yatıyor, bir taraftan da şakalaşı
yordu. 

- Ne de eli çabuk, diyerek inliyor
du, acaba çarşıya seni göndersem mi? 
Fakat kabil mi? Hepsini satar, parala
rı alır kaçardın. Sen çok kurnazsın. 
Aleksaşka boynuna asılı olan istav

rozu çıkardı, öptü, para çalmıyacağına 
yeminler etti. Sonra gidip, dıvardan 
Kırk-Azizler resmini aldı, onu da öp
tü. Tavşan nihayet inandı. Kör biz-

Streliçler gülüşüyor, çörekleri yağ
ma edercesine alıyorlardı. Alyoşka da 
şakalaşıyordu. Şehir kıyısına varma
dan eve dönüp tekrar mal tedarik et
meleri lazım geldi. 
Tavşan, şaştı kaldı: 

- Sizi bana Allah gönderdi! diyor
du. 
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Çarın kızı Sofiya kiliseden dönmüş

tü. Çok yorulmuştu. O gün iki defa 
perhiz duasında bulunmuştu. Bir az 
siyah ekmekle lahana yedi. Eskiden 
babasının ve yabancı işi olan bir kol
tuğa oturdu. Ekmeği dizlerinin üze
rine koydu. 

Evelce taht salonunda duran bu kol
tuğu, onun emri ile, buraya getirmiŞı
lerdi. Dul çariçe Natalya kızmıştı: 
"-Nerede ise, tahtı da odasına getir-

Sofiya, çuha terlikli ayaklarını, kii' 
çük bir iskemlenin üzerine koymuft 
gözlerini yarı kapamış, hafif hafif sal· 
lanarak uyukluyordu. İlkbahardır, et• 
rafta günah dolaşır , yavaşçacık b1J 
genç kız odasına kadar uzanır .. Perbi~ 
günlerinin kudsiyetine rağmen ... E!l 
iyisi pencerenin perdelerini çekerel< 
bu fazla neşeli huzmeleri içeri girmel<' 
ten menetmektir .. Lakin, kim kalka' 
cak .. Üşenmeden hizmetçiyi kim çağı• 
racak? ... Kulaklarında hala mukaddes 
dualar çınlıyor. Fakat o kulaklar, baŞ' 
kabir ses arıyor, - merdiven basamal<• 
larmın gıcırtısını, hayattan da kıy
metli sevgilinin ayak seslerini, gii• 
nah'ın ayak seslerini arıyor ... 

(Sonu var) 
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~ . HAYAT ve SIHHAT ) 
• •••••••••••••••••••••• \ ........ H.~~~·d~kj ... ~l~ktrik . 
İngiliz nazırları, hem de dünyanı:n 

en sakin, ağır ba§lı politika adaınlan di· 
·· azırlar Ye tanınmıt olan konservator n 

•İnirlermıitler birbirlerinden ayrıhyo.~-
1 ' . · l d'i en asıl bu· ar. Va)Da, onları sınır en r . de· 
Yük kaynaklar Romada, ve Be~lı:a ' 
fakat o kaynaklar senelerdenben r: 
lltyordu. Bütün Habe§ harbi esnasın 
ı . . ak" likt çıkmıyor· ngılız nazırları s ın en 
lar .:ı- • · • d' tam Duce ile b8J"I§ --, nıçın §Jm ı ~ ünler· 
konuşrnalanrun başhyacagı bug 
de birdenbire sinirleniyorlar? k 

Elbette dikkat etmişsinizdir, kan .:; 
ta arasındaki ihtilaflar da en çok ' 

d tem-IDevsiminde çıkar. Haziran a vle ~. 
· gı· di ecegın· llluzda hangi gezme yerın~ v. iki 

de pek çabuk ittifak edild'igı halde fır 
teırin ve iki kanun aylarında, .hele • 
hrıalı .. l d t yemeğinin bıraz yan· 

gun er e, e ebeb olur. 
llllf olması kavga çıkmasına 1 . ah d 

Bunlar sadece tesadüf eıerı, Yal ul 
· kkı nkap ıo· ,.azın pencerelerın açı ıı .. fk 

lbasından değildir. Sinirlenmeye, 0 . e
'- d ki elektrikaenıneye ıebeb olan bava a 
tir. 

Havadaki elektrik, onu değiştirecek 
)'•°'- ah d fırbna gibi sebebler ol· -··••Ur y U , v• , 

lbadığı halde bile yaz, kıt degışır. 
ilkbaharın mayıs ayı içinde havanın 

İ9inde bir metrede 82, haziranda 84 

\'olt iken temmuzda 89, ağustosta 91b': 
1 1. gene ı· · ur. Eyliilde sonbahar ge ınce l 
l'~ d"" k 85 'lkte•rinde 87 olur. • 

. . uıere ' ı .,., k 108 e, 
kincıteşrinde birdenbıre ar~ar~ ~ d 
bi~- . ._,, d 133 e ikincıkinun a • uıcıaanun a ' d .. 
135 e çıkar. Şubatta gene biraz uıe· 
tek 129, martta 105, nisanda 9? olur •. 

Fakat bu sayılar, tabii tahD11n edı-
heaablardır. J'orsunuz, hep ortalama . .. 

Havadaki elektriifin mikdan hı.~ ~un 
İçinde bile deiişir: :Sabahın dordune 
doğru f"n az .mikdar olduğu halde ~k§a
lrı• doğru en çok olur. lki derecenın a-

Haslahk neticesinde 
ıair olan kı~ . 

"" .. 1 d Londrada bir şıır kıta-
.ougun er e ·ı kte b lacağı haber verı me -

~~ınJık:::rin müellifi olan kadının 

d ki fark da az değildir, bır rniıli 
raaın a 

fark olur. . · ala-
Öyle zannolunur ki ınsanlar, ~ 
daki mühim meseleleri yalnız ilkba-

rın d anıından harda ve sonbahar a gece . y 
konuşsalar daha kolay uzlqırlar. 

sonra k k palı 
Ş kadar ki havanın açı veya a 

ı u na dikkat etmeği de unut~ 
o ması daki elektrigı 
ıazımdrr. Yağmur hava . .. 
arbnr. Otomobiller icad edilmeden ~n· 
ee araba hayvanlarının yağmurlud gkulan: 

' k ali ..... lara vur u lerde sık ıı n arrnı ...,. . . dah 
arabacıların da birbırlerıne a 

rınka, . kin sözler söylediklerine ~erkes 
ç? çır d di Otomobil ,öförlerı okur, 
dıkkat e er b·. li -'--1ar olduklann-
azar ve ter ıye aoanu k 
~an şimdi o elektrik ölçüsünün arb 

hükmü kalmamıştır. . ~ 
Kar havadaki elektrik üzenne yag-

d daha ziyade tesir eder, karya-
mur an . v • k ok artar 
ğarken havanın elektngı ped ç_ li ldu: 

d kapalı yahu 111 o 
Hava sa ece • fa-

w ak. t elektriğin 011kdarı artmaz, 
gu v ı daki Jektrik müıbet olur. 
kat hava e · · 
M .. bet elektriğin insan üzerine tesırı, 
el;trik mikdan az da olsa daha fe~-

M.. bet elektrik insanları daha zı
dır. uı 

ade sinirlendirir. 
y Fırtınanın havada elektrik mi~darı~ı 
artırdığım herkes! hrtına çıkbg vakit 

k l"nirlenmesınden kolayca anlar. az ço s • • 

B .... k fabrikalan çok şehırlenn ha-
uyu ' .. k"" h nda elektrik daha çoktur, çun u a-

vaıı •v• 
varun içindeki tozlar elektrıgın ~opra-
ğa inmesine engel olurlar. Elektrik ha
vada kalır. 

Londranın da fabrikaları çok, hava
sı kapalı, sisli bir ,ehir olduğunu hatır-

ı "liz larınm ıubat ayı !arsanız ngı nazır 

da b. . ci cemre fırtınası içinde tam ınn ek 
günlerinde sinirlenmit olduklarını p 
tabii bulursunuz. 

G.A. 

ı Küçük Dış Haberler 1 

X Kahire_ Şiddetli bir yangın a~: 
ğı mısırda dört köyü yakmıştır. Z3 kişı 
ölmüş ve 900 ev yanmıştır. Hayvan za
yiatı çok mühimdir. 

X Nevyork- Yeni Amerika büyük 
elçisi B. Hennedy, Londraya hareket 
....... _:".: .. 
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Sun'i ka·lb yopllabilir mi ? Pek yakında 

Ölüm sebeplerinden birini 
yenmek için yapılan 
mühim araştumalar 

"il.US,, Gllllısl 

kendi karllerlne 

1938 
ispanya mektubu 

lapanya hakkında al4ıi11n1z hı.
berlerden çoğu cephelere a.iddirsı 
Falan yer §Öyle bombardıman edil
miı, filan yere ı(iyle tayyare hücu• 
mu olmut gibi ... Bu bahtaız memk
kete dair umumi bilgiımiz iae bir mil
let çocuklarmm ayn görütler yÜzün
den birbirini yedikleri ve bir ta
kmı yabancılarm da bazı menfaat
lerini iatihaal yolun<la onları bu n.... 
det kavgaımda takviye ettiğidir. 

Uzviyeti suni surette yaşatmak için 
doktor Alexis Carrel'in Nevyorkdaki 
Rockfeller enstitüsünde ötedenberi 
yaptığı araştırmalar ~~lfımdur ... No
bel mükafatiyle kendısme en yuksek 
ilmi paye tevcih edilmiş olan Carrel, 
fiziyoloji ilmindeki araştırmalariyle 

bütün dünyaca tanrn'hıış bir mütehas
sıstır. "L'Homme, cet inconnur" isim
li türkçeyede çevrilmiş olan eseri bü
tlln dünyada pek büyük bir alaka ile 
karşılanmış, doktor bu eserinde, ilmi 
araştırmalarını herkesin anlıyacağı 
bir dille hulasa etmiştir. 
Laboratuvarında dünyadan te~errü? 

etmiş bir vaziyette yaşayan, gazetecı
leri değil, hattl alelade ziyaretçileri 
ve mütehassıs arkadaşlarını ya~ma 
kabul etmeyen doktor Carrel, uzvıye
t" suni surette yaşatma yolunda elde 
e~miş olduğu aon neticeler hakk~nda 
k. s e bir ..,.y ifşa etmemektedır. 
ım ey .,.- 1 . ü . d 
M htelif hayvan kalb erı zerın e 

Al ~ Carrel birçok tecrübeler yap-
exıs . l'"bo 

bir piliç kalbinı, a ratuva-
mış ve . . . d 
rında, 25 senedenberı ecza ıçın Ke :a_a-
şatmaya muvaffak olmuştr· ... u . y 
ve küçük domuzların kal? ekrı uzder!n-

. ""heleri de çok dık ate eger dekı tecru b.. .. b 
. 1 ermiştir Fakat utun un-

netıce er v · . . . 
,. kalb meselesının, msanlara 

lar, sunı . d h 11 d"l 
tatbik edilecek bir şekıl e a e ı -
miş olduğunu isbat etmez: .. .. 
Hayatın uzatılmasına ~ıd he~v ~url,.u 

haberlere karşı halkın go~terdıgı ala
kayı istismar etmesini bılen gazete
ler, Carrel'in araştırmalarını sıkt sık 
sansasyonel haberlerine. ~asıta. e ~e
sini bilirler. Hatta bu gıbı. n~şrıya ın: 
bazı kimselerde büyük alımm,v ken_dı 
hesabına propaganda yaptırdıgı h~s
sini bile uyandırdığı görUlın~ktedı:. 
Fakat böyle bir zan yanlıştır ... Carreı. -
·n dünyadan ne kadar tecerrud etrnış 

hı ·' halde ve ne kadar geniş bir refah 
ır d ~ b'l ve imkinlar içinde yaşa ıgını 1 en-

ler, onun hakkında çıkarılan habe~
lerde kendi dehli olmadığını takdır 
ederler. 

MC9eli geçen gün bir Fransız gaze-

Doktor Aleksi Karel 

senesi türk gazeteciliğinin en 
parlak, en faydwh, en canlı 

tefrikasını V.Jrecektir 

ŞiMDiDEN 
Fakat, hemen bir buçuk aeneden-

Eserin yalnız ismini haber ve- beri devam edip giden bu kan1ı da· 

Çanakkale! 
ve muharririni hatırlatalım: l "~~rk f Türk askeri muharrirlerinin halk! 

i tarafından en tanınmış olanı J 
i 

M. Şevki Yazman 
Bu eser bütün teknik kıymeti

ni muhafaza ederek, herkesin 
derhal kavrayabileceği bir tah
kiye ve üslOb ile yazılmıştır. 

Çanakkale türktür 

l Hele birkaç gün bekleyiniz. l 
"ULUS" sizi hiç bir zaman 
hayal sukutuna uğratmaz 1 

-ı .................................................... 

vamn içinde bulunanlar ne halde• 
dir.? 

Zaman zaman gazetelerde görcMi. 
ğümüz re&imler ve turada bura.da o
kuduğumuz yazılar, İspanyada cep. 
he ve cephe gerisi hayatınm ne ta
hammül olunmaz bir ısbrab olduğuna 
az çok anlatmakla beraber feriğler hak· 
kında pek fazla bir şey öğretmemekte
dir. 

Cepheye kadar gitnıq "!"e cepiaeı 
gerisindeki bir çok şehirleri de do
laşa bilmiş olan bir kadın mealekda• 
şm Valan.siyadan yazdığı mektubten. 
bir kaç parça alıyorwn: 

.ı •.• insanlar her şeye alıııyorl.ra. 
Madrid'de hayat her şeye rağmea 
devam edip giC:iycr. Büyi.ik harbtd 
kırk ikilikler Parisi dövmeğe hafla· 
dığı zaman halk çılğma dönm~ 
Sonra ne oldu 7 Bu bombardnnane 

gün1erce yaşatıldı, çocuklar bile alıştılar .... 
1 Madriddeki Standard fabrik........, 
1 Bu suni kalbin çarpmaları, arzuya da eski cıgaracı kızlar ,imdi tüfek 
1 göre dakikada altmışla yüz kırk ara- mennisi yapmakta çalışıyorlar: Ba
\ sında tahalüf etmektedir. Bu makine zılarmın tırnakları bile çilalı ... F.a~ 

ile yapılan beş yüz tecrübede muhte- rikanm baş aşçısı Londradaki Kari· 
lif uzuvlara kan verme yekOnu yet- ton otelinde aşçı baştlık etmiştir. An-

h . cak ,imdi elinde Madridin her tara• mi!ı. bin saate varmış, ve makine ıç f ı 
T fmd-a yenilenlerden, yani asu ye ve 

bir arıza göstermemiştir. nohudla morina balığından hatka. 
Tayyareci Lindberg Yalnız bu tecrfrbelerde, uzvu besle- malzeme bulunmadığmdan bunlan 

Dokto~ Alexis Carrelle Lindbergi yen mayiin, insa'n vücudundaki kana lezzetli pişirip temiz bir tekilde arz• 
temasa gelmeye sevkeden amil, her nisbetle mikdarı pek fazla olmakta- etmekle iktifa edıyor ... Valansiyad-. 
ikisinin de, ayni ihtisas şubesi üze- dır. Ve uzuv hacminin iki bin misli ki Viktorya oteli en iyilerinden biri. 
rinde, ayni. hedefleri gözeterek çalış- mayie ihtiyaç görillmektedir. Bir dir. İhtiyar kapıcı bana §u tikayet• 
makta olmalarıdır. Her ikisinin de k'l lercle bulundu: 

. thyörde guddesinin.parçası bu şe ı - "-v_; gelen g-~ .. Jar m•~ ... eri-buldukları yeni fiziyolojik keşifler a-.. ..._. ·~ 
vardır. Ve iki alim ara sıra birleferek de 2l gün kapalı cam içinde ve auni ye hünnet etmeği bilmiyorlar .. Yeo 
bu ke,iflerinden birbirini haberdar kalble beslenerek yaşatılmış, arada meıklerden aonrf. likör, ve ·kahve ver
etmekte, müştereken tecrübeler yap- birkaç defa makineden çıkarılıp mua- memekte 11rar ettiler. Bu suretle 40.000 
maktadırlar. yene edildiği halde bundan zarar gör- peçeta zarar etmif old~ .. Ş~~ yo-

d a . . la geldiler ... Sonra otel mudurluğü sır-~edenber~ Uzerinde ~l~şılan av • memıştır. tnnızdan fraklanmın c;ık.uttı; yerin• 
t~~~!Y:~b~~~~r ç~~ a~~ib olm~şt~~· 
bıi sekiz yaşında J~sefine ~upton, 
bundan bir yrl evet bır otomobıl kaza
lı geçirmiştir. J osef ine b~şı;11dan yara 
lannuı ve ayni zamand~ sı~ır buhranı 
&eçirtni§tİr. Bunun netıcesınde uyku
luzluk hastalığına tutulmuş olan k~r, 
hek· 1 b" türlü tedavi c:dememış-

X Brüksel - Amerikanın eski cum
hur başkanı B. Herbert Hoover, Lille'e 
hareket etmiıtir. B. Hoover, LilJe ilni~ 
versitesinde fahri doktor unvanını ala
cak ve sonra Parise gidecektir. 

tesi doktor Carrel'in meşhur tayyare· 

ci LindberQ' ii7P.tinda suni kalb takma 
tecrübesini yapacağını yazıyordu. ye 
bu haber nereden çıkarılıyordu, bıli· 
yormusunuz: Lindberıg aon zamanl:ı-r· 
da oruç tutuyonnUf, eonra bedenr ıd
manlardan va.z geçmif, balbuki Car
rel, •uni kalb tecrübelerinde ~ed
Ierin az yemeleri ve hareketsız k_al
maları taraftarıymıf. Şu halde netıc,e 
atikir değil midir: Lindberg, Carrel : 
. bulduguw ıunr kalbi bizzat kendı 

vı. ı1ah edehm mes~li ibır uzvu ale ı r l'a'kat bu keşfin pratik sabada net\- bu gördüğünüz parlak düğmeli ca• 
alalım: Böbrek. Bu böbrek ancak kan cclerini timdiden beklemek pek acele- ketleri verdi. Halbuki bunlar da ö
vaırtuiyle kendine lüzumlu olan gı- cilik olsa gerektir. Varılmış olan ne· tek.iter de birer ünifonnmadan btıt-
da ve havayı almakta ve bu suretle t d k& ecı· 1 
canlı kalarak vazifeıini yapmaktadır. tke çok büyüktür. lim bakımın an n ır • • • '' • :adim IW 
Hatıra gelen eual tudurı Sunt bira- mühim bir hidieedir. ~ncak, .henll% ~~c::= :etre ~ecıe.. 
let, kalbin vazifeeini yaparak böbreğe liboratuvarda çal1f1U1 .hır makıneden dir. Bizi &'ezdiren aubay, kartı tara. 
lüzumlu olan hava ve gıdayı, tıpkı ibaret olan aunt kal'bın inaan vilcu- fı kUfkulandırm•mak için ciiriiltii 
kalb kadar muntazam bir tekilde ve- dunda tabit kalbinin yerini alınaaı etmememizi tenbih etti. Bu ıınu:t. 
rebiline böbrek yatar mı? Birçok 1- meseleıi halledilmif değildir. Çilnkil bir mitralyöz çatırdadı. H~ bir 
limler, yaptıkları tecrübelerde aka-

ıın er ır . ama yan J 0 • 
lerdir. Bir yıldanberı uyuy. . . tedavi 
•cfine hekimlerin de kendısını · · 
tdeıne,diklerini anladıktan sonra, ışı 
kadere havale etmiştir. bu ka· 
kızda asri dikkati ~eke~ ':~hiç bir 

dar uzun uykusuzluga ragm esı· ve 
· ·· termem Yorgunluk alametlerı gos 'd' Kız 

ıı k h. etmemesı ır. • 
Y uya ihtiyaç ıs~ "bi giindüzleri 

kazadan önce oldugu gı ' eleri ki-
~lzif esine devam etmekte, gec d" 
t ı.. k' eçirmekte ır. 
a.., okumakla va tt ~ d b' şiir yaz-

Josefine, günün bırind ~ 1~iri neşre
~ğa kalkışmış ve yaz ıgı §~·nderıniş
dıltnek üzere bir gazeteye go tın kle 
tir. 'Gazete yalnız şiiri neşr~. e.. • 
,_ , . d n şıır gon 
.:almamış uykusuz şaır e · ,t·ır 
d ' · · · ca etaıı;s· · crnıeğe devam etmesını rı lan 
:B . . d cesaret a u rnuvaffakıyetın en . ok iirler 
Josefine Lupton daha bır ç ş bir 
Yazınıştrr. Bugünlerde kocam: 

X Nevyork - Fransanın yeni büyük 
elçisi Saint Quentin, Vaşingtona v~
fesi başına gitmek üzere buraya gelmış-
ti~ • 

X Pariı - Arşidük Otto annesiyle 
birlikte Brükselden dün buraya gelmiı
tir. Annesi akşam üzeri tekrar Brükae· 
le dönmüştür. 

X Londra _ Lord Halifax kral tara

fından kabul edilmiştir. 
X Kudüs _ Cenrine bölgesinde son 

tecavüzlerin failleri araştırılmaktadır. 
Tayyareler de askeri kıtalara yardım e-

diyorlar. 

kitab halinde neşredilecek. ola~ ~~ ~i
irler, edebiyat aleminde tı.mdı b~yuk 
b"r alaka ile beklenmektedır. Mege:se 
f;laketler bazan kabiliyetlere de çıgır 
açıyormuş! 

ın . . ! 
üzerinde tecrübeye karar vermı!tır 

Fakat bu neviden haberlerın, ne 
zorlukla şişirilmiş balonlar olduğu 
ilk bakışta göze çarpar. İki ilimin, 
köşelerindeki çalıtmalarmr en ~yük 
bir mahrumiyet içinde devam ettırme
lerine kızan gazeteciler, onlardan, a
ra sıra böyle balonlar uçurarak inti
kam almakta ve şöhretlerini istismar 
etmektedirler. 
Bazı kimseler de bu baıhislere ne

den daima tayyareci Lindbergin iımi 
karıştırıldığına hayret etmektedirler. 
Bunlar, Lindbergin, ilmi araştırma
larlar, tayyarecilikten fazla mefgul 
olmuş hakiki bir alim olduğunu bil
meyenlerdir. 

- Müsaade edin de evvela bir okuya 
yım, dedi. 

