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Bugün saat 15 de 

Harbiye 1. Yurdu 
Galatasaray 

Şehir stadında karıılat ıyor 

Fransız parlômentosunda gece yarısından sonraya kadar süren celse 
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_,,otan kabinesi tam itimad reyi alch 

· · 'b ı'te Romanya delegesi ekselans Comıat:n, . l . ~dan ıtı aren sıra B b k 
Balkan antantı konıeyı delege erı, sag Dı işler Bakanı ekselanı Metakıas, Yugoslavya ~ a a-
konıey bmskanı ve yunan Bmsbakanı ~lanş StoyaJinoviç, Türkiye Drtt Bakanı doktor Aras 

nı ve Dlf l ,ler Bakanı dok tor 

Balkan antaritı konseyi 
don iki toplantı yaptı 

Kömür 
yakmak· 
• • 
ıçın 

.. Mahrukat kanu~u ~~~ayısile -
Tahmin ediliyor kı buyuk, orta ve 

küçük şehirler, yani vil~yet, kaza ve\ 
__ ı.: .. 8 ....... ır .. ,.; nlan :verletle resmi 
dairelerin, mekteblerin, hastahanele
rin, hamamların ve fırınların yıllık 
odun istihlaki mikdarı 2.soo.000 tonu 
bulmaktadır. 

_ İki buçuk milyon ton odun ... A-
tılıp kırılan incerek dallariyle bu, kaç 
tane ağaç, ve ne mikdar ormana te-

kabül eder? .. 
Bu hesabı bir tarafa bırakarak soy-

Evelki gece hariciye köşkündeki re•mi kabulde doktor Milan 
Stoyadinoviç BCU1bakanımız Celal Bayar ve iç J,ler Bakanımız 

Sükrü Kaya ile konuşuyor 
f Bu. husustaki tafsil§t 5. inci sayfamızdadır. 1 

Parlamentodaki milli birlik 
•'. t • ..... ' . -' . • 

.... . . . . . 

bir dela daha teyid olundu 
Mebuslar 2 muhalife karşı 439 reyle 

kabineye güvenlerini gösterdiler 

f ransıı polltlkasının 
ana hatlar1 nedir 1 

Delbosun Flondenin ve 

Şotonın nutukları 

Paris, 26 (AıA.) - Parlamentoda 
harici siyaset hakkındaki mühim mü
zakerelere bu sabah devam edilmiştir. 

Delbos, dünkü celse esnasmda me
buslar tarafından kendisine sorulan 
suallere cevaıb vermiştir. 

Hariciye nazirı B. DeLbos uzun 
nutkunda demiştir ki: 

Fransanın milli müdafaası \ 
''- Fransızların ilk vazifesi, vata

nın maddi ve manevi kuvvetlerinin 
azami hadde çıkarmaktır. Hüküme
tin, milli müdafaa için yeni gayretler 
yapmağa karar vermiı olduğu maıam 
dur. Dünya bilmelidir ki, vatanın teh
likede bulunduğuna dair yapılacak 
bir hitabın Fransada olduğu kadar 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Franıız Bmsbakanı 8. Sotan 
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İngiltere Almanya ile 
Sömürge 
meselesini 
görüşöcek mi? 
Londra, 26 (A.A.) -Alman harici• 

ye nazırlığına gelen eski Londra büyük 
elçisi fon Ribbentrop'un ktrala vedana• 
mesini vermek ilzere yakında Londra• 
ya yapacağı ziyaret münasebetiyle al• 

(Sonu 8. incı' sayfada) 

Ankara Galatasaray lokall a~llırken 

liyelim ki bu kadar odun, ha~~r~~ i
tibariyle 1.200.000 ton maden komuril· 

ile muadildir. "d d. i hil-
Orman kanununun takyı e ıc k 

kümleri ormanları:nıızı harab olma -
kurtaracaktır. 

[::::::::~~:~:~:~:~:~:~::::::::::! İngiltere ile anlaşmak 

B. Şükrü Kaya sporculara 
çok güzel bir nutukla 

kıymetli direktifler verdi 
tan yavaş yavaş k ihtiyacını, o-

Ancak halkın yaka~ tıne t.. ya-
d • k"' .. ril ıkarne e ,.. 

un yerıne omu . . . kilatlandır-

• • 
ıçın Şuu rlaşttrma 

Balkan antantı devlet adamları-

b f dahi fikir ve gazete a-

İtalyanın şartları 
_, ............................................................................... ·--- . E "Gençler bilmelisiniz ki Ata türk'ün idcaııerinden biri de i 
: tiirk ço«.'uğunu türk gencini arsı ulusal spor temaslann- S 
• • 
: da, aslında mevcut kabiliyetlerin emrettiği veçlıile önde S D.i kömür toziyle ışını teş d·kçe or-

. 1 t in etme ı bak suretıy e Cfil d . menbaı ola-
Jnanları yakacak ınad :ı imkanı yok
rak derhal kaparnanın 
tur. -~· ;,.. sa-

• w takib ettıgınıAM 

na, u se er ' . ön .. 
damları refakat etmektedir. u-

.. d ki ni&an ayında, lstanbulda, 
muz e b. rw• k 
Balkanlar arası basın ır ıgı on-
greıti toplanacaktır. .. 1 .. 

1 - Habeş ilhakının 
2 -Akdenizde silah 

taninmasi 
müsavatı 

. ·ı ı .. k . " • : ve ı er< e gorme tır.. : 
~ •..............................•.•..............•.•........................•.•. ·" 

Ankara Galataıaray kulübünün Ye
niıehirde açbğı lokalae dün güzel bir 
tören yapıtmııtır. Uabıliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya 
bu tören münasebetiyle sporculara bir 
direktif mahiyetinde olan kiymetli bir 
nutuk ıöylemiıtir. 

Dıger tarafdan, d . kömürle-. mı rna en 
nayıle~e progra . 1 da kıyınet-
rimizin iç ve dış pıya;wı a~b' lerin bir 
lcndirilmcsine muktazı te ~ktedir. 
an cvel alınmasını eınretın k lil-

Nihayet, milli ınüda;aanı~e!;in ve 
ZUmlu bir madde~i 0 ~ kacakların 
Petrol glbi su balındekı ya · 1• • . . · · ıenınesı -
da ancak körnUrlerı~ızın ış tetkik-
le elde edilebileceğı yapılan 
lerden anlaşılınıştır. 1 k timizde-

1. e· memee 
Kömüre ge ınc ' . bol vasıf-

ki türlü könıürler mıkdarca ' 
ça yüksektir. 

- Şu halde? h'"lciimetin meseleyi 
- .Şu bald~, t~ikten sonra ~~~-

ctrafıyle tetkik e -u·ıu öğrendığımız 
taya arzetınit oldug • ıl' Jayihasınr, 
)reni "Mahrukat kanun halli yolun
bu ehemmiyetli da~an~ rn telakki et
da atılmış büyük bır a 

1 

lneliyiz. baZI kayıdlarla 
Bazı yerlerde ve A kılan l!yiha 

kö .. rnecburı b 
mur yak.maY1 tatbika da at-

kanuniyet kesbede~e~zde maden kö
hınınca memleketıın d üz bin ton 
nıUrü sarfiyatının !11 ~~dir. 
artacağı tahmin edılrne uu •udur: . . . ınevz :r 

Kanun pro1esının . durağı ve-
"D . de uren ~ emiryolu üzerın ta vapuru ug-
ya deniz kıyılarında pos k ve uğrakla
rağı olan, yahud bu dura mesafede bu
ra en çok 50 kilometre. 'le nUfusları 
lunan vilayet merkezler~eızlerinde; i~· 
iki bini geçen kaza ıner a kok ve 
letilen kömür ocakları v~~ 50 kilo
briket fabrikalarının en çl rı ı'ki bin· . ..fus a . 
metre uzağındakı nu zlerinde tacır 
den fazla kaza roerke bü}cnli şa
sifatını haiz hakiki veya undan is-
h l .. t ~vik kanun .. 
ıs arla sanayıı eT fi rdaki ınues· 

tifade edebilecek va~ı d: kullanılan 
ıeaelerin faaliyetle~ın fada) 

~Sonu 8. Jncı say ı * 

Balkan antantını, diğer her t:'1r u 
ba wlatmalardan ayıran hU&u~yet, 

g • • olitika menfaati rı ara-onun geçıcı P b .. .. 
d bir uyutma değil, fakat utun 

sın a b' b' . i tamaınhyan 
ba.kımlardan ır ırın .. 
b. ınilletler grupu arasında, ~u.te -
:di bir kaynaıına ifade etınesı~ır .. 

nı l 'htiyaç ve menfaatleru~ı-
Ya nızbı l'g"' i ve= benzerliği değıl, 

· bera er 1 k" b'" zın ... nl z araaında ı ta u 
halk yıgı ~eaki auni ayrılığa vü
yakınlık d !•. 'ca.d veya istismar 

-· .J rınek açın ı f" 
cuu ve . . ve his tezadlarını tu ı-
olunan fı~ır ardını etti. Bu hususta 
ye etnıege y fikir adaınlarmın 

ık basın ve - ~-·· r Ba an tlerini hatırlaınAA a-
ınüateana gayre 

:z:ongelir. d .. .-11.nhk edebi-
k" ve U~·-

Maziden, ın b 1 ak ve onu bo -
yatma nıal:ıeme u S:ıııınak değil, 
yuna ~oı:la~~ğaa çetrnek vazifesi 
fakat ıstıkbah ın§ fınm yeni ııarı 
Balkan güzideler aını . için değil, 

M"II tler ına:.ı:ı 
olınUfl~· . 1 e tar. Balkan antan-
istikbal ıçın yaf8l' e istikrar inan-

b ilca. devanı v . ı·~·•d' 
tınm at . t'lıbal bu- ıırı ır. 
caaı, Balkanl~r~ :• ı her türlü aksi 

Bu birlik f ıkrııı ' ed" · bir JU -uk vernet ıcı, 
telkiqlere m. a ek için, Balkan 

1 halı verın ow• . b•' ur aıına d ki elbirhguu, u· 
basınları araam a .. -·e·•lerine teı·r ınue-""" 
tün fikir ve 1 ım .. lü tedkiklerde 

k her tur 
ınil etme , B ]kanlar nası tu-

fngiliz - italyan görüşmelerinde 
b~lıca rol oynayarı ita/yanın 

Londra Büyük Elçisi kont Grandi 

"Elrusk,, gemimiz de 
denize indirildi 

Berlin, 26 (A.A.)-Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: Mer
sin hattı için "Rostock" ta in~ edil
mekte olan iki bi ntonluk ''Etrilsk" ge
mimiz, bugün denize indirilmiştir. Bu 
suretle, Almanyada Krup'a sipariş edi
len gemilerden "Trak", "Efea" ve "Et
rüsk'' gemileri denize inmiş bulunmak
tadır. 

llJ:L1!0tX'OO so ... 2 ......... 

yardmılaırna~, .. aku'\'Vetlendirmek, 
rizm hareket eraı;; vetlerini ve tatil
kartılıklı talebe l arrnı srklattd"lllak 
de talebe ka1~P a dır Bunlar dahi 

arttırınak azını . .. d' 
ve ba.$ınıııın muteına ı Ş Es , B 1 
gene B~lkaner elenecek teYlerdir. · mer in akan antantı konseyi 
ııe~riyatıle ı . ~ bu bakımdan, an- dolayısiyle yazdığı Balkan dostluğu 
Ni.aac kong~~·ı=~larınm mesud ne- yazısı üçüncü sayfamızda Dıt icmal 
tanl kon&eYJ ıç • _ .ı ceiine fiiphe sütunumuzdadrr. 