YEŞ I L DEFTER 
Gönderdiğiniz adam elimde bulunan 

vesikaların sıhhatini ve Juymetini mü
:şahade etmiş olduğu için, iıimizi bir 
an evel bitirmeliyiz. Tediye ve mezkfır 
vesikaların teslimi hakkında aıağıda 
verilen talimata aynen riayet edilmeli 
ve yalnız sizın tarafınızdan icra edil
melilır. lleride, Jıiçbir mutavassıtın 
müdahalesini kabul etmiyeceğim. 

Y • Margörit Randü azan. 
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J. =======~:==;.= ~ . Ya onlardan intikam 
sinirlenıyorum. şöhretimi kaybedece
alacağım, ya d beri babanı çok - t,i elinize alalı an . k _ 

. di kendıne onuş aıenınun. Bırden ken . Ha slop or
tnakta oldugvunu farkettı. y nel 
ta tf sansasyo 

. dan kaybolmuştu. B~ . ı, hadiseyi 
bır filmde rol almış gıbı, bu 
Pek heyecanlı buldu. . 

T yerınde 
Sonra ktiçük otoınobı ınk. Hayslop 

durduğunu gördü. Demek ı gitti 
Y . . • k hoşuna · 

aya gıtmıştı. Bu, ço konuşmak 
~toınobildeki genç kadınla hayır der 
lazırnnıiydi? Sarışın baŞ:1~1. ' kamette 
g 'b· . aksı ıstı ~. ı. salhyarak, Bettı. olmayı ııe 
l'Urtidü. \livet'in yerınde 
kadar isterdi. 

Ciınmi ve Neylor. 

*** . . . . hleyin bang~r 
Cıınmı ve Neylor, -.:ıha s~ı kabı-

ta ·1 husu rafından angaje e~ı _en ek üzereydi-
ncde yemeklerini bıtırın 
lcr. 

Neylor: d Çün-
-· diyor u. - Parayı verecegım, ~ Ondan 

kü kızımı düşünmem laznıı. fakat o 
her şeyi gizlemeğe ~alır~~ ettiğini 
Çok zekidir ve olan ôıten . getiri-
... hd"d yerıne --:-nıyorum. Eğer te ı uz çe-
lırse bütün tanıdıkları ondan.: rekete 
\tirirler. Fakat bu edebsizce a 

ğim... Domani içeri girdi. 
.Kapı vuruldu ve Metr dotel si-

Daima pek sakin olan 

nirli go:ıüküyordu. bu mektubu ge-
- !). Ney lor namına 

tirmişler, dedi. 
1 

r? ı ı diye sordu. 
. · ··Ne yaptı a " 

l,;tnımı: d bayım. Kapıcı 
H Şey yolun a, 

- er h lde yardımcınız 
iQ..llreti vermış. Her a d 
., . . . de olmalı ır. 
canının peşın italyc.nın ya-

Zarf 1 açtıkta~ son~a n Neylor sor
nmua okumak ıstemıye 

du· 
. K' den bahsediyorsunuz? 

- un dedi . sonra anlatırım, · 
- ~ıze bunu ki muvaffak olacağız. 

C · mı umarım · 
ım ' .. kkirim, Domanı. 

Size ç~k mute~ı- ı rolden pek müfte-

hi~~l~~t;uor::ke!ilen metr ck>tel çe-

kileli. 1 olmadığını 
· · dinleyen o up 

Cımrnı.. . ı a baktı. Neylor, ge-
anlamak ıçı~ k~f Yyazılınış kağıdı ona 
tirilen ınakıne ı e 

uzattı. _ .. arka gitmeli ve .. 
- Sal~ gu~udp üzerine eğilerek: 
Cimmı kligı ın 

- Ama traf 1 Dedi. Cimmi, muta
vassıttan kasdedilen benim! 

Önümüzdeki salı günü saat on bu-
1s·ukta kapınızın önünde bir otomobil 
<luracaktır. Şoföre sizi Beyker cadde
sindeki bankanıza götürmesini emre
dec~ksıniz ve orada kendı üzerinize 
yirmı bin sterlinlik bir çek bozdura
cak ve yüz sterlinlik banknotlardan i
kişer bin sterlinlik. on ayrı pak.et yapa
caksınız. Her paket üzerinde içindeki 
biletlerin numaraları yazılı olacaktır. 

Ballkanızı haberdar ederek lüzumu 
olan hazırlığı yapmak için salı gününe 
kadar vak.tıniz vardır. Para bit çanta
ya Jrıonulacaktır. Hayd Parktan geçe
r<>k ıofôre Merbl Ark'a götürmesini 
söyliyeceksiniz, fakat Lankestr Geyt'
in yarı yolunda, arabadan inmeden 
manzarayı seyretmek istiyormuş gibi 
otomobili durduracaksınız. Başka bir 
otoplobil sizinkinin yanında duracak, 
çantanızı içinde oturana uzatacak ve 
~ekliye<:eksiniz. Bir saat kadar sonra 
elde etmek istediğiniz şeyleri muhtevi 
bir zarf size ıönderilecelctir. Batan 

mete uğramı§lar ve bir uzvu. sunt ğr- bunun için daha önce, her ha~gi bir tebirde bulıunmağı,. ziyaretin bütüo 
dalama ile vücud haricinde yqatma- kalbin diğeriyle deği9tirilmeei imk!- l'&Zeteciltk tarafına. rajmen, tercih 

ya muvaffak olamamıflardır. nını elde etmek lazımdır ki henUz ~r-::ı~:. ecı;z·i: at, • 
Liındberg, l!boratuvarda geceli cerrahi ilmi, böyle nazik bir ameliya- rtl at .. e 1: t ft Y ~ 

gündüzlü ayni mevzu üzerinde çall§· tı yapmaya muvaffak olmuı değildir. ::tki~:ı! .. °:~.,, ara a 
mıf ve tecrübeleri niıhayet muvaffa- -., 
kiyetli netice vermemi9tir. Okyanosu Fakat uzuvların vücud haricinde 
tek batJına geçmek cesaretini göater
mit olan adaıp. bu liboratuvarın güç
lüklerinden de yrlmamı§tı. Lindberg, 
Carrel'in nazareti altında bu neticeye 
varıncaya kadar elliden fazla alet tec
rübe etti. Ve nihayet 1935 de Lind
berg • Carrel pompas {suni kalb} ilk 
defa olarak işlemeye koyuldu. Bu 
pompa vasıtasiyle vilcuddan çıkarıl
mıt olan mu.htelif hayvan uzuvları 

bu hareketler esnasında tarassud altın
da tutulacağınızı size haber vermeli
y ım: Polisle münasebete ıirişmek için 
en küçük bir teşebbüste bulunduğu
inuz takdirde bu mübadele teklifi ib
tal «lilecek ve dikkate değer bir ta
kım vesikalar hem polise, hem de mat 
buata verilecektir. Unutmayın ki tara
fınızdan intikam almak i<;in yapılacak 
her hangi bir hareket önceden akame
te mahkümdur ve buna pişman olursu
nuz. 

KARAMASKE 
Cimmi kendini tutamadı: 

--r Amma da tafsHat vermişler, de
di. Ama her halde hepsi lüzumlu ola
cak, çünkü o hiç bir şeyi tesadufe bı
rakmaz. 

- Bu manasızlık da ne? Dedi Ney
lor. Niçin Hayd Park? Bir saat bekle
mek neden? 

- Çünkü o bu suretle bir hile ihti
maline karşı kendisini ·korumuş olu
yor. Ona içi gazetelerle dolu bir çan
ta verebilir, veya size vesikaları tes
lim ederken bir tevkif plinı bazırla
yabilirdiniz, yahud da bankalara bank
notların numaralarını bildirebilirdi
niz. Bu bir saatlik bekleme onu bütün 
bu tehlikelerden kurtarmaktadır. Bu 
zaman zarfında o parayı sayıp yüz 
sterlinlik banknotları kolayca değişti
rebilir; ıuç ortakları da dedektiflerin 
sizi takib edip etmediklerini tahkik e
deceklerdir. Bu bir saatlik bekleme 
onun için lüzumlu bir tedbirdir. Fiılha-

sunl ıurette yaşatılması da, uzviyet 

ve neıic üzerinde çok daha derin tet
kikler yapılmasını mümkün kılacak
tır. Meseli kanserli uzuvlar üzerinde 

vilcud d19ında yapılacak tecrübeler
den belki bir gün kan•erin çareıini 
bulmak imkinı doğacaktır ki bu da 
tıbbi bakımdan pek büyük bir ebemi .. 
yeti haizdir. 

kika, ıiz çetenin tarassudu altında bu
lunurken o bütün delilleri ortadan kal
dırmakla mefgul olacak ve izini kay
bettirecektir. Hiç bir zaman randevü 
yeri olarak bu mahalli intibah etmiı ol
mamakla beraber bu şekil tamamiyle 
Karamaskenin mutad metodu daire
sindedir. 

- Ne yapmak niyetindesiniz? 
Cimmi bir lahza düşündü. 
- Her halde onlara tesbit edilen pa

rayı vermekle işe başlamahyı:ı:. Bu 
kurnazları yakalamanın yegane çare
si talimatlarını harfiyen tatbik etmek 
tir. 

- Fakat ne şekilde hareket edecek
siniz? Vesikaları elime geçirdikten 
ve her şey bittikten sonra takib bey
hude ve neticesiz olmıyacak mı? 

- Ha işte burası mühim, dedi. Cim
mi, bu vaziyette polisin takibi haki.ka
ten neticeıiz kalırdı. Polisten haber 
sızdığı vakidir. Sonra bir polis memu
ru ne kadar gizlense gene kendini bel
li eder. Fakat benim alacağım tedbir
lerle, i' bafka bir mecraya girecek. 

- Peki ama nasıl muvaffak olacak
sınız? Onları elden kaçırmamaya dik
kat etmeli. 

- Henüz projemi bütün teferrua
tiyle tesbit etmedim. Bununla beraber 
hisaemizin planında zaif bir taraf var. 
Gerçi bizi Marbl Ark'la Lankeatr Geyt 
arasında kalabalıktan uzakla9tmyor 
ama ayni hareketle kendi de bu vazi
yete düşüyor. 

- Anlamadım~ 

Evet, hayat her yeni tarta göre z.,. 
mania te,kilatlanebilir. Faıkat bir de 
daima o b&yıaıtm içinde bulunanlara 
eıormalı: Fuulye, nohud ve mor.İn& 

bahir yiyerek, aaida.n, aoldaıı veya 
havadan inecek mermileri ve bomba
ların ne zaman patlıyacağmı dütü• 
~erek, ölenler için göz yqı dökerek, 
ve hepainden kötüaü, kardet kini. 
güderek yqanır mı?-N. BAYDAR 

- 'Göreceksiniz. Bildirilen nokta
dan, otomobille ancak iki istikamette 
uzaklaşabilir: Ya Marbl Ark'a doğr~ 
şarka, yahud da Lankeatr Geyt'e doğ• 
ru cenuba gidecektir. Hal Bu iki nok .. 
tadan birine varınca, sizi tarassuda 
memur olan suç ortağının gözündeıı 
kaybolacaktır. Bu itibarla da, adam
larımdan biri, farkına vardırmadan, o
nu takib edebilir. O bir 9eyden tüphe
lenmiyecektir, bu sayede biz izini ele 
geçirmiş olacağız. 

Neylor'un yüzü bir an için aydınlan
dı, fakat sonra tekrar karardı: 

- Pek ala, dedi. Fakat tehlikeh bir 
oyuna giri,iyoruz. Adamlarınız hangi 
otomobili takib edeceklerini bilemiye
cekler, çünkü bu kadar uzaktan, be
nimkinin yanında duran otomobili far· 
ketmiyeceklerdir. 

- Merkezi noktaya bir adam koy
mak niyetindeyim. Hiç bir şey onun 
gözünden kaçmıyacaktır. 

- Güzel. Ya birbirlerini nasıl ha
berdar edecekler. 

- Doğrusunu söylemek lizun ge
lirse burasını henüz düşünmedım. 
Şimdilik beni sıkıştırmayın. Fakat her 
halde bu adamların peşine düşmenin 
yolunu bulacağım. Siz sade onların ta
limatını takib ediniz. Bay Neylor. 

- Ali. İstediğiniz gibi hareket edin. 
Ama bu herifler de az mahir değıller
miş hani! Bu mektubları benim elime 
kadar göndermek. 

(Sonu var) 
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Karataş orta okul müdür ve muallimleri 

İzmirde kültür • • 
sevgısı 

Ortamekteplerde talebe 
sayısı her sene çoğalıyor 

lzmir (Hususi) - Şehir, yurdun belli başlı bir kültür merke
z i halindedir. Egenin merkez, kaza ve köylerindeki ilk mekteb 
bolluğu, her sene lzmirin orta tahsil müesseselerindeki talebe ye-

kununu kabartmaktadır. Sene talebe ve hocası en kabarık bir kül
baılarında liselere ve orta mek- tür müessesesinin, Karatastaki orta 
teblere yapılan talebe hücumu okulun muallimlerini bir a;ada göster 
karıısında bu mekteblerde ıube mektedir. Senelerdenberi orta okulun 
a dedi arttırılmakta, birçokların- başında bulunan B. Hüseyin Avni 
da çifte tedrisat tatbik edilmek- Kayral, mektebi İzmirin hususiyet 
tedir. kazanmış bir kültür yuvası haline ge

tirmiştir. Orta mektebin her sene 
Halkevinde verdiği müsamere ve kon
ser muhitte büyük bir alaka uyandır
makta, temsil hazan üç dört defa tek-

Burada en fakirinden en zengini
ne kadar her aile çocuğunu okutma
nın faydasına inanmı§, zevkini tat
mıştır. Gönderdiğim resim, İzmirin 

t;; 

rar edilmektedir. 

uı;us 

Harputta tabii bir 
buz fabrikası var 

günlerde En ııcak 

donuyor, ,ehrin buz 
mağaradaki ıular 

ihtiyacını kartılıyor 

Harput Halkevinden bir görünüş 

Harput (Hususi) - Bir zamanlar tarihin mühim bir tr~n~it 
merkezi olan Harput, tarih eserleriyle dolu bir şehirdir. Ha put 
belediye reisi, şehrin dünkü ve bugünkü vaziyeti hakkında bana 
şunları söyledi: 

''- Etilerden, Sümerlerden beri 
daima tarihi ehemiyetini muhafaza 
etmiş olan, nefis abidelerle dolu olan 
Harput bir müddet sonra ehemiyetini 
iyiden iyiye kaybetmek tehlikesine 

Y urddan resim le r 
.. " 1 

maruzdur. Eğer cumhuriyetin yapıcı 
eli olmasaydı şimdi çoktan baykuşlar 
istilasına uğramıştı, Harputu yaşat
mak ve bol tarihi abideler etrafında 
bir nüfus kesafeti yaratmak için ha
tıra gelen tedbirlerden birkaçını izah 
edebilirim; Elazığ'a yarım saat mesa
fede olan Harputla Elazığ arasında bir 
tek otobüs servisi yapmak ve fakir 
halka bir iş hacmi yaratmak Iazrmdır. 
Bundan başka Tunceli hinterlandına 
dayanan Harput'u yaşatmak için şeh
rin Pernekten itibaren garbını takib 
eden yolun istikametini değiştirmek 
ve yahut Tunceli halkını Harput ü
zerinden Elazığ'a göndermeğe alış
tırmak icab eder. 

---:ıro.... 

Diyarbakarda Ulucamiden bir görünüş 

Harputun havası, suyu güzeldir. 
Muhiti için iyi bir sayfiye şehri ola
bilir. Harputun hususiyetlerinden bi-

gU7tferf;d; bile b~radi'ki oir mağara 
şehrimiz ve civarı için tabii bir buz 
fabrikası vazifesini görmektedir. Ma
ğara o kadar soğuktur ki buraya gelen 
sular derhal donmakta, bu suretle 
berrak, temiz buz elde edilmektedir. 
Bu buz mağarası yazın Elazığm bu
zunu da temin etmektedir. 

Birkaç gün evci modern Halkevi
mizde spor kulübü kuruldu. Kulübün 
açılma töreninde bir müsamere ve bir 
de ziyafet verildi. 

Uludağda bir hava 
hattı yapılacak 

Bayram nasll aectl 1 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Bayram günleri Uludağ büyük bir ka
labalıkla dolu boşaldı. Bilhassa C. H. 
Partisi umumi merkezinin aldıracağı 

film rağbeti çok artırmıştı. Onun için 
bu sefer kayakçı genç kızlar daha iti
nalı bir surette makyaj yapmış ve da
ha farapan elbiseler giymişlerdi. Bay
ramdan evel başlayan akın son günlere 
kadar devam etti. Şehir sokaklarında 
omuzlarında kayak, ayaklarında dağ 

potini ile dolaşan çehreler artık, hiç 
yadırganmayan yolculardır. Bursalı

lar; yedisinden yetmişine kadar, onla
rı artık iyi tanıyor ve kendilerini çok 
iyi seviyorlar. 

Bayram günlerinde Uludağ; şimdi
ye kadar görülmemiş bir tipi içindey
di. 'Günlerce sisten, rüzgardan ve tipi
den göz açamıyan kayakçılar, ancak o
tellerin etrafında dolaşabilmişlerdir. 

Hele zirveyi bu bayramda, hiç gören 
olmamıştır. Bunun için film pek mah
dud sahalarda alınabilmiş, istenilen 
teknik vaziyetler ve manzaralardan 
mühim bir kısmı tesbit olunmuştur. 

Uludağ dönü~ü da filme alınmış ve 
bilhassa Ankara halkevi kayakçıları
nın Çelik palasa varışları, orada vali 
Şefik Soyer tarafından karşılanışları 

ayrıca filme alınmıştır. 
Esefle kaydedilecek iki kazadan 

bahsedeyim: Her ikisi de tedbirsizlik 
ve yalnız hareketin neticesi olan bu ka
zalardan biri bazı kayakçıların par
maklarının kısmen donmuş olmasıdır. 
Bunlar; o tipide eldivenlerini çıkara
rak çıplak elle bir iş görmek tedbirsiz
liğinde bulunmuşlardır. Yaraları geç
mek üzeredir. Diğer kaza, Nazım is
minde yüksek ziraat enstitüsü mezun
larından olan iyi bir kayakçının yalnız 
başına bilmediği kestirme bir yoldan 
Bursaya inerken yolda 40 metrelik bir 
uçurumdan apğı uçarak bclinı= kadar 
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müddet 

devrinde avukatlara bir 
"müıavir,, adı verilmisti 
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Glanville, vekaletin, bu tarihten 
&onra hukuk davalarında kabul olun
duğunu, ceza i~derinde temsile cevaz 
verılmediğini yazar. Ancak tevkil key
fiyeti uzun ve masraflı muameleleri 
muc:ib olmakta idi. Kendisine Attor
ney, Procurator adı verilen vekil için, 
bu hususta bir müsaadei mahsusa is
aihsaline, "dominus" tesmiye edilen 
müvekkil, vekaletnamenin tanzimi sı
rasınaa mahkemede bizzat isbatı vü
cud eylemeğe mecburdu. Vekil hiç bir 
ehliyet şartına tabi olmadığından ta
raflar dilediklerini seçmekte, kendıle
rini bir veya müteaddid kimseler ta
rafından temsil ettirmekte serbest bu
lunuyorlardı. Müvekkıl, vekili istedi
l;• anda azletmek veya kendisini bir 

l ouşkası vasıtasiyle temsil ettirmek sa
ldııiyetini de haizdi. Şu kadar ki azil 
c arııune kadar yapılmış olan bi.ıtün 
muameleler müvekkili ilzam etmekte 
ıc!&. Davacılar, fütuhatı müteakib Sak.
.;on teamülünün yerını alan 1<.oma hu
.. ukiy le kuıse hukukuna laiklerden 
Jana ziyade vakıf olan rahiblere müra
caatı teı cıh ettiklerinden, fili yatta ra
uibler lehıne ımtiyazlı bir vaziyet be
lırıniş oluu. Bu va~ıyet, bir t.ıratuan 
kanunu yavct§: yavaş din tesırınden 
kurtu ,ınaga, uın hu.~u'-u yenne tea
mulun, Comnıon .Law 'ın kaım olmaga 
başladığı, diger tarafdan Saıisbury 
pesıc:oposunun rahiblerin nizami mah
kemelere çıkmasını men eyledıgi on ü
çüncü asırda tamamiyle değışu. Ra
hiblerin vekalet deruhtesi hakkındaki 
memnuiyet, bilahare, Othon tarafın
dan neşredilen esas kanunlarla da te
yid olundu. 1215 tarihli büyük Char
te, mahkemelerin muayyen bir sahada 
devamlı olarak ifayı vazife eylemesi 
esasını kabul edince bazı hukukşinas
lar bu saha civarında yerleşmcğe baş
ladılar. Kıral bu hukukçuların artık 

mahkeme yanından uzaklaşmamaları

nı temin için hukuk müesseselerinin 
tehir hududu dahilinde açılmasını 
men eyledi. Bununla beraber hukukçu 
yetiştirilmesi pek de kolay olmadı; 

~;.1u~,~~tı ... \ıatu..lr.in ı 1 ğıtı'E'lWu~lft.'il 
olan ihtiyacı arttırdı. Bu ihtiyaç üze
rinedir ki Kıral birinci Edward mah
kemeler nezdinde müdafaaya ehliyet
li bazı hukukşinasları ve aynı zaman
da hukuka intisabı arzu eden talebleri 
arayıp Londraya cclbetmek maksadiyle 
bir komisyon teşkil eyledi. Londraya 
davet olunan bütün bu halkı barındır
mak lazım geldi. Hakimlerin ahval ve 
harekatı hakkında bir anket icrasına 
memur edilmiş olan Lincoln Kontu, 
Hanry de lacy adli islahata gÖ6terdiği 
alaka dolayısiyle City ile mahkemeler 
arasındaki emlakini bu hukukçuların 
ikametine tahsis eyledi. Ölümünü mü· 
teakib intifa hakkı ve badehu mülkiye
ti avukatlara intikal eden bu binalar
dan siyah rahibler ((Black friars) ma
nastırı "Lincoln'sinn" adı altında ilk 
avukat topluluğunu teşkil eylemiştir. 
(Black friars) in çok geniş olan ma
nastırı, bir müddet sonra, Londraya 
gelen hukukçuların hepsini kabule ka
ti gelmedi. Univcrsitede taamül hu
kukunun ilgasiyle yalnız Kanon hu
kukunun tedris edildiği devreye rast
layan bu tarihte, taamül hukunku-Com
mon Law - profesörleri derslerine de
vam etmek üzere Londraya bir çok ta
lebelerle birlikte geldiler. Bunun üze
rine kıral "Templiers" topluluğunu 
ilga etti. 1ngiltereye, Etienne zama
nında gelmiş olan "Templiers"ler ilk 
önce "Holborn"da yerleşmişlerdi. 11-
ga ve emvalinin müsaderesi tarihi olan 
1310 senesinde Taymis kenarında bu
lunuyorlardı. Bu geniş arazi ve emla
ke varis olan "Lankastrc" kontu Tho
mas bunun bir kısmını, "Lincoln'sinn'' 
de yer bulamıyan hukukçulara kirala
dı. Temple sakinlerinin adedi fazlala
şınca, oradaki avukatlar iki grupa ay
rılarak dahili temple "inner temple" 
ve orta temple "Middlc temple" cemi
yetlerini kurdular. Bir müddet sonra 
her iki cemiyet yerleşmiş olduğu bina-

kara saplanmış ve bu suretle vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmış olmasıdır. Bir harika kabi
linden olarak bu kazadan sağ kurtul
muş olan Nazım, Almanyada yapılan 
kış olimpiyadlarına türk ekipiyle işti
rak etmiş bir kayakçıdır. Bu kaza ve 
diğer vakalar bizi yeniden Uludağ ve 
dağcılık mevzuu üzerinde bir kaç söz 
söylemeye sevkediyor. 

Eevela: her şeyden evel oraya bir 
hava hattı yapılması artık bir zaruret 
halini almış bulunmaktadır. Bursa va
lisi Şefik Soyer'den öğrendiğime gö
re: hükümctimiz bu hattın yapılması 
için esaslı teşebbüslerde bulunmu,tur. 
Hattın yakında yapılmasına bailana
caktır:. - Musa Atıf-

ları satın aldığından "Lincoln's inn" 
den ayrı ve ikinci bir avukatlar toplu• 
luğu vücud .bulmuş oldu. Bu toplu• 
luğun yanı başında hemen ayni ihti· 
yaçlar ikasiyle bir üçüncü topluluk 
"Gray'a inn" teessüs etti. İşte İngilte• 
re barosunun ilk nüvesini teşkil edeıı 
bu üç "İnn", (1) bu gün dahi İngilte
rede bütün avukat, hukukçu ve hakim
lerin yetişmekte olduğu şerefli bit 
mektebtir. İngilterenin bir çok şair 
mütefekkir, devlet rücülü büyük hi· 
kim ve avukatları hep burada yetif'" 
miştir. 

Bunlar arasında :Bentham, Can• 
ning, Thomas More, J ohnson, Mansfi• 
cld, Blackston, Cowper, Mackintosh, 
Bacon ve daha birçoklarını zikredebi· 
liriz. Bu suretle XV inci asrın bat• 
l~ngıcmdan beri avukatların yetişme• 
sıne mahsus ve "İnn of court" adını ta• 
şıyan üç büyük merkez mevcut bulu• 
nuyordu. Bu da ihtiyacı karşılamağa. 
hukuka yeniden intisab edenleri ba· 
rındırmağa kafi gelmediğinden onla
rın yanı başında "Inns of chancer" naa 
mı altında yeni teşekküller meydana 
geldi. Bu yerlere kabul olunan talebe 
bir müddet sonra mesleki yetişmeyi 
yine "İnn of Court" da tamamlamakla 
~ükellef_ t.utuluyordu. Bütün bu teşıd 
lat kendılığinden, hükümetin yardırn 
veya mudahalesi olmaksızın ve tedri· 
ci bir surette vücud bulmuı::tu. Ne 
b~yle bir avukatla,, topluluğ~nu teş· 
kıl eden ne de haiz oldlılrları imtiyaz· 
ları tanıyan bir kanun varo... Yalnıı 
1242 tarihli bir kararname, hakın.ı..re 
avukat sıfatiyle mahkemeye gelenlerı 
kabul veya ademi kabul hususunda 
mutlak bir salahiyet tanımıştır. Tat• 
bikatta, ilk önce "İnns of Court" men• 
sublarından başka hiç bir kimse mü• 
dafaa deruhte eylememiş, bilahare bu 
hakkın böylece taamülen teessüs ey• 
lediği kabul edilmiştir. Nctekim kıral• 
larm ".İnns of court"a mensub olmı• 
yanlara bahşeylediği avukatlık salahi• 
yeti mahkemelerce tanınmamıştır. x'/ 
inci asra kadar hukukçular arasındı 

a~k.i~ ft~Vtı:t~un~nrry'fil§ahitıi 
rafından ifa edilmekte idi. Avukatlar 
farksız olarak Conturs, Sages genta. 
Narratores, Pleadres veya Apprenti• 
ces adlariyle tesmiye edilirdi. Bunlat 
arasında temayüz edenleri kırallık 

mümessili tayin ve kendilerine ''Ser• 
viem at Legem" unvanı tev-cih olunur• 
du. On beşinci asrın iptidasında avu• 
katlıkla avuelik vazifeleri yekdiğerin• 
den ayrılmaya başlamış on altıncı aı• 
rın ortalarına doğru bu tefrik kati bir 
mahiyet almıştır. 1557 tarihli bir ka• 
rarname hiç bir "attorney" avueniıı 
mahkemede müdafaada bulunamıya• 

cağını ve avue vazifesini gören avu• 
katların barodan çıkarılacağını natık" 
tır. Elizabeth devrinde avukatlara, 
müşavir "Counscllor at Law" ünvanı 

verilmiş ise de bir müddet sonra ~bıa 

da bir tarafa bırakılarak nihayet "Bar

rister" kelimesinde karar kılınmıştır. 

(Sonu var) 

Lll Inn: han, otel, "inn of Court" mahk .. 
me nczdindcki otel demektir. 

Türk - lsveç 

takas anlaşması 
İsveç ile aramızdaki hususi takas an• 

laşması bu sene başından itibaren yü
ı ürlüge geçmiş bulunuyor. 

Gümri.ık ve inhisarlar vekaleti b" 
<ınlaşmanın yürürlüğe konduğu tarih· 
t<:n itibaren altı ay içinde yapılması la• 
zım gelen hükümleri evelce alakalıla
ra bildirmişti. 

İktısad vekaleti ile temasa gelen ba
kanlık 38 senesi başından evel fileıı 
başlamış olan hususi takas muamelele· 
rinin eski anlaşma hükümleri dairesin• 
de tekemmül etmesi lüzumunu bildir
miştir. 

Bozcaadaya çekilecek 
telgraflar 

Bozcaada kablosu arızalı olduğun• 

dan Boı:caadaya çekilecek telgraflat 
Çanakkalcden telgrafla gönderilecek
tir. 

P.T.T. Umum müdürlüğü alakadar· 
lara bu şartı kabul etmiyenlerin tel
graflarını kabul etmemelerini bildir
miştir. 

Mesud bir do§um 
Türkkuşu kumandanı Ônyüzbaf' 

Zeki Gülsün'ün bir oğlu olmuş ve aô• 
Gören konulmuştur. Yavruya uzun "' 
mesud bir hayat diler, arkada9unı~ı "' 
B&7an Gilılün'il kutlarg. 
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ltalyan GraVür 

kemleketimizde açılan muhtelif .e~-
.. ergısı-nebi sergıleri arasında gravur s .. 

ne ilk deta tesadıif ediyoruz. Bu mu
nasebetle sanat muhitımizin bundan 
sok istifade edecegıne şüphe yoıctur. 

Resim sergisi denınce yalnız yaglı 
\'e sulu boya ile yapılan e.serl.Pr aıı:ia 
gelir, halbuki, aynı dereceyı haız bel
ki boyalı resimterde olmayan t>azı n:_ı:e
ziy~tler bulunması itibarıyle, gravur, 
yani siyah ve beyazlarla yapııa~ hak
ler, bu yüzden ayrı bir kıymettedırler. 

Sanat muhıtıroızı, ne~nyat buro!arı
mxzı ve turizm teşkıiatıill.Izı aıakaaar 
eden çok kıymetli eserlerle dolu olan 
italyan graviır sergisi, bize bu s~~tm 
ne kuvvetli bir teknikle başarılabılıne· 
ceğini gösteriyor. . ~ . 

Tahta, bakır, taş Üz'}rıne hak e~ıle: 
rek elde edilen bu çeşit eserler çızgı 
\'e siyah beyaz ahengıni göstermeleıi 
itibariyle harikulade bir tesir yapıyor
lar. 

Bakır üzerinde (eau-forte) muhte
lif prosedelerle elde edilen gravürler, 
asitsiz hak, (pointe-seche), sulu bo~a 
hissini veren (aqua-tinta), ve daha bır 
sok usullerle yapılmış olanlarla t~hta 
,(şimşir) üzerine lıakkedilerek sıyah 
beyaz ve gri tonlarla elde edııen pey
ıajlar, taş (litho) üzerine . hakkedıl~
tek meydana getirilen resıml.er sergı
nin en kuvvetli tarafını teşkıl etmek
tedir. 

Sergiye iştirak eden yaşlı ~e genç 
elli dört sanatkar, memleketlerınde ve 
.Yabancı ülkelerde açılan birçok sergi
lerde eser teşhir etmişlerdir, birçokla
nnın gravürleri muhtelif müze ve ga
lerilerde yer almıştır. 
Şimdi sergiyi dolaşalım; (eau-for:e) 

bakır levha üzerine !ielik kalemle hak
kedilmij olan "Calt~girone". mevzulu 
12 No. ıu eseri tavsıye ede:.ım, yalnız 
sizgilerden ibaret ol~~ g~a~ur, bu tarz
da yapılanların en guzelı, ı~ası B.a~
tolini Lıı.igi, yukarıda yazdıgım gıbı, 
Yenedik, Roma, Bııdapeşte, Y_arşov:ı 
ve şimal memlek~tleri~d~ ~ertıp e~ı
len ınuhtelif sergılere ıştırak etmış
tır. 

Beraldini Ettore, Biarıchi Barrive
ra Lirıo, Bagliorıe Marcello, Brogliıo 
Dante, B-0cc0Jari Benito, Brugnoli E
ı:nanuele Carbonati Antonio imzalı e
Berler g;avür tekniğinin harikası de
necek kadar kuvvetli ve g~zeldir. Bu 
ıneyanda Biasi Giuseppe ımzalı tah-

ta .. . oyuı-uı:ı JO, J2 ve J3 
uzerıne J.\L•• ,. • 

llumaralr 1enkU ve sıyah be -
,,,, .. Jer her hususta aranı
,, .. z gravur , . .d. B·l-
la b' k k yınetlerı muhtevı ır. ı 

n ırço· ı . azdan lıakke-
hassa yalnız sıyah ve l:>ey ~ . ,. 
..J.:ı . 1 32 No lu ''Dinı merasım 
\ft rnış o anı • . · f 
isimli eser diyebilirim kı mevzuu 1 a-
de bakınundan bu kudrette y~pıl~ış 
1 k 

tesadüf edılebılır. 
o anlara !iO az . . ah ve be-
Piastik kıymetine gelınce sıy 

1 
k 

O 33 No. u ren -

Sergide tefhir edilen tahta üzerine hakkedilmiş eserlerden biri 
Kalabre manzarası 

G. Han Privero ... ............................ 
Yazan: 

Turgut Zaim 

tını uruseppzna, Attıııo, uısertort ıJen 
venuto'nun eserleri hassas bir görüşün 
mahsulleridir. Bu meyanda Disertori 
Benvenuto'nun 87 ve 88 No. lu bakır 
üzerine hakleri gri ahenk içinde detay 
güzelliğini hiç bir maniere kaçmadan 
gösteriyor. 

Graziosi Giuseppe'nin peyzajları, ve 
bilhassa Hass Privero G.'nin 101 ve106 
No. Ju "Dolomitler'de" ve "Slcilya" 
mevzulu manzaraları fevkaladedir. 

Laurenzi Laurenzio'nun Lipinsky 
Sigismondo Livo'nun (eau-forte) ları 

şayanı tavsiyedir. 

kudretli ve tanınmı~ sanatkarlarıdır. 

Servolini Luiginin 171 No. lu "So
kak" isimli tahta oyması diyebilirim ki 

pek az tesadüf edilen şaheserler ara

sındadır. 

Bu sergiye bir küçük (bakır gravürü 
ile ( eau-forte) iştirak eden Vittali Al
berto eserinin küçüklüğüne rağmen 

büyük bir kabiliyete sahip olduğunu 

göstermektedir. 

İtalyan gravür sergisi, memleketi
mizde Cumhuriyet devrinde tanın.ma
ya başlanmış olan güzel sanatların 

(gravür) oyma branşını, bütün kap
rislerile, tekniğiyle, ve kabiliyetiyle 
bize göstermesi itibariyle çok istifa
deli olmuştur. Bundan başka bu sergi 
şimdiye kadar memleketimizde açılan 
ecnebi sanat sergilerinin en kuvvetli

lerinden ve en samimilerinden biridir. 

Çünkü bu serginin yalnız iki güzel 
iddiası vardır: sanat ve turizm. 

Avrupaya 
ihtar 

Meşhur alman edibi Thomaa Mann, 
"Avertisement a l'Europe" başlığiyle 
çok alakayla karşılanan bir eser neş
retmiştir. Le Mois mecmuası bu eser
den bahsederken şu satırları yazıyor: 
Asıl derd, d1yor muharrir, yani on 

dokuzuncu asır kıymetlerinin iflası, 
onu ancak tebarüz ettirmiş olan harb
ten daha evvel vukua gelmiştir. Ve bu
rada, Avrupaya yaptığı "ihtar"m ana 
fikrini izah ediyor: Liberalizm kendi 
mahkumiyetini kendinde taşımakta
dır, müsamaha zihniyeti yüzünden gü
nün birinde kendisine karşı gelen kuv
vete karşı silahsız kalacaktı. "Bizi 
barbarhga döndürmekle tehd1d eden 
buhranın kaynakları bu asır başının 
(19 uncu asır) kör cömerdliğindedir." 
"ı'homas Mann burada tabii zihni saha
yı kasdetmektedir. Eğer sosyal şartla
rın ıslahı mevzuu bahs olsaydı, bu hu
susta 19 uncu asrın cömerdliğinden 

bahsetmek istihza olurdu. 
Bu comerdlikten "kütleler" iptidai 

zihniyet"Jerini empoze etmek içın isti
fade etmişlerdir. 

Thomas Mann diyor ki: 
"Eğer mevzuubahs olan ancak bir 

nevi ıptidailik, modern kütlelerin ta
ze ve neşeli bir barbarlığı olsaydı, bu
na alışmak ve ümidi muhafaza etmek 
gene kabil olurdu. Fakat asıl müthiş 
olan şey, kütlelerin bir nevi santiman
talizmi çok tehlikeli bir sahte - filezo
fiye karıştırmalarıdır. Bunlar gürül
tülü modernizmlerini romantik bir 
dille ifade ederler, çok eski ve harsı
tnıza layik; realiteleri ifade eden 
"halk", "toprak ve kan" gibi tabirler 
kullanırlar. Bu kütleler "sokak zihni
yeti" dedikleri şeyi itham ettikleri 
halde onları harekete getiren zihniyet 
de başka bir şey değildir. Bunların to
pu birden bir his ve ahmaklık halita
sını intaç etmektedir ki zaferi günü~ 
müzü karakterize eder." 

B. Thomas Mann kabahati yalnız 
kütlelerde bulmıyor. Bazı entelektü
veller de ona ayni derecede mesu1 gö
rünmektedirler. "Esprit, diyor, evela 
istihza ile kendi aleyhine dönmüş, 
sonra "hayat"L ve yaradılı~n i~inde 
liiiırlandıgı karanlık yeraltı kuvvet
lerine aid olan onun şuursuz, dinamik 
kuvvetlerini öğerek kendi kendini in
kar etti." 

Garpte fikir hareketleri 
Cekoslovakyanın tesekkUIU arifesinde· 

Reisicumhur Masaryka dair 
garib hatıra la r 

"Mercure de France" dergisi, Çe- mış olurdu. Fransa meclisine göre ,.,_ 
koslovakya devletinin kurulu§U arife- vusturya - Macaristan imparatorluğ\lrt 
sinde reisi cumhur Masaryke ve bu bü- nun yerine bir "Tuna birleşik devlet. 
yük devlet adamınrn bazı arkadaşları- leri" federuyonu vücude getirmek 
na dair doktor Blondel imzasiyle !ev- daha akıllıca bir hareket olurdu. 
kalade meraklı hatıralar neşrediyor. Bunları söyledikten sonra birdenhi· 
Makale sahibi, harb esnasrnda yaralr- re, dış siyasada nüfuz sahibi olmadığı
lar tedvi ederken daha sonraları Çe- nı işaret etti. Söylediğine göre mecl~ 
koslovakyanrn teşekkülünde büyük riyasetindeki dairesinde bir mahpus 
bir rol oynayacak olan me~hur Stcfa- vaziyetinde olup gerek orduda, gerek 
nik'i tanıyor ve onun vasrtasiyle diplomasi aleminde şahid olduğu inti
Masaryk'Je tanışıyor. Doktor B/ondel zamsızJık ve karışıklığa nihayet ver• 
Masaryk'i Fransa meclis reisi Desch- meğe muktedir değildi. "Quai d'Or· 
anel'le görüştürmeğe muvaffak olu- say,. diyordu, beceriksizliğin ve acziu 
yor. 1916 da vukubulan bu mülakatı e- bir timsalidir. Orada öyle adamlar var. 
hemi yetine binaen aynen terceme edi- ki bir buçuk senelik harbten sonra bile 
yoruz: hala, 1870 deki gibi Almanyayı gücen-

B. Deschanel'in huzuruna çıktığı- dirmek korkusu içinde yaşarlar. Bun .. 
mız zaman Stefanik söz alarak fikir ve dan başka meclise karşı Fransada hak
tezini izah etti. Bu teze göre sulh mu- sızlık gösterilmektedir. Dış politik~ 
ahedesi akdedildiği sırada Bohemya manevra ve müzakerelerinden uzak tu• 
eyaletinin istiklali ilan edilmeli idi. Bu tulan meclis milli müdafaa sahasında 
davayı izah ederken kapıldığı heyecan daima vazifesini görmüştür. Erkanı 
içinde hala aklımdan çıkmayan şu söz- harbiyenin istediği tahsisatın bir santi• 
leri de söyledi: "Meclis kürsüsünde mini bile kesmemiştir." Bunlardan 
müttefiklerin Bohemya istiklalini ta- sonra, aldığı vaziyette sebataazmetmit 
nıdıklarını ilan ettiğiniz gün şimdilik görünen general Joffre'a çok kızdığını 
italyanlara karşı koyan 150.000 çek as- ve bu vaziyetin yani harbın idaresinde 
keri silah ve levazımiyle birlikte müt- takib ettiği usulün belki beş sene, bel .. 
tefikler safına geçecektir. İcabında ki de on sene devam edebileceğini do 
Selanik ordusuna iltihak ederler ve bu ilave etti. 
suretle muharebe aüratle hitaın bu- Deschanel konuştukça heyecanı ar. 
lur." tıyor ve gerek ben, gerekse Masaryk 

Deschanel gülümsedi ve evela bu he- ve Stefanik mecfü reisinin yabancılar 
yecanlı misafirini teskine çalıştı. Ya- önünde böyle bir bedbinlik buhranx 
vaş yavaş sesi daha ciddileşerek çekle- geçirmesine fena halde sıkılıyorduk. 
re daha ziyade teenni göstermelerini O sıralarda Deschanel de bu gibi ant 
tavsiye etti. Harb ortasmda çek kıtala- heyecanlar, sebebsiz kızgınlıklar gör .. 
rmm toptan kaçması her ~eyden evel müştüm ki bunlar, dikkatli bir göz i
kcndilcri iç.in bir felaket olacağmı ve çin zavallı adamı bir kaç sene sonra 
almanların mıeselcyi merhametsizce hal yere vuran ruh hastalığının habercile• 
etmek çaresini bulacaklarmı ve bu su- ri sayılabilirdi. tGüzel bir tesadüfle te• 
retle boş yere kan dökülmüş olacağını lefon çaldı ve biz de bunu vesile it
söyledikten sonra bu hamleyi, düşma- tihaz ederek müsaade istedik. Elleri
nın yıkılmasını tacil etmek için son mizi sıkarken Deschanel, tekrar, çek· 
dakikaya saklamakta faide olduğunu lere teenni tavsiye etti. 
ilave etti. Hele Bohemya'nın istiklali Profesör Masaryk ağzını atmamı~ .. 
meselesınC1e pek tazıa açılmaaı . .l'ıına- ıı . .-:IOl\dM4, ;:,tetanik ona Deschanel'in. 
kika Deschanel, Avusturya - Macaris~ garib sözlerini terceme etti. 
tan imparatorluğunu mühim mikyas- Ertesi günü bana öyle yemeğine gcl
ta küçültmenin pek tehlikeli olacağı diler. Davetlilerden biri Deschanel'• 
fikrindeydi. Çünkü böylelikle Alman- den bahsederken meclis reisinin öt~ 
yaya Balkanların yolunu kapatacak o- denberi siyasi bir rol oynamak istedi
lan Tampon - devlet ortadan kaldırıl- ğini ve biltün arzusuna rağmen harici• 

" ..... Devrimiz romantik bir idealizm 
yarattığı ve bu itibarla yayılmasını ve 
bunun bütün tehlikeli neticelerini 
mümkün kıldığı için bu raddeye gel
mesi tabiidir. Her türlü entelektüa
lizm aleyhdarlığmm insanlık ve kül
tür için ihtiva ettiği tehlikeler kimse
nin umurunda değildi. Böyle bir in
kılab, reaksiyonun tohumunu yani bü
tün ifratların muzlim imkanını kendin
de taşır, çünkü o yalnız mantıka muha
lif olan her şeyin değil, ayni zamanda 
bütün muvaffakiyetsizliklerin ve haki
kat, hürriyet, adalet ve terbiye istih
karmın açık ilam haline gelmektedir." 

tırılmaması doğru olur. Bugün Alınan
yanın resmi muharrirleri ile mülteci
lerin resmi mümessilleri vardır, faka1 
Almanyanm bugünkü en iyi muharrir
leri ne birincileri, ne de ikincileri ara
sında bulunmaktadır. Bu kıymetler 

Almanyada veya Almanya dıfında ya
şayabilir, en muhtelif temayüllere 
mensub olabilirler, bunlar edebiyatın 
mahdular ve alınan edebiyatı oiıların 
malıdır. 

ye nazırı olamadığı için hariciye neza
reti aleyhinde atıp tutmağı adet ed.izı.. 
diğini söyledi. 