• · takvi1eoue ..._ ...................... ~--.. ........ .. ticelerilU -
tpktUI'· 

Londra, 26 (A.A.) - lngilterenin 
~,?ma büyük elçi,si Lord Perth, bugün 
ogleden sonra B. Charnberlain ile u .. un 

bir görüşmede bulunmuş ve ıngiliz 
başvekilini, Kont Ciano ile son •ôrüş
m~le.r neticelerinden haberdar"' eyJe
.nıştır. 

İtalya - İngiltere müzakereleri etra
fında başvekil B. Chamberlain, harici
ye nazın Lord Halifax ve İngilterenin 
Roma büyük elçisi Lord Perth ~rasm
daki görüşmelerden bahseden "Dayli 
felegraph" ezcümle diyor ki: 

Lord Perthin bu görüşmelere devam 
etmek üzere gelecek hafta sonuna ka
dar Londrada kalacağı sanılmaktadır. 
Kuvvetle tahmin edildiğine göre, hü-

( Sonu S. inci sayfada ) 

Baıbakanımızın 

halkevlerl i~ln 

gOzel temennllerl 
Halkevlerinin yıldönümü ve yeni 

halkevlerinin açılması vesilesiy~e Af
yon, Amasya, Elazığ, İstanbul, Bilr
haniye, Aksaray, İzmir, Balıkesir, An
tep, Mardin, M. Kemalpaşa, Gerze, 
Malatya, Niğde, Erzurum, Demirci, 
Manisa, Bilecik, Hakk5ri, İzmit, Ti
rebolu, Uşak, Edirne Sındzrgı, Aydın, 
Trabzon, Giresun, Vona, Bitlis, Ünye, 
Kırşehir, Ereğli, Dikili, Ahlat, İspar
ta, Sivrihisar, Sungurlu, Ardahai, la
kilip, Karamürsol, Çanakkale, Pertek, 

(Soau J üncü sayfada) 

B. Şükrü Kaya nutkunu 
söylerken 

Aşağıda, çok alkı,lanan bu nutuk • 
tan parçaları bulacaksınız : 

Galatasaray kulübünü cumhuriyet 
merkezinde açmak teıebbüıünde bulu
nan arkada,larm bizleri bu sevince it• 
tirak ettirmek lütfunda bulundukların• 
dan dolayı kendim ve arkadaılanm na• 
mına teşekkürler ederim. 

Benim gibi Galatasaray ııralanncJa 
feyzalnuş kimselerin Galataıaray de
nildiği vakit zihinlerinde iki iz birden 
uyanır. Biri minnet, biri tükran.... Bi• 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Ankara Halkcvinde, Ar Şubesine mensub &anatk~r?arın eserlerinden mü· 
rekkeb güzel bir aeııgi açılnuftır. (TaiıilAt 4. üncü sayfamızdadır.) 
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Ziyan olan emekler 
Son bir hafta içinde Oscar Wildetin Dorian G'l"Ay i.simli maruf roma• 

nınrn iki ayrı tercümesi birden intişar etti. Orhan Şaik ve eşi tarafmdan 
yapılan ve Remzi kitabevinin himmetile bastırılan tercüme satış.a çıka • 
rıldıktan üç gün ronra Hilıni kitabevi de, rus edebiyatından dilimize ka
zandırdığı birçok eserlerle kendini tanıtmış olan Sami Süreyya Ber
kemtin iki seneden beri Üzerinde titiz bir itina ile çalıştığını bildiğim ter· 
cümeyi neşir sahasına koydu. 

Böylece iki değerli ve genç arkadaş, bize iki a,yrı eser kazandırabi
lecek olan emeklerini, birbirlerinden habersiz ve istemiyerek aynı eşer 
Üzerinde teksif etmişlerdir. Geçenlerde de Nasuhi Baydar'ın kalemile 
dilimize çevrilen Thais ikinci defa basıldıktan az bir müddet sonra bir 
başka kitabevi tarafından ayrı bir tercümesi neşredilmişti. 

Bu misalleri çoğaltabiliriz. Fakat biz ancak neşredilenlerden haber
darız. Kim bilir ne kadar tercüme de bir başkası tarafından çevrilen 
metin intişar ettiği için, beyhude harcadığı emeklere acıyan muharririn 
çekmecesinde müsvedde halinde uyuklamaktadır. 

Tercüme sahasında başarılacak pek çok işi olan bir millet hesabma, 
bu yolda en küçük bir emeğin bota harcanmuına acımamak elden gel
mez. Esasen, bir eserin aynı zamanda bir kaç kişi tarafından tercüme 
edilmesi ancak bizim memleketimizde görülen bir manzaradır. Bu hale 
tercüme ve nefir imkanları bize nazaran çok ileride olan Fransa veya 
'.Almanya gibi memleketlerde daha nadir rastlanır. Enternasyonal telif 
hakkı anla~ası dolayısiyle müellifden veya ti.biden izin almak mecbu
riyeti nisbeten yeni eserler için bu gibi karıtıkhklarm önüne geçer; ay• 
rıca tabiler arasındaki tesanüd de bu bakımdan kuvvetli bir müeyyide
dir. Halbuki bizde bahsettiğimiz mahzura karşı bu tabii çarelerin ne bi
ri, ne de öteki mevcwldur. Enternasyonal teJif hakkı anla§ıruuma girme· 
miz zamanı gelmit olduğu henüz iddia edilemez. Şu halde tercüme ka -
rıtrklığına mani olmak için başka bir yol aramak lazımdır. Bunun için 
de en doğru ıekil muharrirler ve tabilerden mürekkeb bir profeşyonel 
birlik kurulmuıdı:r, ki böyle bir birliğin faydaları, bu tercüme faaliyeti
ni ayarlamaktan ibaret kalmıyaca.k, milli kültürümüz için faydalarını 
~ok daha geni§ ölçüye te§mil edecektir. - YAŞAR NABi • 

Hukuk ilmini yayma kurumunün konferansı· 

Sosyal hukuk ve 
• • • tamamıyet nazarıy~sı 

kadar alaka ile dinlenmiştir. Okuyu
cularımız bu ilmi ve orijinal etüdün 
metnini kurumun neşriyatı arasında 
bularak bu çok kısa hulasa.nın kifayet
sizliğinden kurtulabileceklerdir. 

Dün Ankara halkevinde sıyasal bil
giler okulu profesörlerinden B. Et
ihem Menemencioğlu Hukuk ilmini 
yayma kurumunun seri konferansla
rından birini daha mümtaz dinleyiciler 
huzurunda vermiştir. Profesör mev
zua girmeden önce hukukun esasını 

ilmi bir görüşle araştırmanın faydalı o Halkevinde danslı 
lacağını söyliyerek bunu felsefi tabir-
lerin çapraşık manalarrndan sıyırarak 
basitleştirmek icab ettiğini ve binaen
aleyh hukuki realiteyi . ar.amak dah.a 
doğru olacağım söylemıştir. Bunun ı
sin (cemiyet) in ne olduğunu tayin la
zımdı. 

İnsan topluluğunda ana vasfın (şu
ur) olduğunu ve şuurun insana ferdi
lik ve içtimailikten mürekkep katmer
li bir varlık verdiğini izahdan sonra 
profesör cemiyeti ilk smıfa koyup fer
di ihmal eden üniversalist nazariyeler
le cemiyetten çok ferde kıymet veren 
ferdiyetçi nazariyeleri ana hatlariyle 
anlatmıştır. · 

B. Menemencioğlunun, "Ferdi var-

toplantılar 
Bugün akşam aaat 17 de halkevi sa

lonlarında danslı bir çay verilecektir. 
Toplantıya gelecek aileler serbest işti
rak edeceklerdir. Ayrıca davetiye alma· 
larma lüzum yoktur. 

Halkın nezih bir surette eğlenmesi
ni temin için halkevinin bu güzel dans
lı toplantıları her hafta tekrarlıyacağı • 
nı haber aldık. Ankara halkımız için bu 
danslı toplantıların çok cazip olacağı ve 
ehemiyetli bir boşluğu dolduracağı şüp
hesizdir. 

lıklardan kurulmuş ahenkli bir kül,, o- On bec yıllık talebe ve 
lan muayyen bir cemiyet tamamiyeti- ~ 
nin müteşekkil unsurların cemiyet ha
yatına bağlandıkları nisbette teeyyüd 
ettiği esasına dayandığı için11 dilınitz

de (tamamiyet nazariyesi) tabiriyle i
fade edilmesini teklif ettiği Integra
#on nazariyesi Hugo Grotius tarafın
dan konulup 19 uncu asırda Prudon, 
Fihte, Krause gibi alimlerin elinde ge
nişlemiş, yirminci asırda ise Leon Du
guit Maurice Haurio ve Geny, tama-

muallim istatistiği 

. İstatistik genel direktörlUğü, 1923 
yılından 1937 yılma kadar resmi ve 
hususi ilk, orta, lise ve yüksek mekteb
lere devam etmiş talebe sayısı ile mu
allim adedini tesbit etmiş ve bunu baş.
bakanlığa vermiştir. 