Miltarekeden sonra, Versay muahe-
desi müzakereleri esnasında Profeaö.: 
Masaryk'i ziyarete gittim. Fakat etra
fı pek kalabalıktı ve beni güçlükle ta• 
nıdı . 

Makale sahibi, yazısrnrn başka bir 
yerinde Masaryk'in şöyle bir resmini 
çiziyor ve Deschanefin harb hakkın-
daki bir sözünü naklediyor : 

tazın harikasıdır. 3 ve 1 san 
l . ıer . bu eser er -
ı gravürlere ge un. k ğraştığını 
atkarın .renklerle de ço ~ . · on 
0·· . B larda adeta bır Jap 
osterıyor. un or · .. çarpıy · ıstampası hassasiyetı goze C J-0 

. C sarıova ar ' 
Carta Giorgıo, 8 

. Celes-
Castellani Leonardo, Celestm~ k ve 
tini iı:nzalı sanatkrlar, gerek ak ıkr v 

Marogiu Anna'nm kaprisli gravür

leri. Mauroner Fabio, Mazzoni Zarini 
Emilio, Menney Francesco, Melis Ma
rini Felice, Neri Dario, Ortona Ugo, 
Pane Roberto ve Papalia Sarino imza
lı gravürler, İtaiyada gravür sanatını~ 
tekamülü hakkında iyi fikirler ver!
yor. Bunların arasında P~ne Roberto -
nun bakır hakleri dikkatı çeken eser
ler arasındadır. 

ıQene gri, yalnız çizgilerle ahenkle-

Bugünkü Alman 
edebiyatına 

Alman edebiyatı üzerinde evelce hü
küm sürmüş olan üç büyük şair - Ge
orge, Rilke, HofmensthaJ - ölmü§:ler
dir, ve itiraf etmek lazımdır ki yerleri
ni kimse alamamıştır. En büyük alman 
romancıları addedilebilecek olan üç 
muharrirden Thomas Mann ve Her
mann Broch hariçte yaşamaktadırlar 

Profesör Masaryk uzun boylu bir 

ihtiyardı. Kıral yedinci Edward'ın s&

kahna benziyen beyaz bir sakalı, göz .. 

!erinde de iri gözlükler vardı. Ciddi 

ve hatta soğuk tavırlı bir adamdı. Bu .. 

nun aksine olarak Stefanik canlı, faal, 

güler yüzlü, çok ve iyi konuşan bira· 
damdı. Profesör Masaryk ise bir hey .. 

kel gibi hareketsizdi. Stefanik'in söy .. 

lediğine göre Profesör, avusturyalıla
rın hapse attığı karısı ve kızı hakkında 

duyduğu endişenin acısı içinde yafı· 
yordu. 

~ an ro u -gerek tahta işlerile ugraş :s 

~etli ustadlardır. h .. eri-
Da Osimo Bruno imzalı ta ta uz k' 

N 1 eserler es ı 
rıe oyulmuş 70 ve 72 o. u 

1 · en ı:nu-gravür tarzında işlenen erın 
~affak olmuş olanlarıdır. 

1 DeJitala Mario'nun 7S, 77 ~o. , ~ 
"S ..:ı.. ,, "Çevre" isimlerındeıı:ı 
ar~nya ve . Stanis-

gene tahta gravürlerı, Dessy d I'" 
lav'ın 81 No. lu "Cagliari. ~te ra ı 
lılevzulu eseri şayanı tavsıy~d;~· For 

Di Giusti Zustovich Corne rıo, -

en 151 No. lu eser Petrıı.cci Car/o Al
~erto isimli hassas bir sanatkarın mah-

sulüdür. 
Principc Umberto'nu~.~60 N~. lu ba-

k h~kki bu artistin orıJınal bır kale-
ır a .. . 

me sahip olduğunu ~os~er~y~r. 162 No 
Quilici zuzzacchı M_ımı nın . 

1 t hta gravürü tavsıyeye şayandır. 
u da 11 Gustavo Santini Antelma, 

Ro e a veİıani Marchi Mario, 
Tosi .~rt~ro~ sahipleri İtalyanın en 
bu dort ımz 

bir bakıı 
Beş seneye yakın bir zamandanberi 

alman edbiyatı tarihinin yeni bir dev
resine girmiş bulunuyor. Bu devrenin 
ilk göze ı;arpan karakteristiği inkişa
fı hakkında tam ve bitaraf bir kanaat 
edinmenin göçlüğüdür. Böyle bir ka
naat edinebilmek için, üçüncü Rayh'
m resmi edebiyatı denilen neşriyatı 

takib etmek, şüphesiz ki, kafi değildir. 
Fakat, bazılarının yaptıkları gibi, bu 
memlekette çıkan bütün neşriyatı pro
pagandadır diye istihfaf etmek, ve ha
kiki alman edebiyatının ancak mülte
cilerin eserlerine inhisar ettiğini id
dia etmek daha büyük bir ihtiyatsızlık 
olur. Gerçi, görüşünde hataya düşmek 
istemiyen her hangi lıir kimse, bu 
mültecilerin edebiyatını ihmal ede
mez, ve alman edebiyatının hakkında 
tam bir tablosunu çizmek için lıunu da 
hesaba katmak lazımdır. Bununla be
raber, asıl Almanyanın edebi mahsul
lerinde de kendiliğinden husule ge
len degişikliklerle, yukarıdan empoze 
edilen ve tamamen politik menşeden 
suni temayüllü cereyanları biribirine 
karıştırmamaya dikkat etmelidir. 

ve üçüncüsü Robert Musile avustur
yalıdır. Bunnula beraber, alman edebi 
lıayatı, şimdilik yalnız Almanya dahi-

eserleri ve hatta hazan eserleri mem- li edebiyata inhisar ettirilse de, kafi 
leketin hududlarmı a~ıı.dya muvaffak derecede zengin görünmektedir. 
olamıyordu. Bu keyfiyet yalnız Al- Fakat burada başlıca rolü oynayan, 
manyaya münhasır değildir: Her dram ve lirik şiir değilse bile, üç bü
memleketin yabancılar tarafından der- yük mümessilini saydığımız Avrupa 
hal hazmedilebilen edibleri yanında tipinde büyük roman da değildir, fa-
buna rok .. ·d l kat daha ziyade epope, roman, hikaye, :s az musaı o an muharrirleri 
vardır; fakat Alman yada, ve bilhassa nuvel, ese, otobiyografi, tarih şeklin-
modern Almanyada, bu hal her yerden de tezahür etmelerine rağmen sanat 
ve daha fazla ehemiyet kazanmıştır. gayesini taşıyan nesirlerdir. Üçüncü 
Harbten sonra Fransada Mann kardeş- Rayh'm edebiyatı, işte asıl bu nokta
ler, Jakob Wassermann, Emil Ludwig, dadır ki, daha önceki edebi devirden 
,Zweig, Feuchtwagen, Reınorque okun ve bütün diğer edebiyatlardan tema-

yüz eder: 'ı etkik, mütalea, vesika ol
du ve bu muharrirlerin eserleri bugün- mayı red eder, sadece şiır olmak arzu
kü alman edbiyatmın mümessili telak- sundadır. 

... Kendisini bir kaç sene evvel ziya
ret ettiğim gün, meclis reisi Deschanel 

kütüphanesinden sarı kaplı bir risale 

Çllkarmıştr. Bu, meclisin hariciye ko

misyonuna tevdi edilen mahrem rapor· 
lar meçmuası idi. Deschanel'in elinde 
tuttuğu vesika, Fransanm Berlin de
niz ataşesi B . .Faramond de la Fajolle'
un bir gizli raporu idi. 

Deschanel bana eliyle bir kaç satır 
göstererek "okuyunuz;" dedi. Ben de 
şu cümleyi okudum: 
"Yukarıda dediklerimden anlaşılı· 

"yor ki Almanya 1914 senesinin tem
"muzunda, en nihayet ağustosunda ta
"arruz edecektir." 

Bunun üzerine Deschanel dedi ki: 
- Raporun tarihine dikkat etmedi

niz 1 Bu rapor 1911 senesi ikinci kanu
nunda ya~ılmıştır. Böylece her şey
den haberı olan, ikaz edilen ve hiç bir 
hazırlıkta bulunmayan alçaklara ne 
demeli?" 

Almanyanın iç istihlak edebiyatı ile 
ihracat edebiyatı arasında bir tefrik 
yapmak hariçte nadiren vaki olmuŞ.tur. 

Bu da, dışarda, alman edebiyatı di
ye, yalnız, bizzat alınanların en az al
man buldukları edebiyatın tanılması 
ile izah edilebilir. Alrnanyada büyük 
nüfuz sahibi ve vatandaşların kudre
.tine inandıkları bir çok müelliflerin 

ki edildi. Halbuki bu yedi mlielliften Beş senedenberi temayülleri değiş
ancak bir tanesi Thomas .Niann, Al- miş olan yığın halinde tarıhi ve biyog
manyada gerçekten bı.iyük bir muhar- ratik romanların intiJarına rağmen, en 
rir olarak tanılıyordu. Almanların ek- iyi muharrirleriyle, alman edebiyatı 
serisi, yabancıların muharrirlerinden takib ettiği bu şiir gayesine vasıl ol
bazıları için duydukları takdire işti- maktadır. Bunlar arasında en kıymet
rak etmemişlerdir ve tam manasiyle lileri Erwin Guido Kolbenıheyer, Haus 
Almanyaya has şöhretler hariçte az ta- Freidrich BluncJı, Hennean Steh ve 
nılınış ve az beğenilmiştir. Enternas- Rudolf Binding gibi resmi takdirlere 
yonal muharrirlerin dışarı atılmasın- mazhar olanlar, herman Hess, Emil 
dan sonra artık Almanyada manasız ve Strauss, Wilhelm Schafer ve Fried
tamamiyle üçüncü Rayh otoritesine rich Griesc ve bilhassa hariçte:: pek 
inki~~d etmiş .?i~ edeb.iyat kaldığı ka- az tanılan Haus Garoea gibi resmi hiç 
naatı ışt~ bu duşuncenın mahsulüdür. bir takdire istinad etmeden memleket-
U~umıyetle, nasyonalizmin ifratla- 1 lerinde pek geniş bir föhrete sahib o

rı bıze enternasyonali.zmin tefritlerini lanlar vardır. Bu zikrettiğimiz isim
unutturmamalıdır; bızzat edebiyatın ler, rejim tarafından susturulmuş ol
mev~udiy~ti iki . kutub tarafından mıyan fakat yalnız monotonluktan, te
tehdıd edılmektedır; fakat bu eedbi- zad ve nokaanından muatarib olan b .. _ 
yat mevcud oldukça, siyasi ayrılıklar- yük bir edebiyaU. ltyik hakiki lı: ~-
la edebi kıymctlelin l>iribirinc lrlrlf• l.Cldiı.. ıyme 

Ve bu sözleri söylerken Elysee sara
~ına doğru kolunu uzatıyor ve yumru
gunu sıkıyordu. 

Fakat yanılmıştı. Çünkü 1913 de Po
incare'nin muallimler birliğinde söy
lediği bir nutukta harbın pek yakın 
olduğunu söylediğini hayretle duy. 
mıuttuk. .. 



Balkan antantı konseyi 
bugün 

Ankarada toplanıyor 
(Başi I inci sayfada) 

aydın ile Atina matbuat cemiyeti re
isi B. Zarifi'nin riyasetindeki Atina 
gazeteleri mümessillerinden mürek
keb bir heyet de aynı trenle 'ehrimi
ze gelmiştir. 

Sirkecide 

Sirkeci garı yunan, yugoslav, ro
men ve türk bayraklariyle donatıl

mış ve etrafı halk ile dolmuştu. Muh
terem misafirleri istasyonda İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Üstündağ, İs· 
tanbul Komutan Vekili Korgeneral 
Cemil Cahid Toydemir, Merkez Ko
mutanı general İhsan Ilgaz, Emniyet 
direktörü Salih Kılıç, yunan, yugoe· 
lav ve romen general konsoloslan, 
elçilikler ve konsoloslukların ileri 
gelenleri ve daha eve! şehrimize gel
miş olan yugoılav ve romen heyetleri 
azasiyle gazeteciler l tarafından kar· 
ııtanmıflardır. 

Mızıka yunan, yugoslav, rome.n ve 
istiklal marşlanru çalımş, askeri la
talar ihtiram resmini yapmıştır. 

Dost devletler mümessilleri air -
keci garından otomobillerle Sirkeci -
de yeni yapılan yolcu salonuna gel
mişler ve oradan Akay idaresinin Ka
lamı' vapuriyle Haydarpaşaya geç· 
mitlerdir. lıtasyonda ve yolda biri· 
ken halk dost ricali büyük te.ıaıhUrat
la alkışlamıştır. 

HaydarpCZ§aya ge{;iş 

Haydarpaşaya gelen yunan, yu
goslav Başvekilleri ile romen harici
ye müsteşarr ve refakatlerindeki ze
vat, Ankaradaki yunan, yugoslav, ro
men elçileri, Bükre~ Belgrad, Atina 
elçilerimiz. Yunan, yugoslav, romen 
matbuat mümessilleri saat 21.05 de 
hususi trenle Ankaraya hareket etmif 
lerdir. Muhterem misafirler, Sirkeci 
istasyonunda yapılan askert merasim· 
le ve orada kendilerini karşılayan ze
vat tarafından uğurlanmışlardır. 

Haydarpaşa istasyonu da dört 
Müttefik devlet bayraklariyle sUalen· 
mi~ti. Vaktin geç olmasına rağmen 
istasyonu dolduran halk ·muhterem 
misafirleri hararetle alkışlamıştır. 

'r M.nını..ıt.n• ••n R. Stoyod#.rıo
viç'in beyanatı 

Dost devletler delegeleri, kendile
rini karşılayan gazetecilere beyanatta 
bulunmuşlardır. General Metaksas 
fUnları söylemiştir: 

"- Hepimize çok sıkı bağlarla 
bağlı bulunan dost ve milttefik Tür
kiyede tekrar toplandığmm.:dan dola· 
yı pek memnunuz. Balkan antantı 
konseyi, her zaman olduğu glbi bu 
ıefer de azasının Balkan antanıtını 

doğuran hakka mlistenid sulh ideali
ne karşı besledikleri aynı sadakatle 
top] anmaktadır.,, 

General Metaksas bundan sonra 
Yunaniatanın dahili iflerinden bahse
derek demiftir ki: 

''- Yunanistanda nftltlak bir aU
lrl\net vardır. Halk hükümete karşı 
tam bir itimad beslemektedir.,, 

Dost Yugoslav Başvekili doktor 
Stoyadinoviç şunları söylemiştir: 

"- Reisimi.ı general Metaksas si· 
ır:e çok güzel sözler söyledi. Onun fi. 
kirleri hepimizin fikirleridir.,. 

B. Comnenin 
hayatı 

Balkan antantı konseyinin Ankara
da yapacağı toplantıda dost ve mütte
fik Romanyayı temail etmekte Qlan dış 
ifler bakanlığı müstC§arı B. N. P. 
Comnen, 25 ağustos 1881 tarihinde 
Bükreşte doğmuı;, Romanyada klasik 
tahsilini ikmal ettikten sonra edebiyat 
ve hukuk tahsil etmek üzere Parise 
gitmiştir. 

Hukuk lisans ve doktorasını büyük 
bir muvaffakiyetle verdikten sonra 
1905 de memleketine dönen mumai
leyh Mkimlik mesleğine intisab etmiş, 
çok geçmeden de BükreJ mahkemesin
de hikimliğe tayin olunmuştur.1910 da 
Romanya devlet avukatlığına tayin e
dilmiş, 1919 ve 1922 de Dobriceden me
bus seçilmiş ve dış işler bakanlığı büd
cesile Romanya tarafından intzalanan 
muahedelerin tasdikine müteallik ka
nun projelerinin raportörlüğünü yap
mıştır. B. Comnen muhtelif enternas
yonal komisyonlarda azalık yapmış ve 
memuren Budapeıte, Belgrad ve Ber· 
n'e gönderilmiştir. 

1922 de Romanya barosu konseyine 
aza seçilmiş. 1923 de Romanyanın İa· 
viçre orta elçiliğine ve milletler cemi· 
yetinde Romanya daiıni delegeliğine 
tayin edilmiştir. Ayrıca 1922 den 1927 
ye kadar da bq delege aıfatile Roman
ya hükümetini enternasyonal iş konfe
ransında temsil etmi9, aynı zamanda, 
1923 den 1929 a kadar milletler cemi
yeti asamblelerine iştirak eden romen 
delegasyonlarında azalık yaptıktan 

baJka memleketini milletler cemiyeti 
konseyinde olduğu gibi ailahıızlanma, 
silih ticaretinin kontrolu, afyon,,.v.a. 
konferanslarında tcımail etmi9tir. 

B. Comnen 1928 de Berlin orta elçi
liğine tayin edilmif ve umumi harbtan 
sonra iki memleket araaında muallakta 
kalan mUteaddid ihtiliflan hallede· 
relc. Jr.on.cJi•f._ l\n. 'D\&D.da bu -.ayld. _~ 
min etmıftır. 1931 de Romanya lle .l"a-
pahk arasında im.ıalanan konkordato
nun tatbikine yardım etmek vazifesile 
Vatikan'nezdinde orta elçiliğe tayine
dilmiJ ve bu vazifeyi de parlak bir mu
vaf fakiyetle başarmıştır. Comnen 
1932 de birinci sınıf elçiliğe tayin e
dilmiştir ki bu, romen diplomasisinde 
en yüksek rütbedir. 1933 de Romanya 
ile Almanya arasındaki münasebetler 
tekrar &ayet nazik bir hal aldığından, 
Romanya hilkilmeti vaziyeti düzelt
mek üzere güzide diplomatın tecrübe 
ve mehar~tine baş vurmuştur. Bunun 
üzerine B. Comnen bir kere daha Ber
line tayin olunmuş ve orada kısa bir 
zaman zarfında kendisine müstesna 
bir mevki temin etmiştir. · 

B. Comnen'in birçok hukukt, ıiyasi 
ve edebt eserleri vardır. 

B. Comnen aynı zamanda memleke
ti namına gerek milletler cemiyetinde 
gerek enternasyonal kongrelere bir
çok muhtıralar tanzim ve ita etmiştir. 

Kendisi birçok romen ve ecnebi ilim 
cemiyetlerinde ve bu meyanda Cenev-

B. Comnen'in beyanatı re milli enstitüsünde, diplomatik aka-

Romanya Hariciye Müsteşarı da de~de. ~~.ris~~~~oloji cemiyetinde 
ıunlarr söylemiştir: aza ır. ut~ ı . romen ,ita1yan, 

"- Çok eskiden bir kere daha sev-· fransız ve .sa~r ecnebı devletler nişan
diğim memleketinize gelmiştim. Bu larını hamıldır. 
defa Balkan konseyi gibi çok hayırlı B. Comnen en kıdemli romen dip
bir vesile ile Türkiyeye geldiğim için lomatlarından biridir ve kendisine tev
fevkalade mütehassisim. Size Balkan di olunan yüksek vazifeye mütehassıs 
konseyinin arifesinde her şeyin ye- sıfatiyle getirilmiştir. 
rinde olduğunu söylemekle bahtiya-
rım ~----- sow .,, 

Hariciye mtisteşan Romanyadaki 
aon dahili vaziyet hakkında da demif· 
tir ki: 

"- SükQn avdet etmi,ıir. Bütün 
çalı,ma sahasında tam bir iatikrar 
vardır. Her teY normaldir.,. 

Bütün Romanya yeni 

ana yasayı tasvib etti 
( Ba~z 1. inci sayfada ) 

me mahallerine hep birlikte giderek 
yeni anayasayı tasvib eylemekte ol
duklarını bildirmişlerdir • 

Reye iştirak nisbeti, bütün tahmin
leri geçmiştir. Köylüler, mızıka ve 
bayraklarla, her .ıamankinden daha 
çok bir halde rey vermeye gelmişler

dir. 

Ana yasa aleyhine verilen reyler, 
tamamen ehemiyetsiz bir miktardadır. 

Şurasını da tebarüz ettirmek icab 
eder ki bütün Transilvanya, milttefi-

kan, reye iştir!k etmiştir. Almanlar, 
macarlar v;e yahudilerin de kül ha
linde reye iftir!k ettikleri görUlmUş
tUr. 

Reylerin tasnifine başlanmıştır. 

İlk alınan muvakkat neticeler, reye 
4.100.000 kiti iştiri\k etmiştir. Bu ra
kam, listelerde yazılı seçicilerin yüz
de 88 ini teşkil eylemektedir. BUtün 
memleket, bugün bayram yapmakta
dır. 24 §Ubat bundan böyle, milli bay
ram olacaktır. Bütün gazeteler hadi
senin tarihi ehemiyetini tebaril.ı etti
ren yazılar yumaktadır. 

1 Dünyada neler oluyorj 

30 milyonluk define 
Yedi aydanberi faaliyette bulunan 

dört kişiden mürekkeb bir heyet, A
vusturalya sahillerinde Queensclif 
mevkiinde gömülü olduğu söylenen 
Lima definesini araştırmaktadır. Bin
lerce kilo altından mürekkeb olan bu 
define, 1798 de Perunun baş şehri o
lan Limayı basarak, bir çok kiliseleri, 
hazineleri yağma etmiş olan ispanyol 
korsanı Benito Bonitoya aiddir. Ri
vayete göre, Bonito,30 milyon ingiliz 
lirası değerinde altın ve gümüş yağ
ma ve talan etttikten sonra, sandıkla
ra doldurarak Avusturalyaya kaçır

mı,tır. 

Bonito ile arkadaşları olan diğer 
korsanların gi.ılendikleri A vustural
yaya, o tarihlerde henüz bir avrupalı 
ayak basmamıştı. Bu itibarla, korsan, 
talan ettiği serveti gizlemek hususun
da emniyette sayılabilirdi. Ancak, Bo
nito yağma ettiği eşyayı gömmekle 
meşgul bulunduğu bir sırada tesadli· 
fen bir Britanya zırhlısı da Avustu
ralya sahillerine yanaşmıştı. 

İngiliz askerlerinin altın ve gümüş
ten ibaret olan hazineyi bulamamaları 
temin maksadiyle, Bonito, kazmış ol
duğu mahsenin ağzıma fıçılar
la barut yerleştirerek ateşlemiş ve e
pey geniş bir saha havaya ultuktan 
sonra, taş ve topraktan mürekkeb dilin 
düz bir yer olmuştur. 