ULUS 
27 - 2 - 1938 

Adliyede Demiryoller 
anbarları 

için yeni kararlar 

Dış ticaretimizde yükselme 

Yeni tayin terfi 
ve nakiller 

Adliye Vekfiletinin hazırlamakta 
olduğu tayin kararnamesi çıkmıştır. 
Bu kararnameye göre yirmi beş ba
kim, müddeiumumi ve sorgu bakimi; 
terfi, nakil ve yeniden tayin suretiyle 
vazife alınıtlardır. 

Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğü muhtelif işletme istasyonlarına 

bağlı ve mühasible idare olunan ambar
ların müstakil ambarlar gibi muamele 
yapmalarını ve cumartesi günlerinin 
arziye hesabında tam tatil günleri gibi 
sayılmasını temin etmiştir. 

ithalot 9.362.000, 
ihracat 13.454.000 lira 

Kararname şudur: 
45 lira maaşlı Antalya sulh ha

kimliğine Midyat hakimi Ragıb İ
nanç, 45 lira maaşlı Çeşme hakimliği
ne Mardin azası Eşref Sami Atayır, 
45 lira maaşlı Gönen ceza hakimliği
ne Gemlik müddeiumumisi Ekrem 
Köksal, 45 lira maaşlı Bartın hukuk 
hakimliğine Şereflikoçhisar hukuk 
hakimi Hamdi Gökay, 40 lira maaşlı 
9 uncu derece ba~üddeiumumi mu
avinliğine. terfian başmüddeiumumi 
muavinlerinden Cevad Serim, 40 lira 
maaglı KaramUrsel müddeiumumili
ğine Salihli müddeiumumisi ·Tahsin 
Arsal, 40 lira maaşlı Bor ceza hakim
liğine Saideli Mkimi Bedrettin Et
man, 40 lira maaşlı Saideli hakimliği
ne Antalya sulh hakimi Ata Dol
maç, 40 lira maaşlı Kars müddeiumu
miliğine Mudanya müddeiumumisi 
Süreyya Ödüklüoğlu, 40 lira maaşlı 
Mardin azalığrna eski Tarsus sulh 
hakimi Husrev Eldem, 35 lira maaşlı 
Balıkesir sulh hakimliğine terfian 
Balıkesir aza muavini Kemal İren, 35 
lira maaşlı İzmir icra muavin hakim
liğine Karamürsel müddeiumumisi 
Enver Ege, 35 lira maaşlı Uluborlu 
M umumiliğine Milas müddeiumumisi 
Fahri Bozer, 35 lira maaşlr Milas 
müddeiumumiliğine Uluborlu müd
deiumumiısi Mitıhat GÜ\ren, 35 lira ma 
aşlı Tokat müddeiumumi muavinliği
ne Sıvas müddeiumumi muavini Mus 
tafa Göltekin, 30 lira maaşlı Kütah
ya hakim muavinliğine Eskişehir ha
kim muavini Nezihe Kolankaya, 30 
lira maaşlı Eskişehir hakim muavin
liğine hakim muavini Furuzan Onç, 
30 lira maaşlı Yenişehir sorgu ha
kimliğine Erganiosmaniye sorgu b,a.
kimi Necati Ongan, 30 lira maaşlı 
Geyve sorgu hakimliğine Ağrı aza 
muavini Nevres Tiryakioğlu, 30 lira 
nıaaflr Erganiosmaniye sorgu hil:im
liğine Ardahan sorgu Mkimi Hasan 
Tahsin İnan, 30 lira maaşlı Niıip sor
gu hakimliğine Uzunköprü sorgu ha
kimi İsmail Hakkı Sansal, 30 lira ma
aşlı Sıvas müddeiumumi muavinliği
ne Tokat milddeiumumi mua'7ini Ka-

Müstakil ambarlar arasına katılan is
tasyonlar şunlardır: 

Başvekalet istatistik Uİnum Müdürlüğü 1938 senesi ikindki:.O 
nun ayma aid dış ticaret istatistiklerini tamamlamıştır. Bu ista· 
tistikler; dış ticaretimizin yeni senenin ilk ayında da tam bir İn· 
kişaf halinde olduğunu anlatmaktadır. 

Bu 1938 zin ikinc.ikanunun~ 
geçen seneye göre ithalatta 4 
milyon lira bir artış vardır. Bu 
ithalat artııı, memlekette iı hac· 
minin ve yeni tesislerin tam bir 
inkipf haHnde olduğunu anlat• 
maktadır. Çünkü bu artıı, bilhas 
ıa makina ile demir ve çelik ma.
nıulitında göze çarpmaıktadrr. 

mi\ Teke\"ek, 30 llra -aıı\a M.r-u~ ... 
sorgu h9.kimliğine Havza sorgu h!ki
mi İhsan Or-hon, 30 lira maaşlı Kuru
çay müddeiumumi muavinliğine Gire
.son songu Mkimi Mehmed Gilrdoğan, 

22 lira maaşlr Uzunköprü sorgu ha
kim vekilliğine Nizip sorgu h.§.kim 
vekili Şevki Tan tayin edilmişlerdir. 

Mekteblerin iç talimatnamesi 
Kültür lbakanhğı ,orta mekteb ve 

liselerin iç talimatnamesini değiftir
mcktedir. Bakanlık ıbu hususta.ki etüd
lerine başlaıntttır. 

Heybeli sanatoryomuna bir 
pavyon ilave olunacak 

Heybeliada sanatoryomuna yüz 
yatak ilave edilmek üzere yeni bir 
paviyon yapılmaktadır. Paviyonun 
mayıs nihayetine bitidleceğ,iınden ö
nümüzdeki büdce senesi içinde tesi9· 
leri de tamamlanacak olan paviyona, o 
tarihten itibaren hasta kabuıl edileçek
tir. 

Balıkesir, Sivas, Basmahane ve Al -
sancak ambarlan. 

İstasyonların başlı başına emri al • 
tında olmalrla beraber ambar işleri mu
hasiblere gördürillen tenzilli tarifelerin 
tatbik şartlarını haiz olan şu istasyon • 
larda muayyen mesai saatleriyle tatil 
günlerinde müstakil ambarlar gibi mu
amele yapacaklardır. 

Bilecik, Karaköy, Polatlı, Kırıkkale, 
Yerköy, Çankırı, Karabük, Filyos, Ça
talağzı, Manisa, Akhisar, Kırkağaç, 

Soma, Baru:iırma, şehir ve gar istasyon
lariyle, Turhal, Amasya, Havza, Sam
sun, Çarşamba, Narlı, Malatya, Maden, 
Diyarbakır, Elazığ, Karaman, Ereğli, 

Ulukışla, Niğde, Tarsus, Ceyhan, Top
rakkale, Fevzipaşa, Adana, Afyon, U -
şak, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Ortak
lar, Sarayköy, Dinar, Eğirdir, Ödemiş, 
Titre, Söke, Balurdur, Isparta, Kar
şıyaka, İzmir kemeri, Aydın, Nazilli, 
Denizli, Selçuk, Baymdxr, Mudanya, 
Bursa, Erzurum istasyonları. 

Yarım günlük tatiJler perakende eş
yanın teslim ahnma mühleti arasına gi
rerse tam günlük tatiller gib{ arziye he
sabından hariç tutulacakları tatil gün· 
terinde gelecek mesajeri, seyri seri ve 
seyri hafifin nakliye evraklarında tatil
den sonra geelcek günün tarihi yazıla
caktır. 

Beş yllhk mekteb 
.... 

programı 

Kültür bakanltğı, 5 yıllık bir mek· 
teb ıihtiyacı programı hazırlamaktadır. 
Program 938-939 ders yılından itibaren 
tatbik mevkiine konulacaktır. Kültür 
bakanJığı, programın ilk yılının tatbi
kini temin için 1938 finans yılı büdce
sine kafi mikdarıda tahsisat koymuş 
bulunmaktadır. 

Eminönü meydanının 
ıstıml6ki 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Emin
önü meydanının istimlakine on mart
ta başlanacaktır. Buradaki dükkan 
kiracılarına tebliğat yapılmıştır. İs· 
timtak sahasında be' yüzden fazla 
dükkan ve mağaza kiracısı kendileri
ne yeni yer aramaktadırlar. Bu yüz· 
den Eminönü civarmda ve piyasa ma
hallerinde dükkan kiraları bir misli 
artmıştır. 

Erzurum' da kehribarcılar ve 
dokumacılar kooperatif 

kuracaklar 
Erzurum, 26 (A.A.) - Buradaki 

kehribarcılar ile dokumacılar bir koo
peratif kurmak için aralarında temas
larda bulunmaktadırlar. Alakadarlar 
arasında yakında umumi bir toplantı 
yapılarak her iki k,ooperatifin te§kili 
iÇin icabeden resmi teşebbüslerde bu· 
lunulmaaı karar altına alınacaktır. 

Devvlet ziraat 
işletme kurumu 
faaliyete geçiyor 

Haber aldığımıza göre, devlet zi -
raat işletmeleri kurumu, teşkilatını ta
mamlamış ve faaliyete geçmiştir. Ku
rum İktısad ve Ziraat vekaletlerinden 
aldığı iktısadi ve zirai direktifler daire
sinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Atatürk tarafından hediye edilen 
müesseseler müdürlerinin Ankara'da 
kurum merkezinde yaptıkları toplantı 
larda bu müesseselerin vaziyetleri esas
lı surette tetkik edilmiş ve idare ve iş -
letmeleri hakkında yeni kararlar veril
miştir. (A.A.) 

Kızıl hastalığı tek tük 

vak'a halinde 
Son günlerde şehirde görülen kı

zıl hastalıı;. tektük vaka halinde de
vam etmektedir. 1tc meıktebin on dört 
marta kadar kapatih .. :asınr icab etti
ren hastalık kızıl değil, h•->:amıktır. 

Vilayet sıhat müdürlüğüm._ ~ös
terdiği lüzum üzerine kızamık yiıı.·~ 
den Yenişehirde Mimar Kemal ve 
Türk Maarif Cemiyeti ve Cebecide 
İltekin ilk okulları vilayet tarafından 
ıs gün müddetle kapatılmı~tır. 