Meşhur deniz korsanı Bonito hak
kında tarihin kaydetttiği maltlmat 
bundan ibarettir .. Gene bir rivayete 
göre, definenin nerede bulunduğu 
malilm olduğu halde bugün bunu mey
dana çıkaran olmamıştır. 

Şimdi bu defineyi aramakla meşgul 
olan heyet, demiryolunun geçtiği sa
hada hakikaten bir ma.h.ıen ke§ıfetmiş· 
tir. Burada derhal kazılara girişilmiş
tir. Yapılan bu kazılar neticesinde içi· 
ne su doldurulmuş oda kadar büyük 
bir mahzen meydana çıkarılmıştır. 

Bıkmadan usanmadan araştırmala
rına devam eden heyet, defineyi ele 
geçireceklerine katiyen emin bulun· 
maktadır. Bu araştırmalar<ia modem 
tekniğin her vasıtasına baş vurul
maktadır. 

Nasıl baş vurulmasın ki, bahsin 
mevzuu 30.000.000 ingiliz lirasıdır. 
Dile kolay geliyor ama, saymakla, 
tartmakla bitecek şey değil l 

Köpek nud tedavi 

edilirmİf? 1 
Bir İngiliz baytarı mide hastalığına 

tutulmuş bir köpeği tedavi ederken 
tatbik ettiği çok entresan bir metod

dan bahsetmektedir. 

Baytattı verdiği malümata göre, sa
hiplerinin çeşidli yiyecek vermeleri 
yüzünden köpeklerin mideleri bozul
maktadır. Bilhassa köpeklerin sahiple· 
ri kadın olunca, tedaviye getirilen kö
peğin midesinden rahatsız olduğuna 

muayene etmeden bile hükmetmek ka
bilmiş. 

Böyle olunca, hiç tereddüd etmeden, 
köpeğinn iki hafta zarfında tamamiyle 
tedavi edilebileceğini söylüyormu§. 
Baytarın tatbik ettiği metoda, ge
lince : 

Tedavi edilmek üzere bırakılan o
bur ve pis boğaz bir köpeği bir kulü
beya kapattıktan sonra, önüne içinde 
suyu bol bir kapı, bir somun ekme~, 

bir de eski ayakkabı koyuyormuş. On· 
dan sonra günlerce hatta haftalarca 
semtine uğramıyormuş. Ancak gizli 
bir delikten köpeğin hal ve hareketle· 
rini kontrol ediyormuş. Köpek ekme
ği yemeğe başlayınca, tedavi altına al
dığı hastasının iyileşmeğe başladığına 

dair sahibine haber gönderiyormuş. 
somunu tamamiyle yiyip bitirdikten 
sonra ayak kabıyı kemirmeğe başla· 
yınca, köpeğin tamamiyle iyileştiği 
sahibine tebşir ediliyormuş. 

Çinliler yeni bir 

tabiye kullanıyorlar 
Şanghay, 24 (A.A.) - Çin kuvvetıe

ri şimdi yeni bir tabiye kullanmağa 

başlamışlardır. Japonlar taarruza geç
tiler mi, kısa bir mukavemetten sonra 
mevzilerini bırakıyorlar ve sonra ce
nahlardan ve geriden taarruzlarda bu
lunuyorlar. 

Bu tabiye ilk muvaffakiyeti.ni Pu
kov - Tientsin demiryolunun cenubun
da göstermiştir. Bu mmtakada ilerle
mekte olan japon ordusu, çin kuvvetle
rinin garb ve şarktan yaptıkları hü
cumlar üzerine Suşov istikametindeki 
ileri yürüyüşlerini durdurmağa mec· 
bur olmuşlardır. 

Rakamlar 
söyliyor 

Doğuda 80.215 kilometre murabbaı 
sahada, yani kısaca üçüncü umumi 
müfettişlik mıntakasında: 

4863 köy mev<:uttu. 
Bölgenin umum nüfusu 1.579.633 

tür. Bu nüfusun 1.398.694 ü köylerde 
180.929 u şehirlerde oturmaktadır. 

Bölgede 401 köy mektebi vardır. 
İlk tahsil çağında 250.780 çocuk mev
cuttur. Bunun ancak 47.211 i mektebe 
devam edebilmekte, 203.569 vatan ço· 
cuğu mekteb bulamamakta veyahuo o
kuyamamaktadır. 

26.330 kilometre murabbaında bir 
sahayı işgal eden Erzurum vilayetin
de 74 mekteb, 172 muallim, 5405 talebe 
vardır. 

Buna mukabil : 
4.482 kilometre murabbaı bir saha 

tutan İstanbulda 534 mekteb, 3.120 mu
allim, 77 .087 talebe ve : 
· 12.502 kilometre murabbaı bir saha 
tutan İzmirde, 338 mekteb, 987 mual
liın ve 42.392 talebe vardır. 
Şu rakamlar Doğuya neler lazım ol

duğunu bütün belagatiyle söylemiyor 
mu? -(DOGU) 

.Anasını inkar eden 
papas 

Tıbbı adli, kan muayenesi için 
bahanın bulunmasını istiyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Anasını 

ink&r eden Büyilkada kilisesi papazı 
Toayenin muhakemesine bugün hukuk 
mahkemesinde devam edilmiştir. Bun· 
Jarın ana oğul olup olmadıklannı tes
bit için mahkeme evvelce kanlarının 

tahliline lüzum göstermişti. AdU trb 
müessesesi, tahlil suretiyle hükilm ve
rebilmek için babasının da hazır bu
lunması l!zımgeleceıği cevabını ver· 
ıni§tir. BÜgünkü celsede kadın şunla
rı söylemiştir ı 

"- Babası Selanikte hapishanede
dir. Oraya gidip kanını alıp) getirece
ğim. Anasını inkar eden oğlwna anası 
olduğumu öğreteceğim.,, 

Mahkeme bir nüfus kaydinin sorul
ması için talik edilmiştir. 

Kızını öldüren babanın 
muhakemesi 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Kadıkö-
7 --- ,1------ _. • ... T 

rimant öldüren eski maarif memurla-
rından Cevadın mahkemesine bugün 
ağır cezada ba~laruru~tır. Kızın anne· 
si Sabiha şahid olarak dinlenmi§, Ce
vadın cinayeti nasıl işlediğini anlat
mışdır. Suçlu mahkeme salonunda öl
dürüleceğinden korktuğunu söylemiş
tir. Duruşma diğer §ahidlerin getiril
meıi için başka güne kalmtl}tır. 

"SINGER -,, 
Gece bekçilerine mahsus kon

trol saatlerinin en dakik ve en 
sağlam markasıdır. 

Yangından ve 
Hırsızdan sizi 

muhafaza eder. 
Resmi dairelere, bankalara, 

depolara, fabrikalara, hastahane· 
lere ve mekteblere fevkalade lü· 
zumlu bir kontrol aletidir. Bir 
senelik kağıd mineler, 6 anah
tarlı ve meşin kaplısı 50 liradır. 
Taşraya bedel karşılığı gön

derilir. Singer markasına dik
kat. 

Sinıger saat Ticarethanesi 

998 lstanbul Emi•nönü 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz 'Kanzuk eczanetl 

DUkTOr LUTfl ""~i\ü 
Cebeci Hastahanesi Asabiye 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün Anafartalar cad· 
desi İstanbul eczahanesi karşısında 
Nazım Bey apartımanında 14-19 a 

kadar kabul eder 964 

Şirketler . 

Umumi heyet daveti 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirw 

ketinden : 
İdare meclisi, Ankara Memurlar 

Kooperatif Şirketi hissedarlar umu
mi heyetini 4 mart 1938 tarihine mü
sadif cuma günil saat cm beşte An
kara Belediyesi salonunda senelik a
di içtimaa davet eder. 

İçtimaa iştir&k için ortakların his
se senetlerini ibraz etmeleri lazımdır. 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - 1937 senesi idare meclisi ve 

mürakibler raporlarmm okunması; 
2 - 1937 senesi bilançosunun tas

diki ile idare meclisinin ibrası ve or
taklara % 10 temettü hissesi ve % 7 
mübayaat risturunu icrası, 

3 - Müddetleri biten idare mecli
si azası yerine yeniden intibah yapıl· 
ması, 

4 - 1938 senesi mürakiblerinin in• 
tihabt ve ücretlerinin tayini, 

5 - Tekaüt olan hissedarlara iado 
edilecek iştirak hisselerinin mikdarı-
nın tayini. 882 

~nkara ikinci noterliğine 
Tebliğ ettiren Ankara Belediye Re· 

isliği. 

Tebliğ olunacak: Hacı İbrahim kızı 
Emine. 

Ankara<la Çukuranbar mevkimde 
.ka~n olup yüz elli sekiz bin dört yüıı 
e]lı beş M2 hissesine sahih olduğunus 
tarlanın bağlx musaddak: haritadan an• 
taşıldığı üzere yüz dokuz bin yüz sek· 
sen metre murabbaı kısmının menafii 
umumiye karan mucibince bin altı yüıı 
otuz yedi lira yetmi§ kuruş bedel dlo 
istimlak edileceğinden 2497 numaralı 
kanunun 6 mcı maddesi mucibince i""' 
timlak olunacak iş bu gayrimenku· 
lün cinsi, mikdanna, istimlak be· 
deline ve hak ve hisselerine müte• 
.al1ik ve maddi hatalara münhasır 
olmak üzere bir güna itirazınız mev.ı 
cud ise işbu ihbarnamenin tarihi tebli .. 
ğından itibaren 15 gün zarfında eebeb
leri gösterilerek en büyük mülkiy• 
memuruna itirazınızı bildirmeniz be· 
,yan olunur. 

15 gün zarfında itirazınızı bildirm~ 
diğiniz takdirde kanunen icabeden U... 
timlik muamelesi yapılacağı malfunu .. 
---1 ' u- · ---- - ... v ..., .. 

lunmak üzere i§bu üç nüshadan ~hare• 
olan ihbamameden bir nüshasını An .. 
kara Kalaba köyünde mahallesinde 
mukim Hacı İbbrahim kızı Emine teb
liği diğer nüshasının tarafıma itası ü
çüncüsünün dairemizde hıfzı rica olU"' 
nur. 

lstanbul borsası 
""\ Ankara ikinci noterliği~t 

Dairede saklı aslına mutabık olan 
bu nüsha taleb üzerine Hacı İbrahim 
Kızı Emineye Kalaba köyüne teblil 
olunur. - Ankara ikinci noteri 
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PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 78.- 83.-
Liret 98.- 106.-
BelÇ. frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-

İs. frangı · 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açıhş F. Kapanış F. · 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varııova 
Budapeşte 
Btikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630.-
0.79525 

24.495 
15.1365 
4.6910 

86.7460 
3.4275 

63.4920 
1.4233 

ZZ.6475 
4.2063 

12.3810 
1.9682 
4.2063 
3.9875 

106.19 
34.2887 
2.7268 

23.6675 
3.0810 

630.-
0.7965 

24.495 
15.1365 
4.6910 

86.7460 
3.4275 

63.4920 
1.4233 

22.6475 
4.2063 

12.3810 
1.9682 
4.2063 
3.9875 

106.19 
34.2887 
2.7268 

23.6675 
3.0810 

ESHAM VE T AHVILAT 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu I 

.. ., 

., ,, 
" .. 

lI 

III 

1918 dahili istikraz 
Sıvas • Erzurum. 

hattı İs. I 
C. Merkez bankası 

19.- 19.15 
(Peş İn) 

19.15 19.20 
(Vadeli) 

19.20 19.20 
(Vadeli) 

93.75 93.75 

95.- 95.-
100.- 100.-

Tebliğ ettiren Ankara Belediyesi 

Tebliğ oluqacak : Timur oğlu Şev- Ankara ikinci noterliğine 
ket 

Ankarada Çukur anbar mevkiinde 
kain olup dokuz bin dört yüz elli beş 
M2 yerin tamamına sahih olduğunuz 
tarlanın bağlı musaddak haritadan 
anlaşddığı üzere dört bin dokuz yüz 
elli beş metre murabbaı kısmının me· 
nafii umumiye kararı mucibince yilz 
kırk bir lira seksen üç kuruş bedel 
ile istimlak edileceğinden 2497 nu
maralı kanunun 6 ıncı maddesi muci
ıbince istiml§.k olunacak iş bu gayri 
menkulün cinsi, mikdarına istimlik 
bedeline ve hak ve hisselerine müte
allik ve maddi hatalara münhasır ol
mak üzere bir gfina itirazınız mevcut 
ise işbu ihbarnamenin tarihi tebliğin
den itibaren ıs gün zarfında sebeb
Jeri gösterilerek en büyük mülkiye 
memuruna itirazınızı bildirmeniz be
yan olunur. 

15 gün zarfında itirazınızı bildir
mediğiniz takdirde kanunen icab e
den istimlak muamelesi yapılacağı 
malClmunuz olmak ve ona göre hare
kette bulunmak üzere işbu liç nüsha
dan ibaret olan ihbarnameden bir nüs 
hasını Ankara Kalaba köyünde ma
hallesinde mukim Timur oğlu Şev
kete tebliği diğer nüshasının tarafı
ma itası üçüncüsünün dairemizde hıf 
zı rica olunur. 

Dairede saklı aslına mutabık olan 
bu nüsha taleb üzerine Kalaba köyün
de Timur oğlu Şevkete tebliğ olunur. 

Ankara İkinci Noteri 1052 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - --= sut İSTİMAL DAV ASI = - -: Dannielle Darieux'nün şaheseri : - -- -'ılıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bir serseri mayın 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Nejad 
vapurundan alman bir telsizde Zon
guldak, Ereğli arasında serseri bir ma
yin görüldüğü bildirilmiştir. 

Tebliğ ettiren Ankara Belediye Re· 
isliği 

Tebliğ olunacak: Hacı Hüseyin. 
Soysevener 

Ankarada Çukur anbar mevkiinde 
kain olup iki yüz yirmi bir bin altmıt 
M2 ühib olduğunuz Tarlanın bağlı 
musaddak haritadan anlaşıldığı üzere 
yüz altmış dört bin üç yüz otuz met• 
,re murabbaı kısmının menafii umumi 
ye karan mucibince iki bin dört yüz 
~ltn;ış. lira doıksan beş kuru' bedel 
ıle ıstımlik edileceğinden 2497 nu
maralı kanunun 6 ıncı maddesi muci
ıbince istimlik olunacak iş bu gayri 
.menkulün cinsi, mikdarrna istimlak 
bedeline ve hak ve hisselerine müte
allik ve maddi hatalara münhasır ol· 
mak üzere bir guna itirazınrz mevcut 
ise işbu ihbarnamenin tarihi tebliğin· 
den itibaren 15 gün zarfında sebeb· 
leri gösterilerek en büyük mülkiye 
memuruna itirazınızı bildirmeniz be
yan olunur. 

15 gün zarfında itirazınızı bildir
mediğiniz takdirde kanunen icab e· 
den istimlik muamelesi yapılacağı 
malfimunuz olmak ve ona göre hare
kette bulunmak üzere işbu liç nüsha
dan ibaret olan ihbarnameden bir niiı 
hasını Ankara Kalaba köyünde ma
h,allesinde mukim Hacı Hüseyin soy
sevenere tebliği diğer nüshasının tara 
fıma itası üçüncüsünün dairemizde 
hıfzı rica olunur. 

Dairede saklı aslına mutabık olan 
bu nüsha taleb üzerine Hacı Hüse
yin Soysevener'e Kalaba köyünde 
tebliğ olunur. Ankara İkinci Noteri 
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Acele 

Satılık arsa 
Atatürk bulvarının yanında emniyet 

abidesi hizasında Karanfil sokağında 
500 metre 15 metre cephesi. 15 liradan 
en müsait fiyat. Müracaat: 16 Selanik 
cad. Tel. 2323 1056 
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Karsı sahil 
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,yazan: Zahir Ferid Törümküney 

dadı. 
Delikanlı perişan bir halde tekrar 

bağırdı: 
-Muazzezi 
Kız elini kaldırdı ve seslendi. 
- 'Gidiyorum. Karşı sahilde bekle-

i~K·Jll•l•U11i 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi : Merkez ,, 
Salt : Ankara ,, 
Çarşamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe : Halk ve Sakarya ,. 
Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi : Sebat ve Y eniıehir ,. 

HALK ve YE Nl 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 

ı.; us 
-~-

dürmesi mümkündür.,, 

tGölün kenarındaki dar yoldan Y 
fana gidiyorlardı. Kız ara sıra eği 
for ve kopardığı bir papatyanın ya 
faklarını teker, teker yolduktan son 
Yere atıyordu. Delikanlı açık bir çe 
re ile yanında yürüyor ve tek bir ke 
nıe söylemiyordu. İcab ederse kıyam 
te kadar susacaktı. Bu sükutu bütiı 
saadetine mal olsa bile gene konuşm 

e-
n 

a-

yorlar. 
Bu yalanı niçin söyledi. Bunun k~n

disi de farkında değildi. Her halde of
kesini tatmin için. 

21.00 
Pazar ve cumartesi günlerinden başka 

H A L K ıinemuında hergün halk 
matineleri: 12.lS 

İngiltere İtcllyaya 
kredi açacak mı? 

B. Chamberlain'in planı 
Oeuvre gaZ'etesinde, Bayan Ta· 

boui11 yazıyor: 
"Chamberlain'in tarafdarları, W• 

yanın iyi niyetinin bundan böyle tüken
miyeceği ile öğünüyorlar. Planın ft1 
olduğu anlaşılıyor : 

Yacaktı. 

. kız yan gözle onu süzüyor v7 g 
çırdiği buhranla için, için alay edıyo 
du. Aralarında geçmiş mühiın bir h 
dise de yoktu. llk bahardı. Kırlardan 
~~Yılan kokular, güneşin vücude ver 
gı tatlı ve ılık hararet asablarına tes 

e-
r-
a-

di 
ır 

etmiş olacaktı. 
o-kız çapkın, çapkın gülümsedi. K 

tıardığı bir papatyanın yaprakların ı 

Yolarken: . 
- Anlat bakalım - dedi. 
Delikanlının kalbi hızla çarpmağ 

h~şladı. Dişlerini sıktı ve cevab verm 
dı. Şahsiyeti ile oynanmıştı. Kola 
kulay bunu af edemezdi. G "jzlerini s 
bit bir noktaya dikmiş yürüyord 
kız, onun bu anda neler düşündüğu 
llün farkında idi. Biraz daha bekled 
Sonra başını ona doğru çevirdi: 

a 
e-
y, 
a-
u. .. -
i. 

- İşitmiyor musun? 
Delikanlı daha fazla sabredemed 

tevab verdi : 
ı. 

- H:ayır 1 ... 
- Iiasta mısın? 
- Bir şeyim yok. 
- O halde niçin susuyorsun? 
- Canım öyle istiyor. 
- Ben~ senin konuşmanı arzu cd 

Yorunı. 
ı-

- Söyliyecek bir şeyim yok. 
. k:ız durdu. Gözlerini gözlerine dik 

tı: Derin, derin içini çekti. Karşısında 
kınin işidemiyeceği kadar yavaş bı 
sesle söyleniyordu: Aman yarabbim 
Şu erkekler ne budala şeyler. Evet bı 
taz evel onu üzmüştü. Fakat araların 
d~ ?eçen ehemiyetsiz müna~aşa~ı ken 
dısı unutmustu bile. Şiındı gulmek 
8"" T 

-
-
r 
ı 

-
-
-, 

0Ylernek, eğlenmek istiyordu. 
- Darıl dm mı? • .. . 

. l:>elikanlı bir hareketi veya b1r s.ozu 
ıle Çılğm bir neşenin doğacağı dakık~ 
llın geldiğini his etti. ı;:akat bu~ rag 
ll:ı.en sükünette inadla ısrar edıyordu 
Ca.libiyetinin zevkini &On damlasına 
~an._,. .. t~tmak istivordu. ~iraz .sonra 
argın bir sesle cevab verdı: 

-
-

-
. - Darılmadım. Yalnız çok rica ede 

rı.ın artık kafi. 
-

l{ızın yüzünü bir anda ateş kapladı 
- :Kafi olan nedir? - Ses hırçın 

laŞinıştı. . . w. • 

-
-l:>elikanh biraz ileri gıttıgının far 

kına vardı Ne olursa olsun artık ger i 

dönemezdi'. 
- Bir dakikan bir dakikana ~ymı

l'or. Durmadan senin keyfine hızınet 
etnıekten artık usandım. · 
:- Yat. .. Ben de hiç bir zaınan senın 

t8ırin olamam. Artık nefes almamı da 

Çok görüyorsun. . . e
Delikanlı bütün gayretını sarf ed 

tek kend. hak" m oıınağa çalıştı. z~-
t ıne ı 1 Daı 
en kadınlarla münakaşa edi ınez. -

ltı.a, asıl mevzuu bırakarak lakırdının 
tnlaecrasını başka tarafa çevirir_le~~~a~ 
tında yokdan yere böyle bır ad~s 

çıı.- d" w • e ken ısı 
de~.asına sebebiyet ver ıgm 

Pışman olmuştu. k 
i _Sevgilisinin sinirlerini yatıştırma 
Çın Çareler arıyordu. k 
. - Canım!. .. - Diye sö.ze başlama 
lStedi, 

l{ız derhal sözünü kesti. 
\r - Artık seni dinlemek istemiy~rum 
aptığın hakaret yetişir. Delıkanlı 

. 
Yutkundu 

- liak~ret etmek aklımdan bile geç
ll:ı.ed · ı ... 

l{ız arkasını dönerek gölün ke:ıa· 
~ltıda bağlı duran küçük sandala_ d~gru 
oştu. Delikanlı arkasından yetıştı. 

- Ne yapıyorsun? w• 

- karşı sahile geçecegım. 
- Demek benden kaçıyor~u~, ~ de 

.. Gene göz göze geldiler. !kısının 
l'uıunden ates fışkırıyordu. . 
l - k:açmxy~rum. Ancak ar~ık senın· 
e bir arada bulunmak isteınıyorum. 
.Delikanlı coşmak üzere idi. k 
- G · .1 beraber çı -

tık ıdemezsin. Ev:.ıen .. .. teslim 
· Seni evine kadar göturup 

Cdeceğirn. 

- kalmıyacağım. H di gel, 
:- I<almanı istemiyorum. ay 

tvıne gidelim. 