Senenin ilk ayında ithalata göre 
iıhracatnnız dört küsur milyon Hra 
fazladır. Bu rakamlar, son üç sene 
içinde fU seyri takib etmişlerdir: 

1936 sene5inin i.lk ayında ithalatı• 
mız 6.422.000; ihracatımız 9.125.000; 
1937 senesinin aynı aymda ithaiatı

mız 5.902.000; ihracatnnız 15.284.000 
ve 1938 zin aynı ayında ithalatımız 
9.362.000; ihracatımız 13.454.000 lira 
olmuştur.· 

Son iki senenin idludat 
mukayesesi: 

1937 ve 1938 senelerinin ithalat 
rakamları arasında mikdar fazlalxğt 

olduğu kadar, neviler bakımından da 
bir hususi·yet göze çarpmaktadır. Yu
karda da işaret ettiğimiz gibi, bu hu .. 
susiyet, yeni tesisler ve endüstri cep
hesinden bilhassa mühimdir. 

1937 de yün ve kıl ipliklere 311 
bin; 1938 de 306 bin; pamuk ipliğine 
1937 de 139 bin, 1938 de 540 bin, pa· 
'lluklu mensucat 1937 de 855 bin, 1938 
~e ı..t,. milyon; demir ve çelik mamu· 
!atına l~w' de 918 bin, 1938 de 1.403 
bin, makina14 .... 1937 de 674 bin, 1938 
de 1.780 bin, kara •-.Jcliye vasıtalarrna 
1937 de 231 hin 1938 1.a. 461 bin lira 
verilmiştir. 

Bir ihtiyat tedbiri olmak üzere 
derslerini tatil eden bu Uç okul dı
şındakiler derslerine devam etmeıkte
dirler. Son iki senenin ihracat 

' mukayeseıi: 

Vakıflarda tayinler 
Manisa vakıflar müdürü Rahmi 

Özdemir Konya vakıflar müdürlüğüne, 
Tekirdağ vakıflar memuru Osman Ak
yalçın Manisa vakıflar müdürlüğüne, 

Adana vakıflar müdürü Mithat Kulluğ 
"'_: ___ • ,.. • 11u .. ı • ..a ___.. 

kıflar müdürlüğüne Aydın vakıflar 
mdürü Ahmed Yuca, Nazilli vakıflar 

memuru Kadri Kulapa Aydm vakıflar 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Emniyet tayinleri 
Birinci umum1 müfettişlik yabancı 

işleri müdürü Cemi Duyan emniyet u
mum müdürlüğü emniyet polis müf et
tişliğine, Ankara vilayeti em.niyet mü
dürlüğü polis baş hekimlerinden Mecid 
Gönerdem emniyet umum müdürlüğü 
beşinci şube müdürlüğüne, Ankara vi
layeti ikinci sınıf emniyet amirlerinden 
Kemal Alyak emniyet umum müdürlti
ğü ikinci smıf emniyet amirliğine, İs

tanbul emniyet mUdürlüğil beşinci şu -
be müdür muavinliğine İstanbul vila -
yet emniyet amirlerinden A. Zeki Aka
lın, Ankara vilayeti ikinci sımf emniyet 
amirliğine İstanbul emniyet mUdUrlU -
ğü beşinci şube müdür muavini A. 
Hamdi Akalın tayin edilmişlerdir. 

938 in ilk ayında, bir sene evetinin 
aynı zamanına göre mühim bir fark 
gösteren maddemiz tütündür. Tütün. 
937 de 2,700,000 liralık satılmışken, 938 
de bu mikdar 5.520,000 lirayı bulmuş
tur. Fındık satışında azalma vardır~ 

937 de 1.745.000 liralık fındık satılmış• 
ken, buna mukabil 938 de 1.413.000 Ji .. --., - ........ , .. , .. ... .. .. -·- .... 
liradan sıı bin liraya, çavdar, darı ve 
saire 602 bin liradan 759 bin liray~ 
ham deri 320 bin liradan 39ı bin liraya 
yükselmiştir. 

Dış ticaretin başlıca memleketleri i
tibariyle taksimi şöyledir: 

!thal8.t İhracat 
1937 1938 1937 1938 -Almanya 3.095 3.374 9.36(1 6.81 l 

İngiltere 386 1.066 688 530 
Ruıya 303 1.015 997 221 
Amerika 474 1.4-05 1.418 1.767 
İtalya 56 541 480 99g 
Belçika 41 264 415 253 
Çekoılovak. 89 208 272 766 
Hindistan 109 247 69 39 

İki su gemimizin lnıası biHi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Liman ij

letme idaresinin Hamburgdaki alman 
tezgahlarına ısmarladığı iki su ge
misinin inşaatı bitmiş ve denize in .. 
dirilmiştir. Gemiler 300 zer tondur. 
Nisanda İstanbula gelecektir. 

miyet .nazari:r~sidni k~nahdi h~uki ınes- ııııııııııırırıııııııııırrıııırırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı leklerı muhıtın e . ız ve ıtmam et- • 
1 

· li 1 ..ı __ h h ld b ki 
· d' unan çın yı ua, er a e, u es ınışler ır. . . . " . 3288 senelik bir dava... türk ata sözüne inanmaktadır: B. Ethem Leıbrıtzın cemıyette te-

kamül, mümkün olduğu kadar tenevvu Yeşil aycı içki düşmanlarının ku
elde etmekten, yani en tam vahdeti en lağı çınlasın: Onların bugün gerçek· 
geniş kesretle birleştirmekten ibaret- /eştirmek için canla başla çalştrkla
tir,, cümlesini ele alarak tamamiyet rı ideal, Mi/addan 1350 sene önce 
nazariyesine göre cemiyet muvazene- Mısırda hüküm sürmüş olan firavun 
sini ve bunu tanzim eden js:timai düs- il!inci Ramzes tarafından ortaya a· 
turları anlatmış ve "müeyyidesinın tılmıştır. Eski mısırlılar ne i<;erlet
~anzimi is:timai hayat için zaruri ola- di ki onunla mücadele etmek de bir 
;rak düsturlara hukuki vasfı,, venlecc- iş sayılsınJ demeyiniz.Çünkü sfenks
ğini etraflıca izah etmiştir. Profe'sör, ]erin, ehramların kur.ulduğu devirde 
ifadesini teamülde, kanunda ve içtı- Nil vadisi, en aşağı dört çeşid bira, 
hatta bulan hukuku ve onun tek kay- altı çeşid şarab, ayrıca bir de hur· 
nağı olan "içtimai vakıa" esasın~ vu- b · k 
zuhla anlattıktan sonra "hukukun madan çıkarılan ır aç türlü rakı 
mevzuiyeti,, üzerinde geniş izahlarda tanıyordu. O yüzden ikinci Ramzes, 
bulunmuştur. Mısırda ta o zaman içki ile mücade-

B. Menemencioğlu konferansmm le edecek bir cemiyet kurmuştu. 
sonunda inkılap hukukumuzun ilmi 1350 + 1938 = 3288. Demek ki 
hüviyetini, salahiyet ve kudretle be- d b . u~zünde ye~cı'/ 

3288 yıl an erı yery :ı lirtmişlerdir. Vaktin darlığından an-
cak ana hatları sıkı bir fikir prensipi aycılar mevcuddur. Bu rakamı duy· 
içinde toplanan izah cemiyet hayatı- dukları zaman, ihtimal ki, doktor 
nın tekamül seyri ile bunu hamlelen- Mazhar Osmanla Fahreddin Kerim, 
diren ve 'Georges Sorel'in "şiddet naza sevinecek ve bu ''şerefli dü§manlı· 
riyesi" tabir ettiği içtimai vakıalar ğm,, asırlardan beri bir beşer davası 
üzerinde toplanmıştı. Pr<ıfesörün son olduğunu ileriye süreceklerdir. 
cümlesi şu olınu~tur: Türk camiasının, , Fakat bir de ressam Çallıya ve 
içtimai tesanüd rabıtalariyle sıkı bağ-

Neyzen Tevfik.'e sorunuz. Onlardan 
lı bulunduğu beynelmilel medeniyet alınacak cevab, olsa olsa, şöyle ola
muhitinin tamamiyetini temin eden 

· caktır : kıymetli bir sulh ve nızam unsuru ola-
rak tayin etmek yolunda, kendi milli - 3288 senedenberi yaşayan bir 
muhitinde başardığı ve başaracağı in- fikirden ne çıktı? Nilin yatağım tı· 
kılapları hukuk ilmi yoluyla da izah kamağa bile gücü yeten firavunlar, 
etmemeğe imkan yoktur.,, şarab fıçısının musluğunu kapata-

Çok değerli olan konferans sonuna bildiler mi l. - T 1 

Sinek deyip de geçmeyiniz I 

Bir takım hayvanlan bir takım 

ıeylere sembol olarak kullanırız: Me
aeli ''tilki gibi" dediğimiz zaman 

kasdettiğimiz kimsenin zeki ve teY· 
tan, "kaz gibi" denince abtal, "may
mun gibi'' denince maskara "fil gibi" 
denince obur olduğunu anlarsınız. 

Bunların arasmda bir de sinek 
vardır ki onu küçük, ehemiyetaiz 
gördüğümüz yerlerde kullanırız. Me

seli "sine~ küçük ama mide bulan • 
dınr", "sinek vızılt111 kabilinden,, gİ· 
bi sözler bunu gösterir. 

Fakat kazın ayağı öyle olmadıiı, 
bu sürat ve hız asnnda ıineiin bü· 
tün medeniyet ilemini geride bıraktı· 

fı, son aünelrde Meksika' da bir bil· 
gin tarafından meydana çıkanlmq-
br: 

"Amerikalı bilıin Dr. Cbarles Ta
usen, Meksika dağlarında saatte 
1300 kilometre ıüratle uçan bir sinek 

tutmuıtur. Bu ıineğin kurduiu sürat 

rekorunu bugünkü günde en süratli 
bir tayyare bile elde edememiştir.tt 

yalanın tedavisi r 

Hind'iıtan'da Set Yalan isıminde 

bir milyoner • yahud milyarder - u
zun zamandan beri hasta yatıyor, 
kendisine tifa getirecek doktora elli 
bin İngiliz lirası vereceğini söylü-

yormuf. Birçok hekimler bu zengin 
hastayı muayene etmiıler; fakat te
davisinden aciz kalmışlardır. 

0

Tanrdı~m doktorlardan birisine 
dedim ki: 

- Siz de bir tecrübe etseniz! Bir 
tedavi ücreti ile birkaç aparbman bir· 
den yapabilirdiniz. 

Doktor güldü: 
- Tecrübelerimle biliyorum ki, 

dedi, Yalanın tedavisi kolay bir ıey 
değildir; yalanla tedaviye benzemez! 