- <?itmeyeceğim. armış 
~ l:>elıkanh, kızın öfkeden kızlarına 
h anakıanna, dalgalı kumral saç üzel· 
d~kıyordu. Bu haliyle ne kad_ar g duy· 
d ı. İçinde bir şeyin hızlandıgın~ e 

u. Ne budalalık. Hiç yoktan bı~ nıdı" -
seı ·· teessır · 

e çıkardı. Şimdi çok xnu . d nbire 
a lvrukavemet kudretinin bır. ~·g-ini 
zaıdığını ve nihayet sıfıra ın 1 

anıadı s . d le · evıyor u. 1 'kanlı b 12 sandalın kine atladı. De 1 

ağırdı· :s 

- Muazzez! a d-
tı:ıa ~rz kürekleri taktı ve süratle ç 

ga başladı 
1 · ı fısı -- Ahmak! ... Diye acı bir ses e 

Film değişme günleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a • , Delikanlı, gözleri giden sevgilisine 

dalmış ve olduğu yerde do~up ~almış
tı. Sandal hafif yalpalarla ılerlıyo~du. 
Gölün ortasına geldiği zaman karşı sa
hilde uzun boylu, kuvvetli ve yakışık-

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: ~2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645 ıoso, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 

lı ı-ir delikanlı göründü. . 
Kız tanıdı. Bu öteki idi. Bir dakıka 

gürekleri bıraktı. Geri dönmeği dü
şündü. Sonra birden başını ~alladı ve: 

- Dönmiyeceğim - Dedı. 
Kürekleri şiddetle kavradı ve ileri

ye doğru gitmeğe başladı. Gidiyordu: .. 
Daima daha cazib görünen karşı sahı-

le ... 

Amerikada 
kaç gazete 
çıkıyor? 

Amerika Matbaacılar birliği yıllık 
raporunu neşretmiştir. .. 

Bu rapora göre, geçen yı~ 221 1 gun· 
delik gazete neşriyatına nihayet ver
miş buna mukabil, yeniden 91 mec
mu~ çrkınağa başlamıştır. 221. gazete
nin neşriyatına nihayet vermış olm~
ına rağmen, gündelik gazetelerın 

:ayısı hala hatırı sayılır bir ölçüde-
dir. 
Birleşik Amerikada İngiliz diliyle 

2 100 gündelik gazete çıkmaktadır. 
AyTıca 11,000 haftalık mecmua int~· 
ar etmektedir. Bütün gazetelerin bır 

günlük tirajı 4ı milyondur. 
ş 

1 
Sabahları çıkan gazetelerin tirajı 

5,6 milyon, buna mukabil öğleyin ve 
kşamlan çıkan gazetelerin satı§I 

5,8 milyondur. Pazar günU çıkan ga
etelerin 11ayısı cok .muazzamdır. 

a 
2 
z 

5 Kuruşla· 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel me-r
ezi her sene olduğu gibi bu sene de k 

k 
c 
c 
b 
v 
e 

Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
imsesiz (603) ~ocuğa hergün etli sı
ak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
uğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
eraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
atandaş kuruma beş kuruş yardım 
tmek suretile yoksul bir yavruya kan 

v e can vermiş olur. w 

b 

Kurumun dükkan ve magazalarda 
ulunan kumbaralarına beş kuruş at

mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

1 

GÜven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeAi, Uluı taksi: (1'291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
tık 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keı;iören'den Uluı M. na 

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

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

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

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

15.00 
15.30 

15.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 -.-
Yeniıehir'den Ulus M. na-.-
Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.00 

Akşam 
Son 

. sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

-.-
17.15 

7.10 
-.-

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na -.- 9.45 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her aaati beı ırcçe muntazam sefer
ler birer saat sonra baılar, 

Akşamları Ulus meydan,'ndan Yenişe
hir'e ve Yenişehir'den Ulus meyda
nı'na gidecek otobüslerin hareket sa
atleri, siıtemalarm dağıbı ıaatlerine 
tibidir. 

Poata Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul çihetlne 
mektub kabul eder, 
T ah!!illlü 1& e lwlardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akıam 19.15 ve 19,45 
de (salı, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergiln 9,35 (Kayse·· 
ri, Sıvaa, Ama1ya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı ı Hcrgiin 9,40 
Zonguldak hattı : ,, 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs ,, 115.0S 

GÜNDELiK 
Hicri - 1356 
Zilhicce: 24 

S. D. 
Güneı: 6 40 

Rumi• 1353 
Şubat: 24 

$. D. 
Akıam: 17 55 

Yüzdeki gülme adelısl 
Bundan bir kaç hafta evvel haftalık 

bir Paris mecmuası, Budapeştede ya
şryan Profesör J enö'nün sansasiyonel 
bir keşfine dair bir yazı neşretmişti. 

Bahsin mevzuu olan profesör, uzun 
müddet yaptığı tetkikler neticesinde, 
insanın çehresinde tıpkı kör bağırsak 
gibi hiç bir faaliyeti olmıyan bir ada
lenin bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Ancak, profesörün iddiasına göre, ya
pılacak bir enjeksiyon neticesinde bu 
adale mimik yahud da gülme adalesi 
halini alacakmış. 

Bugünlerde Budapeşteye gelen ve 
bu profesörü görmek istiyen iskandi
navyalı bir gazeteci bayan, meşhur ol
mak niyetinde olan bu bilgini hiç bir 
yerde bulamamıŞ:. Gazetecilerin bir 
toplantısına giden gazeteci bayan, bir 
tesadüf eseri olarak J enö Polmi adın
da bir bayla tanışmış ve herkese oldu
ğu gibi bu hayada mimik ve yahud gül· 
me adalesinden bahsetmiş. Palmi he· 
men kahkahalarla gülmeye başlamış : 

1 

2 
3 
"'ı__ı--r--r-
5 
ô 

1 1.-..ı.---0-
8 L-ı--ı--
q.._ ..... --
Soldan sağa: 
1 _Yedi gün. ir. biiyük ana. 
2 - U c;maktan em 
3 - l{ırtnı~.ı : seEs. uubta bir semt. 

G .. k ....... u. J 

4 - 0 ' - zabtiyesi. 
5 - Eski zamdanSııltanabınette bir ıruuıal-
6 _ İstanbul a 

"Profesör jenö denilen zat benim !,, 
Meğer Palminin gazeteciliği tutmuş 

ve sırf bir muziblik olsun diye böyle 
bir keşfi ortaya atmış. İskandinavyalı 
bayan sırf merak saikasiyle ta İskan· 
dinavyauan kalkıp Budapeşteye gel
miş l Fazla meraklı ve mütecessis ol
mak, insanı bazan gülünç mevkic dü
şürmektedir. 

le. 
7 - Kocaman. 
8 - Mecmu. 
9 - Verme, soğuk havada boyuna san-

lan. 
Yukarıdan aşağıya: 
ı - Ye:ıil bir su şehrimiz - hoo. 
2 - Dahilt • esirlik. 
3 - Kristof Kolombun keıfettiği yer. 
4- Özet 
5 - Kırmızı - bir tilrk kızı ismi. 
6- Panayır. 
7 - İçinde öteberi kızartılır • l"lusikide 

bir makam. 
8-Annem. 
g -Azimli. 

Financial Times, ltalyaya nıuhtemel kredi açılması mesele•İ hak
kında diyor ki: 

Bu mesele, münakaşalar sebebile vuzuhunu kaybetm.iı ? ulunmak
tadır. Zira, kabine buhranı esnasında manasız bir çok ıayialar silah o
larak kullandmııtır. Hakikat ıudur ki, Londra yükaek mali mehafili, 
ltalyanın mali vaziyetini çok şüpheli görmektedir. lngiliz, banker ve 
tüccarlaTı muhakkaık ki, bundan bir kaç sene evel mevcud bulunan in· 
giliz - İtalyan ulu münasebetlerinin yeniden baılaması arzusundadır. 
Fakat umumiyet itibarile umumi vaziyet salah kesbeylemesinden ve 
Italyanın mali tahhüdlerini ifa kabiliyetinin aabit olmasından evel, her 
hangi bir harekette bulunmaya amade değildirler. 

Eden'in istifasmnı Italya ile 1936 kliring anlaflllasmı tecdid görüt -
melerinin açılmasına tesadüf eylemesi, bu şayiaları bir kat daha fazla
laştırmıştır. Fakat bu, tam manasile bir tesadüften başka bir şey değil· 
dir. Ezcümle ,ltalyanın İngiliz malı satm alabilmesi için hususi kolay -
Irklar gösterilmesinin nazarı dikkate alınmakta bulunduğu, yalandır. 
Esasen bu, bilhas&a yabancı döviz ıııkmtısı çekmekte olan Italyanm 
vaziyetinin iyi)eflllesine yardım edemez. 

Bazı Londra bankaları, son zamanlarda, garantili poliçeler kabul 
etmek suretile, normal vaziyette ltalyaya verdikleri krediyi fazlalat
brmı§lardır. Fakat buna mukabil bazı bankalar da bu normal kredile
ri azalbnı§ bulunmaktadlt'. Bugün, umumiyet itibal'ile italyan gann~ 
tilerinin kabulü hakmda:ki vaziyet, bundan bir aene evelki vaziyetin 
aynıdır. Diğer taraftan, ltalyanm ihtiyacı bulunduğu l·-..-cli~ bu nevi 

kredi değildir. ltalyanm istediği, bir istikrazdır. Halbuk. · bir 
istikraz, siyasi bir anlll§manın vuku undan · evel bahis mevzuu dahi 
olamaz. 

İnglllere 
Avam kamarsınClaki 

müzakere/ er 
Avam kamarasında itimadsızlılk 

takririnin manbı nedir? Yapılan gö
rlişmeler neyi ifade eder ? 

Birinci ıuale muhafazakar gaze
teler tereddüd etmeden "hükümetin 
siyasetini tasvir,. cevabım veriyor
lar. 

Kamaranın yaphiı tercih 
'Ximes diyor ki ı 
"Verile.n reylere nazaran avam ka

marası karşıla§ttU§ bulunduğu iki 
tezden birini diğerine terich etmiş
tir. Eğer memleket maddi ve manevi 
menfaatlerinin feda edilm~kte ,,ıdu -
ğu isbat edilseydi parti disiplini as
la hükümeti kurtaramazdı.,. 

Muhalefet gazeteleri ise biHlkis hü 
kümetin diğer zamanlara nisbetle da
ha az rey topladığını ve parlamento 
koridorlarında bir çok muhafazakar 
mebusların "parti disiplini olmasay
dı katiyen hükumet aleyhinde rey 
verirdik,, dediklerini kaydediyorlar. 

Fırka Jiıiplinin yaptığı tazyik 
News Kronikl şöyle yazıyor : 
"Dün hiikiimete rey verenlerin bir 

çoğu bunu disiplin tazyiki altında 
yapmışlardır. !stinkU edenlere ge. 
lince, hükümetin siyasetini tasvib et
mediklerini açıkça ifade eylemişler
dir. İşçi partisinin bir takririni kabul 
etmek bahis mevzuu olmasaydı mu
hakkak ki hükümet aleyhine rey ve
receklerdi.,, 

Muhafazakar gazeteler ise hiç de 
bu mütaleada değildir. Deyli Telgraf 
başmakalesinde diyor ki : 

"Muhafazakar partinin liderlerin -
den olan Eden muhalefet partisinin 
kabinesine yapmış oldukları heyecan
lı muzaharetten dolayı her halde gu
rura kapılmaz.,, 

Müzakerelerin manatı nedir? 
Müzakerelerin manası meselesi ise 

bir çok tefsirlere yol açmaktadır . 
Times gazetesi, h.ükümetin siyasetin
de derin bir değişiklik kaydedilemi
yeceğini yazıyor. 

Fransa - - -
''Dörtler paktı fikri mantıkiclir,, 

Figaro gazetesinde Dormesson şu 
satırları yazıyor: 

"Chamberlain'in diln yeniden orta
ya attığı Fransa, İngiltere, İtalya ve 
Almanyayı ihtıiva eden bir anlaşma 
fikri tamamen mantıkidir. Eğer bu 
dört devlet gerçekten anlaşsalar, Av 
rup'ad-a artık rltlıU bir t~\'1\.k~y~ m~ -
ruz kalmryacaktır. Ve aranacak da 
budur. Fakat mantıki bir politika, 
aynr derecede mantıki partönerler 
araamda o r g a n l ı; e edileıbilir 
ve iyi niyetler başkalarının ''di
namizm" i ile bir muvazene tesisine 
k!fi gelmez. Chamberlain, kiyasetli 
bir politika yapmak istiyor. Haklı o
lup o!madrğmr allah bilir. Bununla 
beraber, böyle bir politikada muvaf -
fak olmak için sa18.ıbete ve kuvvete is
tinad etmesi icab edeceğini anla
makta gec~kmiyecektir.,, 

C hamberlain bir tecrübe 
yapmak iıtiyor. 

Epoque gazetecinde, Donnadieu 
diyor ki : 

"Chamberlain bir tecrübe yapmak 
istiyor. Bu tecrübenin istediği şekil -
de neticelenip neticelenmiyeceği ve 
uyıgun bir zamanda yapılıp yapılma
dığı anlaşılmağa muhtaç.tır. Fransa, 
İtalya ile arasındaki anlaşmazlığın 
izale edildiğini ve Almanya ile iyi 
lromşuJu,k milnasebetlerinin teessüs 
ettiğini görmekten memnun kalacak· 
tır. Fakat bu salahı itıtifaklarmın 
terki bahs-inde satın almak istemi
yor. Chamberlain'in tecrübesi BB. 
Hitler ve Mussolini'nin temayülleri -
ni pek yakında bize gösterecektir.,, 

Endişe tahakkuk ederse ... 
''Echo de Paris gazetesinde, Perti

nax yazıyor : 

İtalya, gönüllülerini geri çeki)'-Oı;. 
Berlin'in de muvafakatiyle Franlro ii· 
zerinde tazyik yaparak İspanyada ba 
rış müzakeresine hazır olduuğnu bil· 
diriyor. O zaman, Fransa yalnız kal .. 
dığını hissediyor. İngilterenin gittik• 
çe kendisinden zuaklaşacağmdan 
korktuğu için müzakereler' drşında 

kalmağa cesaret edomiyecektir. 
Paris, eski politikasını deiiştir • 

meye mecbur kalacak 
Faris, senelerdenberi güddüğü poli

tikaya taban taban zıd bir politika güd
meye mecbur kalacaktır. Ufukta bir 
dörtler paktı bekliyor. Herkes ve bil
hassa Fransa bir s;ok tavizlerde bulu
nacak ve İngiltere ikrazda bulunmağa 
ve habeş fütuhatının tanınmasına mu• 
vaffakatla iktifa edecektir. Avrupa 
için pasifik bir devre açılacaktır.,, 

F a~ist mütecavizlere açık 
bir bono 

Leroux da, Popoulaire gazetesinde 
şu satırları yazıyor : 

"Chamberlain, küçük devletlerin ar
tDk Milletler Cemiyetine gilvenemiye
ceklerini bildirmek suretiyle, faşist 

mütearrızlara açık bono vermiştir. 

Chamberlain öyle bir sergüzeşte gir
miş ve İngiltereyi de sokmuştur ki, 
İngilterenin bundan sağ salim çıkma
sını temenni ederiz, zira Fransanın vo 
Avrupanm akibeti bu sergüzeşte bağ• 
lı bulunmaktadıc:,, 

Almanya 
Berlin B. Eden'in iıtilaıınclan 

müteeasir deiil 
Alman gazeteleri Eden'in istifasiylc 

meşgul olmağa devam ediyor : 
Deutsche Allgemeine Zeitung di

yor ki : 
"Bu istifa üzerine henüz daha bir 

gün geçmemış ıdı ki bu ha~ıseni_n lÜ• 
zumlu olduğu ve Avrupa sıyasetınd~ 
ki gerginliği hemen azalttığı anlaşıl• 
dı. Bertin Eden'in istifasından hiç de 
müteessir değildir.,, 

Berliner Lokal Anzeiger şöyle ya
zıyor : 

"Bu ingiliz hariciye nazırını bir tür
lü anhyamadık. Takibettiği harici si
yaset gerginlikleri izale etmek şöyle 

dursun bil@.kis dünya siyasetinin müş· 
küllerini bir kat daha artırdı. Eden 
Sovyetler Birliğine yaptığı seyahat
ten sonra bolşevik siyasetini daha mü• 
said bir şekilde görmeğe başladı.,, 

iki senelik hadiıelerden çıkan 
netice 

Germania da şöyle diyor : 
"İki senelik hadiseler ingiliz mille

tine hükümet taraf111dan takibedilen 
siyasetin fena olduğunu isbat etti. İn· 
giliz milletinin bugün mutavassıt hal 
tarzlarını iyi karşılayacağına şüphe

miz yoktur. Böyle bir anlaşmanın husu
lü ıçın hiç de kollektif harekete 
lüzum yoktur. Chamberlain en makul 
yolu tuttu. İşte Chamberlain ile Eden 
arasında ihtil§.f buradan çıktıı. Eden 
modası geçmiş bir siyaseti Chamber
lain ise yeni şartlara en elverişli siya· 
seti temsil ediyorlar. İşte Eden'in is
tifasının Avrupa istikbali bakımından 
da asıl ehemmiyeti bu noktadadır.,, 

İtalya 
Gazeteler, Eden'in istifasının ital

yan • İngiliz münasebetlerinin inkişa
fında mühim bir amil ve iki memle
ket müzakerelerine artık yolun açıl
masına imkan hasıl olabileceğini ya
zıyorlar. 

Tribuna gazetesi diyor ki: 
Muhalefet gazeteleri ise reddedi

yor ve bizzat Eden'in cuma günü 
müntehiblerine istifasmm tfil1 dere
cede bir mesele addedilmiyeceğini 
bildireceğini ehemiyetle kaydediyor
lar. 

Chamberlain - Eden anlaşmaz
lığı meraklı bir safhada 

Chamberlain - Eden ihtilafı çok 
meraklı bir safhaya girmiştir. 

"İngiliz buhranı üzerinde- hissedi 
lebilecek korku, bu an için, alman 
kuvvetinin birden bire teeyyüdü ve 
Avusturyanın sarsılması önünde, kü
çük antant devletleriyle Lehistanın 
batı Avrupadan ümid keserek Berlin 
ve Romaya doğru, şimdiye kadar he -
nüz mukabil sigorta politikasını geç
memiş olan hareketlerini teşdid et· 
meleridir. Endişe tahakkuk ettiği tak 
dirde, Chamberlain, tecrübesini yap
trktan sonra, Eden'in yoluna dönme
ye mecbur kalacaktıı;. 

... iki totaliter devlet vakit 
kazanmıf olacak 

Bu suretle, iki totaliter devlet po
litik kuvvetlerini ve ekonomik men
balarrnı artırmak için vakit kazan
mış olacaklardır. Şimdiye kadar, iz. 
!eri Prag, Belgrad ve hatta Varşova
da gözüken çok derin endişe, önüne 
geçilmez hareketler mahiyetinde gö· 
rünüyor. Bilakis, şimdiye kadar Çe· 
koslovakya tehlikesine lakayd dav· 
ranan Lehistan ve Yugoslavya şimdi 
ıbu hususta daha hassas gözüküyor
lar. Dün Chamberlain tarafından dü
şünülmeden kullanılmış olan "Dört. 
ler paktı,, tabirinin bilhassa Lehis· 
tan dirijanlarını az çok gerçeğe dön-

"Ne Eden'in İngiliz kamoyunda 
kazanmış olduğu sempatiyi muhafa
za edip edemiyeceği ne Chamberlain
in !talyaay karşı aldığı realist vazi· 
yet sayesinde bu politikaya İngiliz 
efkarı umumiyesinin teveccühünü cel 
betmeğe muvaffak olamıyacağı hak
kında şimdiden hiç bir ~ey söylene-

Çünkü Times hata ediyor ve me. 
sela Daily Mail veya News Chro
nicle daha haklı iseler, Chamber
lain'i tutan muhafazakar ekseriyeti 
ya Chamberlain'i tutmıyacak yahud 
da onu ekseriyetin istediği gibi ha
rekete mecbur edecektir. 

Her ne olursa olsun Times'in de 
dediği gibi Chamberlain'in dilşilnce
leri ancak ihtiyatla tatbik olunursa 
tahakkuk edeiblir, 

mez.,, 

• 
lım ir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Telefon direği 
ah nacak 

yan pazartesi günü saat 11 de İzmir 
ili daimi encümeninde kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. 

Kırklareli Posta, Telgraf ve Tele· 
fon Müdürlüğünden : 

İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi, bayındırlık işleri gene! 
şartnamesi fenni ve hususi şartname ye 
projeleri İzmir, Ankara, İstanbul Na
fıa müdürlüklerinde görüp inceliycbi
lirler. 

Eksiltmeye girebilmek için: İstek
lilerin 7253 lira muvakkat teminat ver· 
mesi ve Nafıa vekaletinden alınınış 
müteahhitlik vesikası ile Ticaret oda
sı vesikasını teklif mektuplariyle bir
likte yukarıda üçüncü maddede yazdı 
saatten bir saat eveline kadar Izmir vi
layeti daimi encümeni başkanlığına 

teslim ederek makbuz almaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-

l - Kırklareli Dereköy nahiyesi 
Kuru dere devlet ormanından kesil
mek ve Çorluya teslim edilmek şar
tiyle idari ve fenni şartnamesindeki 
evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adet 
meşe cinsinden telefon direği kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 16425 lira 
muvakkat teminat 1231 lira 88 kuruş 
olup eksiltmesi 1-3-938 salz günü saat 
11 de Kırklarelinde P. T. T. müdür
lüğünde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat temi
nat malı:buzu veya banka mektubu ti
caret odası vesikasmdan başka müte
ahhidlik vesikası ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
11 re kad:\r komisy~na vereceklerdir. 

4 - Fenni ve idari şartnameler 
KrrklareJi P. T. T. müdürlüğünden 

parasiz verilir. { 484) 1 fl04 

Cezaevi yaptırılacak 
Aydın cezaevi inşaat Komisyonu Ri

yasctincien : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydm 

vilayetinde Gazi Paşa ilk okulu kar
şısındaki planda gösterilen mevkide 
Ceza evi inşası. 

2 - Keşif bedeli (82330) lira 77 ku
ruştur. 

3 - 1937 yılı mali senesi içinde 
başlanacak olan bu işin (yirmi bin) 
Jiralzk mikdarmm 937 mali yılı için
de bitirilmesi şarttn 

4 - Aşağrda yaz ılı şartname ve 
evrak Aydm C. M. U. liğinde para
sız görülebilir. 

A) - Eksiltme şartnamesi 
B) - Mukavele projesi 
C) - Bayındırlık işleri genel şart 

namesi 
Ç) - Kesif cetveli, silsilei fiat 

cetveli, Metraj cetveli. 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı işleri 

inşaat şartnamesi. 

E) - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 11 mart 1938 cuma 

günü saat onbeşde Aydın C. M. U. 
liği dairesinde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

6 - Eksiltme (KAPALI ZARF) 
usuliyle yapılacaktır. 

7 - .l!:ksiltmeye gıreoıımek. ıçın 

taliplerin (Beş bin üç yüz altmış _ye
di) lira muvakkat teminat vermes~ ve 
bundan başka aşağıda yazılı vesıka· 
ları haiz bulunmaları lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından alınan 
1937 yılına aid mütea.hh.idlik vesikası. 

B) - 937 yılına ait Ticaret oda· 
sı vesikası. 

8 - Teklif mektupları yukarda 
beşinci maddede yazılı satten bir sa
at evveline kadar Aydın C. M. U. Ii
ğinde müteşekkil komisyona getire
rek makbuz mukabilinde verecekler
dir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet beşinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice yapıştırıl
mıs bulunması lazımdır. Postada o
lac~k gecikmeler kaöul edilmez. 

951 

Elektrik tesisatı 
Çankırı Belediyesinden : 
1 - Musaddak proje mucibince 

"37974" lira 50 kuruş keşifli Çankırı 
şehri elektrik tesisatına talip çıkmama
sı dolayısiyle, bir ay müddetle pazarlı
ğa konulmuştur. 

2 - Bu işe aid proje, keşif ve saireyi 
görmek isteyenler Çankırı belediye fen 
memurluğunda her gün görebilir ve is
tiyebilir. 

3 - Pazarhğa girebilmek için istek
lilerin 2490 numaralx artırma, eksiltme 
kanunu mucibince muktazi teminatı ve 
bu işi başarabileceklerine dair Nafıa ve
kaletinden aldıkları 937 senesine aid 
vesikaları ve ticaret odasında kayıdlı 
olduklarma dair vesikaları ibraza mec
burdur. 

4 - Pazarlık en son 3 mart 938 per
şembe gününe kadar yapılabilir. 

5 - Yapılacak işin bedeli peşin ve 
belediyeler bankasından tediye edile-
cektir. (735/387) 824 

Yol inşaatı 
lzmir ili Daimi Encümeninden : 

Gülbahçe - Karaburun yolu inşaatı i
çin 17. şubac. 938 tarihinde yapılan t-k· 
siklltmede bazı teklif mektuplarında 
noksanlık görüldüğünden aşağıda y?.
zılı hususat dairesinde bu işe aid ek
siltmenin yeniden yapxlmasına karar 
verildiği ilan olunur: 

Eksiltmeye konulan iş: Gülbahçe -
Karaburun yolunun 9 + 947 - 2 + 33f> 
ve 8 + 025 - 26 + 986 kilometreleri a
rasmda yeni ~se ile 46 menfez ve lC 
+ 100 kilometredeki 2 - 10 açıklığın
da bulunan Balıkova köprüsünün ya
pıları keşif bedeli 120055 lira 23 kuruş
tur. 

Eksiltme: 7 Mart 938 tarihine rastla· 

dilmez. ( 433) 930 

Lise binası yaptırılacak 
Trabzon Nafia Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 

kuruş keşif bedelli lise binası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11. 3. 938 cuma günü saat 
on dörtte Trabzon Nafıa müdürlüğün
de toplanacak komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

Bu işe aid evrakı keşfiye ve şartna· 
meler 17 lira 68 kuruş mukabilinde 
Trabzon Nafıa müdürlüğünden alına
bilir. İsteyenler bu evrakı Nafıa veka
leti yapı işleri umum müdürlüğünde ve 
!stanbul Nafıa müdürlüğünde görebi
lirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklile
rin 17892 lira 52 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi, ticaret odas ıvesikası 
ve Nafıa vekaletinden alınmış yapı mü
teahhidliği vesikası göstermesi ve yap· 
tığı işin en büyüğünün bedeli 150.000 
liradan aşağı olmaması ve müteahhidin 
diplomalı mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan biriyle müştereken tek
lif yapıp mukaveleyi birlikte imzalama
SI şarttır. Müşterek teklif yapanların 

her ikisi de müteahhidlik vesikasınx ha
iz olacak ve teminat müşterek olacaktır. 
Teklif mektubları yukanda yazılı saat
ten bir saat evveline kadar sözü geçen 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile göndeirlecek mektublarm 
nihayet saat 14 e kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması lazımdır. 

Postada hasıl olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (986/510} 1061 

Jandarma pavyonu 
yaollacak 

Sür t Nafıa Müdürlüğünden t 

Siirdin Hazo nahiyesi mer kezinde 
yeniden yapılacak 52585 lira bedeli ke
şifli iki bölüklük bir jandarma pavyo· 
nu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

ı - Eksiltme günü 25-mart-938 cu
ma günü saat 15 de tesbit edilerek Si
irt hükümet konağı içinde vilayet ma
kamında yapılacaktır. 

2 -- İstekliler evrakı fenniyesini 
Siirt nafia müdürlüğünde okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3944 lira
dır. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
936 gün ve 3297 sayılı nüshasında ÇI· 

kan talimatnameye göre vesikalarını 

hazırlayip 2490 sayılı kanunun 32 ci 
maddesi mucibince teklif mektubları
nı birinci maddede yazılı gün ve saat
ten bir saat evveline kadar komisyon 
riyasetine göndermeleri mecburidir. 

(437) 1041 

· Voklf.ICir umiım Md. . . .. 

Satthk otel ve 
müştemilôtı 

Vakıflar Genel Direktörlüğün

den: 
1 - Karsta mazıbut vakıftan Yu

.suf (paşa) mahallesinde ve tapunun 
11.4.341 tarih ve 
139, 139, 139, 139, 190, 582 

1 7 19 35 197 586 
.numaralarında kayıtlı otel ve müşte
.milatmın mülkiyetleri şartnamesi mu 
cibince satılmak üzere 25-2-938 tari
hinden 21-3-938 tarihine kadar kapa
lı zarf usuliyle artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Mezkur gayri menkulün mu
hammen bedeli 25,000 liradır. 

3 - İhalesi 22-3-938 tarihine mü
sadif salı günü saat 15 de Kars vakıf
lar idaresi ihale komisyonunca va
kıflar umum müdürlüğünün tasdikı
na talikan yapılacaktır. Bu saate ka
dar teklif mektubunu ve teminatı ver
memiş olanlar artırmaya kabul edil
miyecektir. 

4 - Muvakkat teminat muham
men bedele göre (1875) liradır. 

5 - Satışa ait şartname Ankarada 
vakıflar umum müdürlüğü emlak mü
dürlüğünde, lstanbulda İstanbul va
kıflar Başmüdürlüğünde, Karsta va
kıflar idaresinde parasız verilir. 

6 - Artırmaya iştirak edenler 
şartnamenin bilumum muhteviyatını 
kabul etmiş addolunur. (451) 1042 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğuka l 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
te-siri şaşmaz bir i laç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesi r inden 

olmak için lütfen 
dikkat ediniz. 

Satıhk arsa 
Vakıflar Genel Direktörlüğünden: 

mar· 

708 

Metre Muhammen bedeli Muvakat teminatı 
Mahallesi Mevkii murabbaı 

Bostan Soğukkuyu sokağı 3421 

Lira 
10263 

Lira 
770 

Yukarıda evsafı lazimesi yazılı arsanın kapalı zarf usuliyle ve peşin pa
ra ile mülkiyetinin satışı artırmaya konulmuş ise de birinci artırma müd
deti içinde verilen bedel laytk had görülmediğinden iş 16. 2. 938 günün-

den itibaren bir ay müddetle pazarlığa bıra~~l~ış:.ı~:. Tali~~erin her gün 1 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar umum mudurlugune muracaatları. 

( 419) 942 

25. 2. 

. Defter~.arhk 

Satılık apartman Daktiloluk imtihanı 
Yenişehirin en güzel bir yerin

de ytlda 6500 lira kira getiren ye
ni konforlu bir apartıman satılık
tır. Kolaylık gösterilecektir. Ka
raoğlan Koç apartımaru No. 4 ko· 
müsyoncu H. Dilman Te. 2181 

Ankara Vilayeti Defterdarhğ 
dan: 

1000 

Muhakemat müdürlüğünde elli 1i 
aylık ücretli daktiloluk için 4-3-9 

cuma günü sat 10 da imtihan yapıl 

caktır. Orta tahsil görmüş olanlar 
mezkur saatte defterdarlık muhakeın 
müdürlüğüne müracaatları. 

(491) 

Üç ayhk maaşlar 
Anıkara Defterdarlığından : 
1 - Mütekaidin mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerin bank'adan is-

konto suretiyle alacakları haziran - ağustos 938 üçer aylıkları ı mart 1938 
den itibaren verilmek üzere vize muameleleri 26-2-938 ve 28-2-938 pazartesi 
gününe kadar yapılacaktır. 

2 - Vezneden yapılacak tediyeler. 

1 numaradan 500 numaraya kadaraskeri) 
1 ,, 300 ,, ,, mülki) 1-3-938 salı 

500 ,, 1000 .. ,, askeri) 
300 ,, 600 " ,, mülki) 2-3-938 çarşamba 

1000 ,, 1500 ,, ,, askeri) 
600 ,, 900 ,. ,, mülki) 3-3-938 perşembe 

1500 ,, 2000 ,, ,, asker~ 
900 ,. 1200 ,, ,, mülki) 4-3-938 cuma 

2000 ,, 2500 ,, askeri) 
1200 ,, 1600 ,, ,, mülki) 5-3-938 cumartesi 
2500 ,. yukarı ,, ., askeri) 
1600 ,, yukarı ,, ., mülki) 7-3-938 pazartesi 

Maaş sahihlerinin yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat veya 
bilvekale defterdarhk -muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1033 (498) 

Kirahk evler 
Ankara Defterdarlığından : 

Kapı Ada Par-sel Cinsi Mevkii 

- - - -- -------
24 323 

8 321 

20 Hane Ülkü mahal
lesi Kocabey S. 

18' ,, Altay mahal-
lesi hasırcılar 

Muhammen 
İradı aylık icarı 
Lira Ku. Lira Ku 

450 00 37 50 

120 00 10 00 

DipozitO 
Lira Kıl• -
16 88 

4 50 

Yukarda cins ve evsafı yazılı maliye hazinesi namına kayıtlı gayri mefl' 
kullerin aylık icarlarınm pazarlıkla ihaleleri 2-3-938 çarşamba günü sas1 

15 de defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin hizalarında yazılı depozito makbuzlariyle birlikte sözü ge' 

çen komisyona müracaatları. ( 499) 1943 



a· 

Fabrika lor 
11 kalem melbusat 

alınacak 
J\.s.keri Fabrikalar Umwn Mü · 

dürlüğü Satın Alma Komisyonun -
dan: 
Müteahhid nam ve hesabına. 
125 adet boyun bağı 
672 çift çorap 
200 adet gömlek 
125 takım pijama 
125 adet kısa don 
125 adet iç fanilası 
125 adet yiln fanila 
800 adet mendil 
125 adet yatak çar,afı 
125 adet yastık ytizil 

1036 adet havlu 

4 - thaleai 15.3.938 salı günü saat 11 

dedir. 
5 - Evsaf ve prtnamesi bedelsiz o-

l arak her giln öğleden aonra M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

6- Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydr kanunun 2. inci ve 3. üncil mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en a.z bir saat evel komisyo-
na vermeleri. (192) 1--444 

Koıum atı alınacak 
M. M. V. Satın Alına Ko.dan : 
İki tane fayton koıumu at pazarlık

la satın alınacaktır. Satılık atı olanlar 
l - mart - 938 salı günü saat 10 da M. 
M.V. satın alma Ko.na müracaat etsin
ler. Aynı günde bir tane de beygir de-

risi satılacaktır. 
(471) ' 1016 

GUmrük ve inhisarlar B. 

2 kulübe yapt1rılacak 
inhisarlar Ankara Bat Müdürlüğün· 

den: 
Ali baba tuzlası çorak1 - -ında beheri 

ili - Ekailtme 11/IV /938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonuruia yapılacak 
tır. Kapalı zarflar ayni günde saat 
15 e kadar adı, geçen .Komisyon baş
kanlığına :makıbu.z mukabilinde veri
lecektir. 

IV - Şartname ve projeler 33.85 li
,ra bedel mukabilinde inhisarlar leva
.zım ve milbayaat ıubeeiyle Ankara 
,ve İzmir müdürlüklerinden alınabi
lir. 

V - İsteklilerin milhendiı veya 
.mimar olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarı inşaatın , hitamına 
.kadar daimi olarak if başında bulun
du.acağına dair aralarında teati edil
.mi' noterlikçe tasdikli bir teahhild 
.Jdğıdt ile nafıa vekUetinden almmış 
asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
yaptıklannr gösterir bir mtiteahıhitlik 
vesikasını eksiltme gününden en geç 
,üç gün evveline kadar inhisarlar in
,şaat JUbesine ibraz ederek ayrıca ve
sika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlil teklif mektubunu, 
.kanunf ve.aik ile 5 inci madded~ ya
.zılı eksiltmeye lttirlk vesikasını ve 
muvakkat teminat parasını veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
larm yukarda yazıldıiı veçhile müna
kasa günü en ıeç uat 15 e kadar adı 
.geçen alım komisyonu batkanlrğına 
makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (509/ 977) 1060 

ai 14 mart 938 saat 15 de Ankara Lv. 
!mirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2990 lira ilk 
teminatı 224 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görlilür. ls
teklilerin kanuni vesika ve teminatla 
belli vakitte komisyonda bulunmalan. 

(!03) 1044 

Saman ahnacak 
Ankara levazım &mirliği satın AI.' K.: 
1 - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 

olan 160 ton samanın açık eksiltmesi 
15 mart 938 aaat 15 de Ankara Lv. 
amirliği Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2640 lira ilk 
teminatı 198 liradır Şartnamesi her gün 
komisyonda görülilr. İsteklilerin kanu
ni vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunmaları. (504) 1045 

Kazalar 
Elbise, serpuş, tozluk, 

fotin ve saire ahnacak 
Haymana Kaymakamlığmdann : 

kuyut ihtiraziyesi nazarı dikkate a
lınmak kaydiledir . 

10 ·- Planların tedariki: Eksiltme 
şartnamesi, şartnamei fenni, ve bina 
mütedair evrak (2) lira mukabilinde 
Kmık beledıiyesinden alınabilir. 

Canavar düdüğü 

alınacak 
İnegöl Bel~ : 

1065 

İtfaiye iç.in Alamanyanın Jurk-Sı
renen fabrikası mamulatından (634) 
L sirane markalı ve çift motörlü ve üç 
:-esli bir adet canavar düdüğü alınacak 
tır. 22-2-938 tarihinden 9 mart 938 çar
§amba giinü saat 15 e kadar kapalı zarf 
uauliyle eksiltmeye konulmuştur. Ta
liblerden tafsilat istiyenlerin beledi
yeden şartnamesini istemeleri lüzumu 
illn olunur. 1064 

Adliye bakanhğı , 
Sahlık eski gazeteler 

Adtiy.. Vekaletinden : 
Ankarada Adliye Sarayında bulunan 

vekUe-t anbarında mevcud 250 kilo ka· 
dar günlük gazete,, olduğu yerde açık 
artırma ile bedeli peşin verilmek şar
tiyle satılacaktır. Taliplerin 12 mart 
938 cumartesi günü saat 10 da satıı 

yerinde hazrr bulunmaları. 
(513) 1062 

Ankara Belediyesi 

Ekmek fiatı 

---~ 

yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.45 e kadar komisyon reisliğiM 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara vıe 
Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudan· 
ya ve Balıkesir veznelerinde satılmak· 
tadır. (424) 958 

Makina yağlan ahna<ak 
D. Demir Yollan Satın Alma KOld 

ayonundan: 
Muhammen bedeli ve muvakkat te • 

minatları ve mikdarları aşağıda yazılı 
yağlar ayrı ayrı ihale edilmek Jartile 
11-3-1938 cuma günü saat 15 ten itiba· 
ren sıra ile Ankarada idare binasında 
ve kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda. 

gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun ta,yin ettiği vesikaları ve 
nafıa müteahhidlik vesikası ve teklif· 
!erini aynı gün saat on dörde kadar. 
komisyon reisliğine vermeleri lazım • 
dır. 

Şartnameler p~rasrz olarak Ankara .. 
da malzeme dairesinde ve Haydarpa .. 
tada tesellüm ve ııevk şefliğinde dağı• 
tılacaktır. 
Cins ve mikdarı Muhammen 

bedel 
Lira 

250 ton sürtc>f yağı 52.000 
1100 " rezidü yağı 114.500 
250 " mazot 17.125 

(445) 

Muvakkat 
teminat 
Lira 
3.850 
6.975 
1.284,37, 
967 

Vagon akümülôtörü 
ah nacak 

Tahmin edilen bedeli (2337) lira 
(10) kuruş olan yukarıda cina ve mik
darları yazılı on bir ka:em ınelbusat 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
•atın alma komisyonunca 1 mart 1938 
lalı gilnU saat 14 de pazarlıkla ihale 
tdilecektir. Şartname parasız olarak 
lcoınisyondan verilir. Taliblerin mu
'takkat teminat olan (175) lira (29) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
lıladdelerindeki vesaikle mezkur gün 
\'e saatte komisyona müracaatları. 

689 lira 8 kuruş bedelli ve ceman 1378 
lira 16 kuruşluk iki keşif varakasına 
şartname ve projesine göre iki kulübe· 
nin yaptırılması açık ekıiltmeye ko - --------------

Bayınd1rlık BakanhOı 

Haymana kazasının bekçilerine aid 
90 :100 takım elbise serpuş, tozluk, fo
tin, bel kayı,ı, fiyeklik, ekmek torbala
rı toptan münakasaya çıkarılmıftır. 
Taliplerin teraiti anlamak Uzere Hay
µıana kaymakamlığına müracaatları i-
lan olunur. (383) 821 Ankara Belediyeıinden : 

25 ıubat 938 den itibaren birinci ek· 
meğe 9,50, birinci nevi unun çuvalına 

D. D. Yolları Satm Alma Kômie
yooundan: 

Muhammen bedeli 11920 lira olan 25 
gurup çelik vagon akUmUlltörü 4.4.938 
puarteıi gilnü ıaat 15.30 da kapalı zarf 
uıuliyle Ankara idare binasında 1&• 

tın alınacaktır. 

(474) 992 

Müteahhit nam ve hesabma 
1 O ton güm üs kumu 

İ\.akeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o

lan 10 ton gümlif kumu Aaked Fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 11. 3. 1938 cuma ~nü 
•aat 14,30 da pazarlıkla ihale edıle· 
Cektir. Şartname paraeız olarak ko
lılisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (60) lira ve 2490 nu· 
lılarah kanunun 2 ve 3. maddelerinde· 
lci vesaikle mezkOr gün ve saatte ko
lllisyona mUracaatlarr. (475) 993. 

.. P. T. T. 
Benzin ahnacak 
Ankara p. T. T. Müdürlüğünden : 

1.- MildürlüğUmilz vesaiti nakliye
si için 14ooo litre benzinin alınmaar iti 
açık eksiltmeye kortulmuftur. . 

2 - Muhammen bedeli 2590 lıra 
lıluvakkat teminatı 195 liradır. 

gilnüsa 
· 3 - Eksiltme 4-3-938 cuma • 
at 15 te P. T. il'. müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır: 

4 -Eksiltmeye iştirak edeceklerın 
lıluvakkat teminatlarını yatırdıklarına 
dair alacakları makbuzla 0 gün komis
)'ona müracaatları. (457) 

974 

Yük asansörü yaptutlacak 
A-'- p T T Müdürlüiünden: 
~ara • • • . "k 

1 - Merkez postahanesinde bır yu 
asansörü yaptırılması açık eksiltıneye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2200 lira, muvak • 

lcat teminat 165 liradır. 
3 -Eksiltme 4-3-938 cuma günü sa

at ıs te P. T. T. müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 -Eksiltmeye iştirak edecek olan
lar Nafıa Vekaleti yapı işleri umum 
lnildürlüğünden bu işi yapabi!ec.eğine 
d~ir alacağı elektrik müteah~ıdlık ve
•ıkasını komisyona ibraz etmıye ınec • 
burdur. ( 458) 973 

---
.. --M. M. bakanlığı 
·~~,. 

Gübre satılacak 
M. M. V. Satın Alına Ko.dan : 
M:illi müdafaa vekaleti ile genel k;.r 

rnay ve harb okulu hayYanlarından ı· 
· f le satı-rıken gübreler artırma sure ıy 

lacaktır. Arttırması Z - mart - 938 çar
Şattıb d M.M V satın 

a günü saat 10 a ist~kliler 
alma Ko. da yapılacaktır. 

"racaat et-
0. gün mezkur komisyona mu 1015 
sınler. (470) • 

aki esı Çamaşır yıkama ın n 
alınacak .-

M. M. Vekaleti Sabn alaıa Koını• -
Yonundlln· k' • ma ı-

ı - Bir adet çamaşır yıkanıa l' le 
nesi ve teferruatı kapalı zarf usu ıy 
ttıUnaka::~ya konmuştur. . (13500) 

2 - Tahmin edilen bedelı 
lira~ır 

· l' 50 ku-
~ - İlk teminatı (1012) ıra 

tuştur. 

nulmuştur. . 
Açık eksiltme ve ihale 10.3.938 tarı· 

hinde saat 16 da baş müdürlliğiimil.ıde 
toplanacak komiıyonda icra edi~ecek
tir. Talihlerin 103 lira 36 kuru~ ılk te· 
minat paralari~le birlikte komısyonu
muza gelmeleri ilan olunur. 