Göz ~örmeyince ! 

Çinliler, "göz gönnezae gönül kat· 
lanır!" sözünü bilirler mi, bilmezler 
mi, bilmi:yorum. Fakat Holivuclda bu-

Sinema mecmuaları bu yıldızın 
son gÜnlerde evini değittirdiğini ha
ber veriyorlar. Sebebi? Sebebi fudur: 

Çünkü eskiden oturduğu aparb
manın pençeresi bir japon bahçesine 
bakıyonnu§ t 

Dikkatler! 

muharriri "öğretmenler ve türkçe'' 
başlığı altında bir fıkra YazmJ§ ve 
bunda kendiııine gelen mektublar a-
rasında öğretmenler tarafından ya • 
zılanların ifadelerinde, imlilannda 

yanlı§lar gördüğünü söylemit. 

Burhan Felek, bu fıkrayı kendi 
sütununa alıp o da bu mevzu üzerin-
de müt~ba :· ·::-ütüyor. 

Ne dikkatler muharririnin, ne de 
Feleğin dediklerine bir §-ey katmak, 

bir cevab vermek niyetinde değiliz. 

Yalnız Feleğin bu yazısmda bir 

paragraf'ın, bu sade dil devrinde "fi). 
hain gibi ydlanmıf, köhne bir kelime 
ile hatladığı gözümüze çarpb. 

Bir gazeteci olduğu kadar bir öğ. 
retmen de olan Burhan'ın bu yazısı
nı da acaba "dikkatler" sÜ'tununa 

nu koymalı? 

Mupla kar 2 metreyi buldu 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ya• 

ğışlı geçmiş, ısı gece sıfırın altında 12, 
gündüz gene sıfırın altında 2 derece O• 

larak kaydedilmiştir. Dün yurdun, 
şark, cenub şarkı mıntakalariyle Kara
deniz sahilleri kısmen, Trakya, Koca
eli ve orta Anadolu tamamen kapalı ve 
yağışlı, diğer mıntakalar ise bulutlu 
geçmiştir. Yağıflarm karemetreye bı
raktıkları su mikdarları 'Giresunda ıs. 
Erzurum ve Karata 17, Orduda 22, 
Traıbzonda 37 Mu~a 58, Rizede 107. 
diğer yerlerde de 1-15 santimetredir. 
Dün kar kalınlığı Orduda 42, Erzurum 
ve Karata 46, Giresunda 50, Rizecle 76, 
Dinarda 92, Hınıs'ta 103, Muşta 196, 
diğer yerlerde 1-40 sanıtimetre olarak 
ölçülmüştür. 

DUn en düşük ısı sıfırın altında Er
zurumda 6, Kastamonu, Bolu, Beyşe
hir, ve Sıvasta 12, Niğde de ı3, Çorum
da 14, Kayseri ve Kırşehirde 15 dere
cedir. En yüksek ısı da sıfırın üstün
de .olmak üzere Balıkesirde 3, Edirne 
ve Adanada 6, İzmir ve Çanakkalede 8, 
Bodrum ve Antalyada 9 derecedir. 

Erzurum' da kar 

Erzurum, 26 (A.A.) - Dün akşam
danberi buraya kar düşmeye baklamış
tır. Transit yolunun kapanmaması için 
bu yol üzerinde devamlı surette çalışıl 
maktadır, 
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-uaaaı ve ıçtimU tebarüz et· 
ili,,,.... .c;71 .... au~ •. 
.:___,__.__.1:- H •. _ yekib..,.zın nut • ...__..-. anca.,- Di . 

. in. ela ... nokta üssiade duruY~· .. 
hr .. """ ""1et n.,.,.na aoıı aoy 
-,_-:...... MetaJuu'ın nutku da bu 

.. 

. 

. 

LAllllelllllı-

ta üerinde urarla duruyor. . 
Hariciye vekiUlri ........ c1a ~!uı 

.......... 1arc1an ziyade sulh ve muaa 

...... ye Balk•n milletleri ~.da 
-dalı nanuna tezahür mahiyetini 
... Ankara içtimai, yahm balkanlarda 
41eiU, AYl'Upaya da pmi1 aulh hareke- l,.Pu muhalefet paTtm rem 
tinin merbaleaiclir. Balk•n misakı bet B. Attlee • tikbal 

- --
Fransız par14mentosu 2 
muhalife karsı 439 reyle 
Şotana güvenini bildirdi 

ehemmiyeti 
Gaaeler, latanitula .. -. ~ 

k .... ,. 1'9Çm cl09t .. will • ..,,. 
Jeti• bafkanlariyle hariciıye • "i te
f&l"Jft• aeyallatlerine gellif .+m'ar 
tahaia eylemekte ve bat yazııl.nnd. 
Balkan antantı komeyinie akıncı 
toplantıamm ebemiyetiai telt.
cttinneıktedirl•. Bu arada Y .... 

{Bafl 1 /tH:I uylıth) Nadi CÜıınhuri1etteki b.t yaz...-. 
beJecanla aı,dınecılı m,ka mem- fÖyle demektedir: 
leket çok udır. L._.,, ~ B Rası·na Aktar ·•lçtmaalan her HIDMl ........ 

Pranauun ,.alnıs kaldılım. 1111· R-..& • Wr elumııiıet l'ÖK•.-ek ...aı _. 
Jetler Cemiyetinin tanwnlyle mllh· f t tt• alaka -anc:ID'an lleMr..p ant .. ı 
kOm oldutunu" barbm Bnllne... ve a e 1 kome,inila bu defairıi ,&+·- .... 
çllmes bir halde bulundulunu llÖ)"le· MM'•- _,, ...... , t.taııbul, 26 (Telefonla) - Anka- 1.nt ... cliınya mHelela· · _..... 
mek 1uııtadır. Buıları, bir iatlnlrlf w ...a•I P"" I• ra Mebusu B. Ruim Aktar, bugün fi had aafhalar İçİDcle ....._ lailrilk 
çekilme siyautl tülb olunmumı MWıürdardaki evinde aneııın vefat bir krym ti• tecelli edeHlia• tiP-
derplf ediyorlar. Bunu söyllyenler' Dün franau.: parlimento- etti. Cenazesi yarın törenle kaldırıla- he yoktur. Ballan aat..tı bir ... 
Franunın, maddi servetten batka, sunda yapılan müzakere- cak ve Sahrayicedid mezarlığına gö- &milidir. Ve biç olmaz• 11..di ...-
müdafaa edilecek manevi serveti de 1 millecelrtir. reai :...:..ı. huaar ve sıiiıkiaıu .._ erden sonra Fransa'nın "\'•,....... vardır ve bu, taahhüdlerine hürmet ••• teminatı altına alm!ft... ...... .. 
ve A wupa teaanildilne imandır. Fran dıt politikası hakkında te- latanbul muhabirimizin dün gece dünyumda hiç bir t91 ~ Uail J"Gkl• 
sanın bu vulfelerlnden iatifasr, ken- bellür eden esaslı noktalar verdiği bu haber: ıchrimizde derhal ki, hatta bundan daha d.r bir _. 
diainin bunun akabinde tehdid edile- yayılmıf ve bUyük bir teenilr uyan- takada biJe sulMa bu k.-.. ~ 
ceği demektir. Hillrilmet, bu siyaseti tonlardır 1 dınnı,tır. ve kati:retle -Uyet altma ..... 
kati aurette bir tarafa bırakmaktadır. l. - FronWnrn milli miicla- B. Rasim Aktar 1881 de Ankarada bulunmaam. Şimal m .. tlek..._. 
Franu, sulhu orıaniıc etmek istiyen ,,,.,,., talrl1İY9 etmea laandır. dofmuftur. Şehrin çok sevilmif, dil· devletlerinin de kendi ............. 
milletlerin ilk safmda kalmalıdır. 2. - Frt11Ut1 6ilün clo.tlarına rilst, yurdsever, baJQk ve iyi bJbli buna benzer tedafüi bir ..ı...-

Pakat, bütün komilniıtlerin yaptı· .,. 6illa--, ln,iltere'Y9 Nclılı bir evlldı idi. !stiktıl mUcadeleainde yapmak istedik! dnclen W..d.ıır 
ğı gibi. bütün bu vazifelerin Franu ltalacalttır. battan nihayete kadar, bütün varlı- bulunuyoruz. Ancak bu Mm-~ 
için kolay olduğu ve Franunın bü • l. - ln ... il"ıı • lrtuU111 dodlu- ğiyle hizmet etmitti. Kamutaya, aon için ıimclilik bir aöt:den ibaaeltia ,,. 
·· Utecavizlere kartı dünya jan- fa, aallaan idame.i için •n •min devrede Ankara mebusu olarak itti- Milletler Cemiyetinden ..-el• ..... 
darmalı sı l&.zımgeldiği ma- 1'Uftandlt'. hak etmifti. Bir müddettenberi rahat mek neticeaincle meydan almlf Wr 

)ıhnel imzalandıia pıman, aa .. Londra, 26 (A.A.) - Muh,alif .. ifçi 
;..;_ L••...:!1. :~d vadediyordu. Bupa A 1 o f d da aoyle· ....... -,,. ... - ela- partici reiai tt ee, x or . . . 
B.ıkan antanta artık bct aenelik fay iği nutukta ingiliz hükümetı~ın ye~ı 
la çalqmaunm blançoaunu yapacak .,.,. If politikasını tiddetle tenkıd etınıf 

nasını çıkartmry~. Hükilmet, men 4. - Fraıua, So11Y9tler BirU- sızdı ve bir ay kadar evel Mühürdar- teli.t mahaulüdür. Balkan lllbltUllll. 
ft vaziyette bir lnfiradl reddetiii gi- ii ile olıdettiji itilıilı .aclolıatl• dakl evinde iıtirahata çekilmitti. Milletler Cemiyeti kafi kwt Mh 

d 
d 
v h __ ... ····-ta humqtır. Binaenaley ..-· • dl e demiştir ki: . 

6iı .._n, haklmada beslenen iiali • "- Chamberlain iktidara gehr i~l
'*halrlınak ettili pbi, iatikbale de a)'lll mes herkes dış politikada bir deiitiık
iınidlerle bakabiliriz. nedir? i.k olduğunu görmlittür: Evvell Lord r 

Paktm muvaffakiyet aırn . .. HaHf.x Berlinde ava çıkmıttJr. Bu su-
lk..aan. 1"'.etakaa• maneYİ ~:''t ede kabinede lki hariciye nedreti ol· 
..... aalh anu•u olduiu ·~u.. uiu anlqılmıttır. Bu lk~ nesarct~ 
s-kt munffak olmuttur eliyor. 1 

• politikMı biribirinc muvuı oklup ı· 
L"L L.. ma_u_..:-t - .. • .-C::: '-'-A- ~. Perde 

. 
1 . d 

,.... uu, ~-.. - -·- .....a .... in birlepıelerine İı»aau yo.~u. . ç 
.._ • doina a.Judır. ~· ::::' habrla • kalktı ve fi.mdi görüyorsunuz kı hü-

k . d 
d 
d 

....... ibrii anJaıpJ. ::;- •di? Ballr•nh ümct milletler cemiyeti politikasına 

..._ klfidi,.. Jldca~ ne 
1 

• d --'ut eiil, eski emperyalist politibaına 
....._. ~ milletlen .. _.,. h tt1 
~birçok luralarm çarpqtaiı Wr tela- önmilı bulunuyor. lıçi halk ve a 
1ilr. llOldau. Ballr-sder börle 1~ iğcrlerl kendilerine ihanet edildiii· 

~ .... L! bir •trika i hiuectiyorlar.,, n ..... ._... .. !!L..-·--- - . . el 
--~d-ıWbn mifletleri için Nutuktan sonra talebe Attlee yı 
........._ • 

819
1-cla n aa•apna • üstünde tafUDıflar ve Oxford'uıı M>-

~yola_... .... rsdi katlarında dolartırmlflardır. ·-.da...,... .ll!S- ......... 

"...ı ki AvrapaDID -.
~~ve inkitÜ yolunda hay· 

.... ...,.... bYUflllUft 
~ yu seımıı ıeu:n, WQ- _. ..,etli, en çalqlmn mDeltlerbal im • 
"-.a.n içine alan Ballmı ,............ 
~demanendedilw ........ 
'-ti;-. pri kaldı. ı ... ileriye ... 
)Lıı__ .~ - .... yiikMlmM 
:.---. refaha ka~ bir .. 

- lvashlryı hükimeli 
, ..... 111 
Siki llldrllll yıpacU 

. 

~d• ki Belken • -1..~ - • 
~ .. n 19tinnittir. Enelki ..,....-
~- aöylendiii ıa-W. hu............. Viyana, 26 (A.A.) - SaWılyetJi 
~-biri, Balkan ,.......daNDID mahfillerden alman haberlere 18re, va
~. Balkan mi)lederit "Balke• tamever cephenin bölce tqldlltı tefle
~clır" amdetiDe.............. rinln, yakında. vuifelerine nihayet~ 
... b.ılqnler rüencdal'ID nüfusu aiti • rilecek ft bundan toma bu vuife ..u
-- Iİnnek tehliketİD9 _.... lmhr· ter tarafından görülecektir. Bu auretle, 
-..-; P8ktmm bir hedefi, balk8~ vatansever cephe ile devlet aramda 
~ dnlet nüfusuDUD ı~•· daha m1a ballar kunalmut olacaktn'. 
ht ,.__L ..a:s-; de BalJma aüJlet- ~ llftlrllllJ 
~. •.:.::::da-., .Ji_:--tluk-· ye tesanü.d~ ~ • ltalya 4.,UltuJ'yG 
"'- -- UU9 L!..:ı.a..i- .n•'·-r mi aönderiyor1 
·••7 • etınektir. E ..... bunlar _...._..~ ...,r.;e " 

~°'-ilci m11ele, daba c1oır-a. Londra, 26 (A.A.) - Burada dola· 
~iilc daYinm iki ufbaAdır-;..: __ ..,., .. n bir ıayiaya ıöre, Roma. Berlin 

A 
it 

B.ıkan mili tlerinin bu_. nua- :;bverinin teeaüsil Uscrine Brenner, 
~de ...... .:.... ... ki BalkaD an • vuıturya hududundan çeldlmit olan 
'-1atn...a • 1 açmqtır. Böyle alyan kıtalan, aon cünler .sarfmda ye-
l...!. • unzuma yo • aakm _.. • 1 hud duna 
~ bir aözle bakı)mca 1111 _ ··ıür iden Avusturya • talya u . 

n 
g 

b 

A 
n 
t 

=---dili kadar eni ohnadıiı pru • ônderilmiflerdir. 
~ hliaak ,,.: J11 ....ı jaııplanrnıt • ig'in son tfddetll hareket tam 
tat. F.mc.t paktm maneft temeli çoar eY· !:!tıe lnh edilmektedir· 
~ ...._,tı. a.n bet yd içiade de... lııal-ın tskıılbl 
.._, hçen a)qamlri a•taJdu'cla !.... ~ ~-
.._ ettinldiii pi, bii)'iilllit. ~ • Rom&. 2~ (A.A.~ı~r 
~ ~f ve Wr ...... ~al W mahfiller, ıtalyan da tahfid edildiii· 
~· kanetiaden o ...... - vuatur)'& hududun cbib etmek. 
~ '-ta doatluldara ela örnek ol • e dair dotqan ıayialan t 
~dileri&. 

A. Ş. ESMER edirler. -

bi harekette de infiradı reddeylemek- tat6ilt etmelttedir. AUeainin, kamutayın ve doıttları- malik farzoluncluiu nme- ~ t.-
tedir. Fransa. pyretlerinl. müe•ir 5. - Frwıa laültüm•ti mil· nm acılarını paylaıır, bafl&ğı dileriz. l&taız taha.kkGk ettirilmit ol .... 
bir role huretmiftir. letler cerniY9tine .aclıltta. ibi Cemiyetin za71f ,_ • .,...,. 

Franunın İspanyada bir mildaha· A k 11' imdik va.iyeıtincle daW o W.aMıed 
nl ka i bu Uda 6. - Aonıpa, alcilalGl'llU tala· d • 

inini istlye ere rıı se, m • dicl .,,,..,, u.o.. ,.,.,,,, ..... _._r ·~ v ru pa a 1 umudu keamit cleiildir. 
balenin mucib olacaiı tehlikelere i • "T-· w ...- Yunam.tan, YueoeiaYJa. Rams= 
pret etmek isterim. sımılu. ya ve Türki:re Ba•an çewuizn aiıl 

lngfltere w Fnınıa 1
• - Aowtar)ICl'nın Utilılôli, • ti wnumi ve müft-* hayMl ..... dsH 

B. Delbos bundan IOClr& fransu • Aıorupa ..U.u ip. aculı 6ir an- vazı ye er emniyetlerince en ufak ..tiııı• 
...,.clrır. /rlri 6ir launuldı ,,...._ _.1_ bul _...._.1__.__ 

in.gili.1: milnuebetlerlnden blıbletmif. düpnektea az- J?S? ~· 
ve Fransa • İngiltere an tanıtı, biltiln ,,_ .._ 11"T _... fte aan ant.&nıtmm ._ • -ı..ütin orta- _.._.___ L~ L.:.. A • k l BalL -L- "·~ 
siyaset deflf1Delerinln feYldndedir, ...... h6ul ........ ve me rı a bu bile batlı bapna büyiık Wr --
dedikten 900ra B. Eden'i methetmit 8. - FrtllllWıun ÇeiOllooM- faattir. Bunun haricindellli çok ..,. 
fakat Fransa bilktlmeti ile B. Çem- JICl'7G ,,,,,.,. ~ tealalaüler Vaıinıton, 26 (A.A.) - Geçen haf· refli diier menfaatler de itt• W.. 
berlayn araamda da daima tam bir icalMder•, ~ .. tiril-.Jı. tanın hldiHlerlnden • Berchtesgaden kan antantmm BalıkanlM- çerç...-
anlapna mevcud bulunmut olduıunu tir. görlltmeti, B. Hitler'in nutku, Eden'- sinde temin .Wli bu aulı ve _... 

1.,..i ı. _ FrflllllG • lapan)ICI',- in iatifMr, tonra basıl olan çok bcdbi· hakikatinden doPnaktadr. A.-. 
kaydeylemay• r. ,,_ nane abBllmcH mUteaJdb yan remıt -.1• k--.ll!-!-: tehdit edici ı•&• 

' 

.. _, .ıı_ .. _,,..~L-.-•-r ne de Çin'e miiclaluıl. .,,,.., ;.. ..- _. .., 
uuya ue mu.__.ueue mahfiller Avrupa vuiyetini daha mu· bulanmayan h• devlet "- twlde 

İtalya ile olan mllnuebetler meselesi· ter. tedll bir tarzda derpiı etmektedirler. elde ettiii alll'beltlik ~ ... 
ne ıelince, bu mesele, in&ilis nuırla· 10. - Fronaa, ..ıll •ıNr, la- B .Schuadmlrc'ln nutkundan IOCl • relr milli menfaatleri, .... ..,_ 
rı iıe usun usadıya cörUfillmUftilr. E- luıl 1wr ,.. ,,,,,.._.,, olw ol- ra Avaatarya ilttkWinl mubafua et- _.u içila elbette deha ....... wı 
ğer lıpanyaya iman 'VC ailah gönderil· - defi!..,, mek hususundaki azmin sanılmadığı daha hqıdı bir "f'uİJetİn Nhllİ ... 
mesine bir nihayet veriline ve Akde- ve müfrit nuyonal aoayalietlerin za- lur. 
~ ~ .Wr ifbirliii ~- •Y'" .-d, bJladm, bu devletlerle bir anıa,. fer teraneleri teganni etmek huıusun- Biaim p.ifümüze ._. wz· 5 .... 

lene, Hibe ... milellll de cW>il ol- - ...mm bal~ ~ da acele ettikleri kanaati maıl olmut- _...._ .... Balkua •tıı ı ı 
dulu halde umumi bir llkldllli1::J: ~ • .Falrat, bk 1111.,... tur. cl.ı.il dffleder AH Qllf'I ...... 
Wn dahilin• ~k" bu. e4I ........... AY111P9Jle ....,...,. teli- ,....,,. polld,,_, icleolojl WcL wa.n r ;, alı ı 

14 

=~ ::::.e.~ sc~ dld eden mdlredea lalnıuma' b--. ÇeWl.,..,r."dlD • .._ ddll nas- riııa w iddia.__ hu+ b 1 1 lw. 8ııia 
hal mntı.ri. taddld ........,. - auada......,. ..... -- ·••..Sa:. JODÜ - .o.,.Jllt ~ fid- .............. ~ .......... ... 