(442) 

Temel kazıkları 

yaptırılacak 

960 

İnhisarlar Ummn Müdürlüğiin
den: 

ı - tzmirde şartname ve projesi mu· 
cibince yaptırılacak ve II. IV. 938 tari
hinıde ihale edilmek üzere ckailtmeye 
konulan Tütün bakım ve işleme evinin 
temeı kazıkları işi ayrıca ka~lı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

n - Keıif bedeli 87265 lira 50 ku· 
ruş muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 

III - Eksiltme II. IV. 938 tarihine 
ralttlayan pazartesi günü saat 15 de l(a. 

bataşta levazım ve .mübayaat fUbeaf.n· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 
ı 4 de kadar adı geçen komisyon bat
kanbğma mald>us mulrabilindo verile-
cektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 Ura 
bedel mukabilinde lnbiaarlar Levazım 
ve nıübayaat ıubeslyle Ankara ve lz. 
mir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

v _ Fenni tartnaınesinde izah edi
len eaaalar daire.alnde yapılacak olan 
temel kazıkları işi Fnnki, Rodic, stern, 
simpleks, Brechtl, Abolorens, mi?arlis, 
mast ve sair firmaların usul ve sıstem
lerine veya bunlara mümaail aist~~ere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye ıştı~ 
etmek iateyen firmalann fennt teklifle· 
rini münakasa gününden on gün e~ 
line kadar tetkik edilmek üzero lnhı
sarlar tütün iıleri müdürlüğüne verme-
leri lizımdır. . 

Vl _ 1ateklilerin bir mühendis veya 
. ar olmaları ve yahud bir mühendis 

rnım ·marı in•aatın hitamına kadar 
veya mı s -
daimi olarak it baş:ında bulunduracagı· 
na dair aralarında teati eı::~ .~o=r· 
likçe tasdikli bir taahhild ggiı b' ı ~.1 ~ 
fıa vekaletinden alınını§ buahhidı likı,.e 

kl go .. sterir mUte ve· 
Yaptı annı 
. ksiltme gününden en geç üç 

sıkasını e . 1ar .. li kadar İnhısar umum 
gun evve ne . 'b d 
mildürlüğil in,aat ıubesıne ! raz e e· 
rek a rıca veıika almaları lazımdır. 
vıi - Mühürlü teklif mektubunu, 

A 'k ı'le VI ncı maddede yazı· 
kanunı vesaı . 
lı eksiltmeye iştirik vesıkasını ve mu-

. eya mektubunu 
vakkat temınat parası v 
ihtiva edecek olan kapalı zarfla~. ~ka· 
nda yazıldığı üzere eksiltme gudnu en 

t 14 de kadar yukarıda a r ge· 
geç saa lı - rnak 
en alım komisyonu başkan gına • 
~uz mukabilinde verilmiş olması lbım-

(976/508) 
1059 

dır. 

Tütün bakım ve işleme 
evi yaptmrılacak 

inhisarlar Umunı Mücliirlüiüa -

den: . . • 
I - Şartname ve pro3es~ . mucı· 

b' tzınirde yaptırılacak tütün ba· 
ınce . ı--e evi inıaatı - 11/IV /938 

knn ve ı' ...... -· •1A d'l 
tarihinde ihale edilec~gı ı an le ı enf 

k kları işi barıç - kapa ı zar 
temel azı 

. 1 eksiltmeye konulmuttur. 
usuii' _: Kefif bedeli 676.960 lira 83 

muvakkat teminatı 30828 
kuruş ve 
lira 43 kuruştur. 

Lokomobil ah nacak 
Elektrik tesisatı 
Kınık Beledıiye RiyıaMtinden : 

Nafia Vekaletinden ı 
Müteahhidi tarafından Derince 1 - Belediyemizce yaptırılmalı ka· 

travers fabrikasında monte edilip rarlaıtırılan elektrik teaiaatı gerek 
mukavele ve tartnamesindeki fenni kapalı zarf ve gerekse pazarlık sureti
evsafı tutmadığından reddedilen 1 a- le iki defa ilan ettirildiği halde keşif 
det lokomobil ve teferruatı 22000 lira bedelinin kifayetsizliğinden dolayı ta
muhammen bedelle yeniden açı·k ek- lip bulunmadrğından belediye mecli
siltmeye konulmuştur. Binin ıubat - 938 içtimaında keıif be-

Eksiltme 5 nisan 938 salı gUnU aaat deline (4340) zam edilerek bütün te
on beıte Ankarada Nafia vekileti mal- siaat (27796) lira 34 kuruşa çıkarılmt§· 
zeme eksiltme komisyonu odasında tır. 
yapılacaktır. 2 - lı: Kınıık belediyesine aid elek· 

Eksiltme şartnamesi ve tefcrrua· trik teeiaatıdır. 
tı parasız olarak Ankarada VekAlet 3 - Eksiltme: Kapalı zarf ueulü ile. 
malzeme dairesinden ve Berlinde tlirk dir. 
Ticaret odasından alınacaktır. 4-Eksiltme müddeti: 16- §Ubat -938 

M~vakltat temina.t 1650 \iQdır. tarihinden 3- matt. 938 tarihine kadar 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 15 gündür. 

alınmış müteahhitlik vesikası ile bfr. 5 - İhale martın 3 cil gilnüne mii· 
likte 5-4-9~8 aalı günü saat 1_5 de An· aadif peı'fembe günü Mat 16 buçukta· 
karada Vekllet malzeme eJı:11ltme ko- Kınık belediyee.inde encümen hu· 
misyonunda ha.sır bulunmal•n lbmı· .surundadır. 
dır. (397) 885 e - İhale: 2490 sayılı artırma, ebllt 

A. Levazım Amırligi 

Yufka alınacak 

me, ihale .kanu,nunun hillriim ve kaide
lerine göre yapılacak.tır. 

7 - Toaiaatm keıif bedeli (27796) 
lira 34 kuruıtur, 

8- Teminat muvakkate (2084) Ura 

680 kuruı fiyat konulmuştur. 
(507) 1048 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her a-ün has

talarım kabul ve teclaYi ec1 ... 

Adli,.. Sara11 yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

3-t5949 

Makrls kum11lirını 
tercih ediniz. lstanbul Galata 

Haraççılar No: 2 1050 

Demiryolları 

Makas lrınnl ılınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyo

nunclan ı 
Muhammen bedeli 67.200 lira olan 

11.250 adet makas me§e travesi 8.3.938 
sah &ünü saat 15.45 de kapalı zarf u-72 kuruıtur. 

Ankara levazım lmirlifi satın A.l. K.ı 9 - Tesiııatm şekli nafia vekiletin- sulU ilı Ankarada idare binaıında sa· 
1 - Harb okulu ve Cebeci haetanesi ce musaddak proje, pl!n, prtnamel tın alınacaktır. 

için 13000 kilo yufkanın açık eksiltme- fenni, muka~·elename, ve vektletin Bu ite ıirmek istiyenlerin 4610 lira-

-----------------------------1 lık muvakkat teminat ile kanunun ta-

.Tahmil ve 
• 

tahliye eksiltmesi 
Devlet Demiryollıarı Birinci l,ı.tme K.omri.yonunduı ı 

Bu işe girmek istiyenlerin 894 lira• 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve nafm müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gUıı 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da malzeme dairesinden, Haydarpa,.. 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
trlmaktadır. (401) 915 

Kayın aOaç ahnacak 
D D. Yqlları Sa.tm Alma KonU.• 

yonundan ı 
Muhammen bedeli 17920 lira olaıı 

16000 adet kayın ağaç 10.3.938 perfeın
be günü saat 15.15 de kaplı .zarf usu
liyle Ankarada idare binasında satlll 
alınacaktır. 

Bu ı,e girmek istiyenlerin 1344 Jfr&oo 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa mllteah
hldlik vesikası ve tekliflerini aynı güıı 
saat 14.15 e kadn komi.iyon reislliine 
vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
rada malzeme dairesinden, Haydarpa.-
9ada tesellüm ve sevk ıefliğinden, İz .. 
mir ve Eski§ehir idare maiualarınclaıı 
dağıtılmaktadır. ('452l 986 

Ameliyenin cinır Dökıne. Cevher, Maden kömürü, Kok kömUrü vı Briket Malzeme ve muhtelif eşJa 
Muhammen Tutan Ton Muhammen Tutarı Ton Muhammen Tutarı 

. . ~ bedel kuruş be<lcl kuruş bede i kuruş 
ı - vapur dahilınde vınçle supalan yapmak, bu ameliyede rıhtım veya vaııu 4 -

güvertesine vermek, bırakmak da dahildir. 64991 12 779592 4418 30 132540 4100 30 
2 - Supalandan açıln vagona tahmil ve mütekabilen vagondan supalan yap- 123000 

mak ve idare vinçiyle vagondan denize vermek veya miltekabilen deniz-
den almak. 72919 

3- Vinç iftiraki olmaksızın nhtım veya silo iskelesine veya güverteden 
vaeona tahmil etmek veya mütekabilen. 34514 

4 - S~pa.landan. alınıp açık araziye nakil ve istif etmek mütekabilen. 34511 
5 - s.ıJo lSkelesıne yanafmlf vapur güvertesinden veya ıilo iıkeleıainden lla· 

kıl ve yerleftirmek. 
6 - Vinç iş~irlki olmaksızın vagondan açık araziye mağazalara nakil ve is

tif ve miltekabilen. 
7-Vagondan idare vinçi ile açık eraziye ve istif ve mütekabilen. 

56623 

8- Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalı veya el ile çıkarıla-
rak vagona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve istif ve mütekabilen 567 

9- Vagondan olukla tahliye 

10--Saatle müteahhitten alınacak amele. 
11-Yevmiye ile alınacak amele. 

• 

264125 

67 
753 

Umumi tonaj yekunu 

8 

22 
24 

6 

14 
8 

24 
6 

20 
140 

583352 3340 

. 759308 
828264 

792722 

13608 

510 

3084 

341 

3757146 11693 

1340 
105420 
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-- 19683 

225758 62662 
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106760 

10 

20 
20 

18 

25 
15 

24 
12 

136880 

248340 

-
246100 

70320 
236196 

1060836 

. ldare~izi~ !'e.rince limanma bir sene zarfında gelecek olan maden k · .. . · . 
mı! ve .tahlıye ışı bır .. sene müddetle yu.karıda takribi tonaj mikdarlarile, he~k, brıket komü.rlerıle muhtelıf efya ~e malzemenin 11 ameliyedn ibaret tah· 
milaadıf çarı:amba gunü saat 11 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki bi:ne~i!enln hızala~ında yazılı tahmın bedelleri Uzerinden 9.3.938 tarihine 
Yukarıda her ameliyenin hizaaında yazılı tona1· mikdarı takrı'bı'd' ı?cı ıJletme komısyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmu!lltur 
ak't . d'l ır ve umuın mıkdar 338480 ton 1 k h . d'l . . T • ı ve ımza e ı ecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit b' f d o ara ta mın e ı mıftır. Bu mikdar ihaleyi müteakip 
muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliyeeini teahhüt edece,tir B~r. sene. zar ~n. a. Derince limanına gelecek olan maden, kok briket kömürleriyle 
yılı kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7 5 936 tarih ve 32.57 n ışe gılrme .. hıstıyenlerin (3825) lira (25) kuruşluk muvakkat teminatla 2490 sa 

t klifl · · .. · · umara ı nus asında inti~ tın' l 1. • v~ .e erı~ı aynı gunde aaat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımd T krf ...-r e lf o an ta una1:name dairesinde alınmış vesika 
hıdı kıyası fıatlarının her birinde yapılan tenzilat ayn gösterilecektir Bu ek'l~· e ilı m!.ktuplarında yukarıdaki listede gösterilen ameliyelerin va
ıartnameler :ve mukavele projeleri Haydarpaşa liman ba!ll müfetti!lllig-i~de pa'r ? e 1verkmdae~ıflmamektuplar kabul edilmiyerek iade edilecektir. Bu i~e aid 

~ :s asız o ara gıtı ktadır. (954), 1049 
7 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yath gece ve gündüz 

HASAN K R·E M LE R i 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri 

gençleştirir, gençleri 
kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 701 

Şehir Tiyatrosu 
Halkevinde 

Şubatın 26 ncı Cumartesi 
27 ,, Pazar 

akşamı ) 
) 
) 

UMUMA: 

" ,, 
,, 28 ,, Pazartesi 

" 
Halk gecesi 

26, 27 şubat cumartesi ve pazar günleri 15 de talebe ma
tinesi 

Ti MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 990 

' 1 

~EKTA 
PAT 1 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tür
lü iltihaplarında. cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavisinde daima muvaff akiyetle tif ayı 
temin eder. 806 

------
YARI~ ·.KU.RACAG I~ ız,. E~İN·TEMELİDİR 

u .......g;_,w 

T ... C. 
ZiRAAT 11ANKASI 

593 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -
~ Umumi heyet toplantısı § - -- -- -
§ Aksaray Azmi Milli Türk Anonim = - -- -
~ Şirketi İdare Meclisinden: -------: Şirketimiz umumi heyeti 29-3-938 tarihine miisadif salı günü sa- : 
S at on<la senelik mutat toplantısını Türkiye Cumhuriyet Ziraat Ban- : 
S kasr binasında yapacaktır. Hissedarların hamil oldukları hisse se- :E 
: netlerini her yerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankalarına tev- E 
: di mukabilinde duhuliye makamına kaim olmak üzere makbuz ala- : 
S rak mezkur gün ve saatta hu toplantıda hazır bulunmaları rica olu- : 

: ~~ = - -= . -
§ TOPLANTI RUZNAMESi: ; - -- -- l -: 1 - dare meclisi ve murakip raporlarının okunmasr, -
S 2 - Bilanço ile kar ve zarar hesaplarının ve temettü tevzii hak- :E - -: kmdaki tekliflerin tasdiki, _ -: 3 - Müddetleri biten idare meclisi azasının yerine yenilerinin : -: seçilmesi, : 

- b = : 4 - 1938 senesi için bir murakip ve bir yedek murakip intiha r -

- = : ve ücretlerinin tayini. 1066 -- -'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

I 
................................................... . 

Küçük ilan ıartları 
Dört satırlık küçük ilinlardanı 
Bir defa için 30 kuru!} 
İki defa için 50 kuru!} 
Uç defa için 70 kuruıı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. i 
Devamlı küçük ilin.larm her defası 
için 10 kuruş alınır, Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruıı 
ahnacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar miistes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuru:ı alınır. 

•••••• 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Satılık: 

Stıhk arsa - Su deposu civannda 
İş bankası köşkü karşı ıı.ırasmda 3 daire· 
li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın
mış 720 M2 arsa satılıktır. Komisyoncu 
Vahdi, Teli. 2487 858 

Satılık arsa - Kavaklıderede İran se
farethanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılmış arsa
lar üzerindeki 1400 M2 lik hisseler sa
tılıktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

Satılık 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 - Ayrt ayr:t veya 
toptan ucuz satılık arazi. Y enişehirde 
Bakanlıklara otomobille beşer dakika. 
Yenihal No: 37 Tel: 1237 913 

Satılık arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafıa karıısmda 485 m2, Sıhiye 
vckl.lctt yanınoa 't'3Q mz un arsa .._..,.,ı ... 
satılıktır. Telefon; 1449 939 

Satılık 800 metre arsa - Baanlrk • 
lar karşısındadır. Kültür Bakanlığı mu· 
hasebesinde İsmet Arıduruya müra • 
eaat. 970 

SATILIK - Merakla yetiştirilmiş 
iyi ötüşlil beyaz ve san kanaryalar ha
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İsti
yenlerin cumartesi ve pazar günleri 
Cebeci çamaşırhane civarı uzgörenler 
sokak No. 10 A. ya müracaatleri. 989 

Satılık apartnnan: Yenişehrin en gü
zel bir yerinde yılda 6500 lira kira ge
tiren yeni konforlu bir apartnnan satı
lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara
oğlan Koç apartımanı N o. 4 komüs-
yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 

SATILIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü· 
mune hastahanesinde Dr. Kfunileye 
müracaat. 1006 

Satılık arsa - Yenişehir Maltepenin 
en güzel yerinde beş yüz metre murab
baı acele satılık arsa. Arzu edenler Ban
kalar caddesinde Atamer terzihanesine 
müracaat. 1010 

Sablık arsa -Sıhhiye V ekfileti ya
nında asfalt cadde köşesinde 27 • 37 
cephelidir. Blok apartıman inşasına mü-
saiddir. Tel. 3059 1039 

Sablık ana - Yenişehir konur so
kak 373, Maltepede en hakim yerde 625 
M. ehven fiyatla verilecek. Tel. 1538 

1040 

.Aranıyor:. 

~ıit fekilde bir yatak odası, bir ye
mek odasr ve bir salon takımı aran-
maktadır. Telefon: 3011 983 

Memur aranıyor - Kefalet verebile· 
cek mesuliyetli bir ambar memuruna 
ihtiyaç vardır. Anfartalar caddesinde 
Emek Apartımanx Arkur şirketine mü-
racaat. 1031 

ALAKASI KESiLMiŞ 
. Kayserili B. Mustafa Diri mağaza 

mızdan ayrılmış olup ne namıma ve ne 
de Halit Galip Cmgdlr oğullan namma 
hiç bir muameleye mezun olmıyacağıru 
ilan ederim. Halid Cmgrllr 

1046 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

Kiralık: 

Kiralık - Vekalet binaları: yakı
nındaki Yenişehir Konur sokak No. 

23 deki evin üst katı kiralıktır. Seli· 
nik caddesi 21 No. da Bay Doktor Os
man Soydaşa müracaat. Tl:1970 878 

Kiralık - İki oda mutbak elektrik, 
su. Yenihal arkasında Naci Rıcıman 
apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 933 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasında 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

o 
Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 3 

da 1 hol, banyo, mutbak, au, elektrik, 
havagazmı havi daire. Ziraat EnstitUsü 
Dahiliye başasistanı Nurettin Tel :2088 

952 

i 
Kiralık - Adliye sarayı karşrsmda 2 

nci noterin üst katı kiralıktır. Milraca· 
at. Tel No. 3717 979 

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
aruşh 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
aha müracaat. 1024 

2 
1 
1 

Kiralık kat - Yenişehir Selanik cad
desi 22 No. lu evin müstakil birinci ka
tı 45 liraya kiralıktır. 3 oda mutfak 
banyo alt kata müracaat 1054 

Kiralık - Kooperatif araıkasmda 
Ağaoğlu Ap. 2 inci No. 8 daire veya 
yalnız oda. 1058 

Kursları 

1 
2 ayda diploma - Mart başında lia~

ıyacak olan daktilo kursunun 44 ilncii 
O.llC'Y&C'lrY."&J&• ayu..-r ... .._._ ·--· - ---· 
arkası Yenihama.m apartımanı kat 2 
Tel: 3714 1020 

44 üncü devre - Dalctllo löırsu ay 
başında bu devresine başlıyor. Hergün 
kayıd ve kabule devam etmektedir. 
Yenihal arkası Yeni hamam apartmanı 
kat 2 Tel. 3714 1021 

Daktilo kunu - Tahsil aranmaksı
zın herkesin girebileceği bu kura 
2 ayda kUltürden tasdikli diploma ver
mektedir. Yeni hamam apartmanı kat 
2 Tel: 3714 1022 

lş arayanları 

Bir alman profeaör - Almanca, f ran 
sızca ve ingilizce hususi dersler ver· 
mektedir. Ulus gazetesine M. K. ru-
muzuna yazı ile müracaat. 857 

Almanca dersleri - Tecrübeli alman 
bir bayan almanca dersleri vermekte· 
dir. Ulus gazetesine "C. W.', rumuzu· 
na mektupla müracaat. 980 

İş verenler: 

Hizmetçi - 4, 5 yaşlarında ikl kız 
çocuğuna bakmak, ufak ev işleri gör
mek için küçük bir hizmetçi aranmakta
dır. Her gün 11 • 12 arasında gazetemiz 
ılin memurluğuna müracaat. 921 

Hizmetçi isteniyor - Çocuksuz bir 
aile yanında yemekten gayri orta hiz
metlerini yapacak bir kadın aranıyor. 

Yenişehir Fidanlık Yiğitkoşun sokağı 
No. ıs~ 981 

Umuınl heyet toplantısı 
Konya ahali bankası lürk anonim 

1irkelind1en: 
Bankamızın 1.937 hesap yılı ortaklar umum heyeti alelade top

lantı~ıı 1938 martının 25 ci cuma günU saat 9 da yapılacağından top
lantıda hazır bulunabilmek için ı;irket dahili nizamnamesinin hü
kümlerine göre on giln evveline kadar hissedarların hamil oldukla
rı hisse senetlerini bankaya vererek duhuliye almaları ve aynı gün 
ve saatte banka merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - Heyeti idare ve mürakip raporlarının okunması. 

~ 2 - 937 yılı bilançosunun tasdik ve heyeti idare, mürakip ve 
~Udiranın i•brasr. 

3 - Kıdem itiıbariyle açığa çtkan U.ç müstafi bir üye yerlerine 
,dört üyıe seçilmesi. 

4 - 1938 seneei için bir mürakip tayin ve üoretinln belli edil-
meel. 1063 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

:Sa,yazan: A. Ihsan Toltgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalılC resimli gazetenin 
Ankarada ııatış yeri AKBA Kitabevidir, Senelik abone 10 lira. 592 

Grib, Bas ve Diş 
Nevralji, Artritizm, 

Ağrıları, 
romatizma 

cıo 
00 
r--

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 963 No. lu araba plakasını zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Sakarya fırını sahibi 

Sadettin 1047 

Zayi- 2. 10. 936 tarihinde Hacıbek
ta~ nahiyesinin Zir mahallesinden Mus
tafa O. Ali imzasiyle Ankara Birinci 
Noterinin 181416/3693 husus sayılı a
lacak senedini zayi ettim yeniden bir 
suretini alacağım eskisinin hükmü ol
madığını ilan eylerim 

Hacıbektaşm Savat M. 
İsmail Aksaray 1055 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5951 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

•========================================~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE BU GÜN BU GECE 

Şimdiye kadar çevrilen Amerikan revü 
filmlerinin en mükemmeli en 
muhteşemi ve en hariküladesi 

NEVYORK DAMLARINDA 

Dans - Müzik - Netıe • Güzellik 

BCUJ Rollerde : 
Dorıis Nola:n -Georıea Murphy 

Seanslar ı 
2.45. 4.45 - 6.45 Gec.e 21 de 

............ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -., ..... ,. 

Kahkaha - Ne~ - Eğlence 
ve meraklı 

aahneleriyle dolu Türkçe sözlü 
komedi 

UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
Baı Rollerde : 

Maurıeen 0' Sullavaıı - Allan Jones 
Seanslar : 

2.30- 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

HALK MATiNESi 12.15 DE 
HAl-TANG 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 

..... 
1 
Ut 
ı.o ..... 