-
k . __.---t11• ...w 1._.. Mf- SllMl••..,.. eed ıı lıU•_, c1et1e mubıım1t ec1ece11 intibaı kuv· LleoloJi19r .... pe daltll i&lrırsle -· ·-- --·1r A ıehllkell lık allab 'fttlemrdttit· ri ..,..._ eclen .............. W bir~ P &ıtlnden •7-,- YrUpa.Janmp ya- TWJM. ...__....__ B. Cbmnberlaln'ı.. •·-• --'=- -'ilir. ._ L.ıı-, nfJDR ılnnlt bulunuyor. Eter AYnl· .ıın_. --- ..., ....... -~ .,. ......,. 

ari...., laclltcı.:ve. pu-1.....,.., re- pa. bu ıUMJanmaya blr had koymuaa. B. Bden'ln poHtikwaı çok hı.oluna- ita dahili itlırincle her • s ıı11..ı 

. 

jlm bkllll ve •JIU lll1h" aıdllet -- lllllwollmaı tehlikeli mncuuv. Bier cak derecede dellttinnek ni1etinde ol- keneli haline b...-...ak p .. uisaiaıl 
dJteledyle askı blr auretee bqbdx AYnlp& mebwlmlık IMemi,oru. biri· madıtr tahmin edilmektedir. ,.._. sulh p,..ine dilıı ait bir W.. 
Prma. tllliJtere doetlalu. nlhu teb birine ıh'me1e Ye ayrı aruplar tefkil SaWllyetll Amerika mahfilleri, in- ele ,.,lmDuza devMn ecleris. Nil..ı 

. . 
cUd eden tılbllblen ar,. en emiA bir eylemeye de bir hlna1et vermeHdlr. silis kabineeinin memleketin fidcletli kim antant devletleri, -...& ~ 
kaledir. itte bunun ~lr ki bükllmlt, ı.. muhalefeti kart•mda radikal deiiti.k· kanlılar arumcla mıühküilfın ,-. 

Orta ,,4..,rupa panya itinde, ıulhu kurtann karJt- ilkler yapılabilecelini tahmin etme- cliierin claıbili iclarel.-iJle ,, ... 
mulrk •iyuetlni teklif eylemlftir. P'• mektedirler. -.. allılradar olmazlar. S.. ..,... 

B. Delbom, balldea .ona, ona AYN kat Pnnaa, •,ar mmade, !apm711UD Roolevelt'in aiywtine muarıs 01111 aincle birletmit olma.k _..... kan 
pada yaptılr MyabMi ı.bia mn&u • inikW n tmDlllliyetılni ,fıwu hu· mllriJralı inflndcdar, "lapterenin bir doetWa '" hattl ittifak ~ 

. 
cleı.k dllllittk ki; dudanun mmiyeıti n Pranuam Akde- ihaneti,. ilmini verdikleri bldiacden dr • ., 

- PranRIDm Polonya1a ve JrGs1k nUdelri mftnıkllelerlaln •m.tlllinl iatifade etmele uirqmaktacbrlar. Pa- "DONYANIN GOZO ANKARAY~ 
mtanta bl'fl olan doetluk alpllelai- de muhafw ....,..al bilecektir. ı.. Irat hariciye nezareti lnıiltıere ile A. ÇEVRiLMiŞTiR" 
nl, bu a,ar teAAild sihalyetl ile ıattr- paııya mnelniDde, kıtallerin önüne merika. aruında ıi&U blr uılqma ak. Ahmed Emin Yalman d. TandsW 
düm. Orta Anupadllki Mfllbadm ... ppDlk IHre elimden ıelcn hH tcYl dedildiiine dair basıl olan fllpheler bat yaaıemda eliyor ki: 
namda, PranNDm mlm•ıiY ufatly e ayrıca yapacalım. Bu h111uata bat- sail olduiu için deniz proırmımm ''Baeiinlerde bütün clinyanm ıi-
le cörclüpm hararedl iyi laııbultln de- adıl• tetebl>O.. ma16munudur. ciddi bir muhalefetle kaıırlqmadan llÜ Anbraya çevrilecektir. Ba.._ 

. d 
ı 

rln tteirleriDl bal& muıbafaa etmek T . kabul edilecelini tahmin eylemekte- koneeyinin Ankarac:laki ae..ı.ik t.-
teylm. Bu doetluldarm da mUwlr una llalülco.1& dirler. l.ntıu Avrupanm çok heyecam 

. 

bir bale plmlll IPD lrilltlnl Ye ello- B. Delboe, bundan sonra Tuna mın- lncilb buhnnı bu suretle hüldkne - ..-.ı..me t ... düf etmiıair. 
nomlk ..mda mlbadelenin fulalıt- tMlaa atatUabe " Avrupa ID1IYUlne- tin ıörilfünil diba ziyade tcmıil et· Balmn birliii ufuktaki h&clirel• 
mw Ye bunları bllcHrea m!ı,.-. "it- liDe .._ etmlf ft dem'tdr ld : mit bulunuyor. Bunun için münhaaı - ri nud l'örii:rw? Bunlar h-Wr_... 

tifaldum buDJara tam 1ıir mllı11lrlik '~ ..... Aamıw,. .....,... nn ••panmnenlranian" in müdafwı- .. eliyor? Bu .aallerin c...bı ellMııt· 
vermek uml ile lnanetleDcllrUmed JI. ..... A....,.. ss&q1Saı 111i • A....,.. nı w japon tetcbbUnlerine kartı mem- te her tarafta merakla ~-
.sımdrr. ..U.."" -'- Wr _............ leketin muhafmmı iatihdaf eden de- tir. 

~BlrlllUI. ı.7'1 .-,. J"- "-nn•tl• Aer- nls proarammm kabul ettirilmelli ko- Bu merakta haldıdD'" tabiWir-
B DeJba9, buaden PraDI& ...... Wr .......... ,.... ........ laylqauı Mymaktadırlar. Çünkü Ballan birliii, bM'lft illik-
~ birMll pelım ~ • ,_.,_.Bir Wr ,.,o...-....,,_,.. rar, emniyet, tam ietild&I, mubclde-

ed k demi-' ki• 
1 

11199- aebntli lıir •iMA~....,. p.. blr mUU m6defM tlnrine mileuirdir rata tam hakimiyet idealleri üaeri-
~ . 

suu ere ,. •• r • .,.,,..,, iPn wM Wr luaunldı ......,.. • ne karulmut teaaaüd ...,.ı ......... 
1 - ltWletler cemiyeti paktlarıam aİllİn _,.,,. _,,.._;.. hti,,wn ita- Frama, ...ıha Atıktır, fakat satt.mı, en kuvvetliUdir. 1>1İa7acla ....... IJI çerçeveaine dahil bulunan Pr8ftl& • 6111 oı....,.... ,......, ~ Wpijı .... her ne pahuma ~ aulba delil .,_ benzer bafka bir örnek ,.-. 

Ullf"" Sovyetler birlili paktının •ulhpener -• .ı •-&.!-- L L--~ -LL..!!.ı HWrilmet parllmentonun itlmadlı .._ 
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Yüzbaşı F. 
il' azan: 

W. oon Herbert Çeviren: 
Nurettin ART AM 

1.:1 L U :3 

Halkevinin 
heykel 

• üçüncü resım ve 
açıldı dün • 

sergısı 
• 

Sergi halkevi ar 
heykeltraşın 

şübesi 
110 parça 

üyelerinden 20 ressam ve 
edilmektedir 2 teshir • 

eserı 

27. 2 -

1 RADYO 
:---------ı 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: Muh ı· 1 n 12.30 tc t ". 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahili ve 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı : Pl. k 18.30 a n 

Osman Paşanın 

bunlar 
gözünde yaşlar 

maddi vardı; 

değil, 

yatı - 18.35 Çocuklara masal: Nurt" 
Artam - 19 Türk musikisi ve halk şarkı 
(Servet Adnan ve arkadaşları) - 1 
S:ıat ayarı ve arapça neşriyat - 19.45 'f 
musikisi ve halk §atkıları {Mahmut Ka 
daş ve arkadaşları) - 20.15 Cemal P. 
man: Köy kalkınmasında hayvan yetiıatı 
ciliği - 20.30 Viyolonsel solo: Edip S 
piyanoda Mar~el Bi - 21 Ajans habcrl 
- 21.15 Stüdyo salon orkestrası: l- F 
Lchar: Dic Blaue Razur Operette. 2-
nold Wilke: Soljanka potpourri. 3- J. 
bert: Das Spiel um die Liebc İntermezz. 
Maurice Yvain: Ta Bouche, operette 
21.55-22 Yarınki program ve istikl.il rnar 

sızıdan manevi teessürdendi 
Plevne ordusunun hayat ve ölüm 

muharebesi ben, taburumu orada 
bulabilmek ümidiyle. Opaneç köp
rüsüne doğru gittiğim sıralarda 
başlamı§tı. Orada, Taşköprü ile 
Kasaba arasındaki yolun ortası 
na köprünün 300 yarda yakınma 

kurulnııq küçük bir evin önüne var
drm. Bu evi çok defa gÖrmÜ§, fakat 
dikkat etmemiştim. Aradan uzun 
bir müddet geçtikten sonra burası· 
nın bağ sahiblerinden birisine aid 
olduğunu öğrendim. Burası nisbe
ten tenha ve kenar bir yerdi. Bir ta
kım ara.baların yorgunluktan bit -
kin bir hale gelıniş olan öküzleri 
burada dinleniyor, kuvvetleri kırıl
mış birkaç asker bir tarafta duru -
yor, bir cerrah da yolun kenarında 
yaralıların yaralarını sarıyordu. 
Bi.nranm önünde atlarından İnmİ§ j .. 

ki selanikli suvari nöbetçi vardı ki 
bunlar, içeriye girmeğe uğra§an ya
ralıları menediyorlardı. 

Yorgunluktan ve açlıktan ölgün 
bir hale geldiğim için oracıkta bir 
taşm üzerine oturdwn. Çantamdan 
çıkardığrm bir peksimedi yemeğe 

uğraşırken bir araba geldi ve için
den çıkan, ayağından ağır yaralı 

bir adam, birkaç kişinin yardrmı -
ile eve sokuldu. Siması iztirabtan, 
acıdan ve teessürden o kadar de
ğişmişti ki Osman Paşayı birden 
bire tanıyamamıştım. Gözlerinde 
yaşlar vardı ve bu ya.şiar, muhak
kak, çektiği maddi sızıdan ziyade 
duyduğu teessürden ve gazabtan i
leri geliyordu. Çehresinin ifadesi, 
kelimelerin söyliyemiyeceği acı bir 
belağa.tla: 

- Macera bitti, iıin nihayeti gel
di! diyor gibi idi. Ayağa kalktım 
~e muharebe içinde §efime sonun
cu defa olarak selama durdum. 
Çünkü bundan sonra Harkof'ta onu 
seliınladığı:ın zaı:nan, ikinıiz de, ar .. 
tık, e5İrdik. . 

Biraz sonra hepsi ağır ya .. ala.r al
mı§ olan Yunus, Tevfik, Ahmed 
beyler ve başkaları, yanla.rmda 
baı hekim Hasib bey ve asistanları 
olduğu halde geldiler. Ora.da mıh
lanmı§ gibi kaldnn, ayrılamadnn. 
Zira içimden gelen bir his, şu kaba 
dıvarların ortasında tar.ihin büyük 
bir hadisesi vukua geleceğini anla -
tıyordu. 

Bu sırada nehir boyundaki 
harb, durup dinlenmek bilmeksizin 
devam ediyor, her tarafa müthiş 
giilleler yağıyol'du. Birçokları bu 
evin sağında solunda paralanıp ye• 
re düştüler. Bazı müthiş bir tarra
ka, bazı derin bir uğultu halinde 
gelen ve gök gürültüsünü andıran 
top sesleri, rüzgarların kanadlarm· 
da bulgar ovalarını dolaşıyordu. 
Bu top seslerini Mehmed Ali Paşa 
kwnandasmd-a bulun·an "imdad orw 
dusu" nun ileri karakolları bile 
duymu§ ve o zaınan Osm.an Paşa 

ordusunun son mukavemetini gös
t ·rdiğini anlamış olacaklardır. Ö
len İmparatorluğun ihtiliçlariyJe 
yeryÜzÜ titriyor ve ürken tabiat, 
büyük bir hadiseyi yaratmağa uğra
§ıyordu. 

Her taraftan yaverler, emir za -
bit ve nefrrleri geliyordu. Birçok . 
larına sorduğum sorgulara hep ay~ 
nı cevabı aldım: 

Halkeoindeki resim sergisinin açılış töreninde bulunanlar 

"Her §ey bitti; bundan sonra 
mukavemet imki.nsızdır; eğer düı
man piyadesini bir iki saat müd
detle geri pü~rtsek bile topçu he
pimizi mahvedecektir!" 

Opaneç'deki askerlerin teslim ol
duğunu ve dÜ§manın Plevne'yi ve 
kasabanın timalinde §arkında ve 
cenubunda bulunan bütün bırakıl
mı§ tabyaları zabtettiğini öğrendim. 
Yalnız Krişin ile Blasivaç arasında 
bulunan Hüseyin Vasfı ve Sadık 

Paşalar, henüz dayanıyon:lu. 
Binanın içinde neler geçtiğini 

göremiyor, anlıyamıyordum. Faıkat 
sonradan öğrendiğime göre Osman 
Pa~a, zabitlerin harbtan vazgeçmek 
hususundaki tekliflerine büyük bir 
ısrar ve inadla kar§ı koymuş, fakat 
her taraftan gelen haberciler, mu
harebeden vazgeçilip teslim olun • 
masmı rica etmeleri üzerine büyük 
bir ıztırab ve teessür içinde hin·anm 
damına beyaz. bayrak çekilmesine 
razı olmu~tu. Bunun üzerine ate§İn 
ve harbın durdurulması iç.in birçok 
po&talar gönderildi. Vid'e doğru 
yaklaşan krtalara kumanda eden 
General Ganeçki'ye gönderilen mü
kaleme memurları, teslim tartları -
nı göriqmek teklifimle bulundu
lar. Fakat Ganeçki, kayıdsız, §ar! -

sız teslimde ayak diremit, Osman 
Pa§a da bunu kıı.bule mecbur ol -
muştu. Tahir Paıa ile Ganeçki ha .. b 
sahaa.mda buluprak tealiani karar
la.ştn•dılar. 

(Sonu var) 

Ankara Halkevi Ar Şubesine men
sub artistlerin güzel eserlerini topla
mış olan üçüncü resim ve heykel ser~ 
gisi dün saat 16 da Halkevinde Kül
tür Bakanı adına yüksek öğretim ge
nci direktörü Bay Cevad'm özlü bir 
söyleviyle açılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliği yarüyesi Münir Ak.ka
ya, birçok saylavlar, kültür bakanlı
ğının ileri gelenleri, ecneıbi mabuat 
mümessilleri, şehrin yerli ve yabanw 
cı sanat severleri açılış merasiminde 
hazır bulunmuştur. 

Bay Cevad nutkunda Halkevinin 
genç sanatkarlara ve istidadlara kuw 
cağınt açmasındaki isabeti ve bu çaw 
hşmalardan elde edilen verimleri an
latmış, genç sanatkarların bu seferki 
sergilerinde ilk bakışta göze çarpan 
tek3:müle işaret etmiştir. Merasimden 
sonra hazır ·bulunanlar büfede izaz 
ve ikram edilmişlerdir. 

SeDgi 15 gün devam edecek, her 
gün sabahları saat 10 dan akşamları 
18 e kadar açık bulunacaktır. 

Sergideki eserler 
Hayri Engin sergiye 15 eserle iş· 

tirak etmiştir. Bunlar arasında güzel 
portre ve peyizajlar vardır. 

Kerim bıçakçı da sergiye üç eser 
vermiştiT. 

"Köyde harman., tablosu ile milli 
savaş hatıralarından çok dik bir yo
kuşta kağnı ile cephane nakleden 
kadın tablolarının mevzuu çok güzel 
seçilmiştir. 

Malik Akse! beş eserle iştirak et
mi,tir. 

Mevzularında daha ziyade içtimai 
hayatımızı, maham hususiyetleri ve 
karakterleri seçmiştir ve bunları çok 
güzel canlandımııştır. 

Mahmud Akok'un muhtelif çini j ince, güzel araştırılmış tonlar sanat
motifleri üzerindeki etüdleri dikka- karın muvaffakiyetıine delildir. 
te şayandır. Sami Kara.batı sergiye sekiz eo;er 

Nureddin Ergüven 3 portre ile iş- vermiştir. Her yıl tekamüle doğru gi· 
tirak etmiştir. den bu ressamın bilhassa peyzajları 

Bir de Ankarada grup taıblosu var· güzeldir. 
dır. Sergideki diğer bü-tün sanatkar· Sami Toray teşhir ettiği beş eserde 
!ardan renk teliikkisi ile ayrılması e· Ankaranm eski mahallelerini, karak
serlerinin başlıca hususiyetini teş~ teristik evlerini ;.ok güzel bir surette 
kil etmektedir. tesbit etmiştir. Natürmortları da pey-

Nurullah Berk sergiye bir kadın zajları kadar güzeldir. 
portresi, bir natürmort bir de eski Sururi Taylan sergiye yedi resim 
Ankara manzarası ile iştirak etmiştir. vermiştir. Mevzularını seçişte isabet 
Düşünen bir kadını tasvir eden por- göstermesini hilen bu ressamın eserle
tre güzel çizgileri ile, beyaz ve siyah ri mahiranedir. Peyzajları güzeldir. 
ahengiyle muvaffak bir eserdir. Na- Şerif ~enkgörür'ün sergide dört e
türmort ile eski Ankara manzarası seri vardır. 'I"<ı.rtreleri ve peyzajları 
da kompozisyon ve renk ahengi itiba- güzeldir. 
riyle çok muvaffak olmuş bir tablo
dur. 

Nusret Sunman Ankaraya aid iki 
güzel peyizaj ve biri Atatürke öteki~ 
de cepheye cephane taşıyan köylü ka
dınlara aid iki güzel kompozisyonla 
iştirak etmiştir. 

Rami Uluer bir natürmort ile, Re
fet Başokçu da iki peyizaj ve bir por
tre ile iştirak eylemiştir. Bunlar gü
zel, samimi eserlerdir. 

Refik Epikman'm (O gün) adlı 

lrompoziısyonu se11ginin şeref yerini 

Turgud Zaimin 11 Bozk1 .. <relini .. ti!.bw 

!osunda r 1es.mimizin ananesine.:: bağlı 

bir üs!Ubun, anlaşılmış bir şekilde tat· 

bik edildiğini görüyoruz. Bu, minya

türlerimizin tekniğinden mülhem olan 

bir tarzdır. Bu tarz stilize desen ile 

renk sadeliğinden müteşekkil bir a

henktir. 

Sıvastaki eski türk eserlerine aid bir 

kaç ofoDtu da sanatkarın kendi görü-

şünü iyi bir surette anlatan, muvaffak 
işgal ediyor. 

İstik1'il harıbının en heyecanlı gün olmuş eserlerdir. 
!erini yaşatan bu tarihi ve büyük talb- Esad Subaşı Bursaya aid üç peyzaj
loda ışık ve gölge tablonun mevzuu i- la iştirak etmiştir. Bunlar, renkleri gü
le. e~ uygun bir şekilde tanzim edil- zel, muvaffak eserlerdir. 
nuştır. S · k. N · 
Rıza Tangör'ün se~gide bir tek pey- ergıye se ız eser veren usretın 

.zajl vardır. Eaki Ankaranın. .tn.ı•u•.,... ~ - ~-'" 6 ......... ..,1.11.u .• .a: v.Lıu ..... ıu 

yetlerini ronklcril:e beraber iyi bir SUw renkler.i ve karakteriyle gilzel bir e

rette tebarüz ettirmiştir. serdir. Sulu boya de,senleri de muvaf-
Sadık Göktuna 11 resim ile iştirak fak olmuştur. 

etmiştir. Peyzajlardaıki hususiyet ve 
Seramik Türk kodeksinde 

değişiklik ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. Seramist Hakkı 1zzetin sergide gü

zel bir vitrinde teşhir ettiği porselen : Yazan: Alexis Tolstoi No: 12 : 
1930 tarihli türk kodeksinin tadi· - --- çay, kahve takımları, formu ve rengi 

!ini gözden geçiren ve bu kodeksi ye- : ,.,""'"""""'~~ 
niden meydana getirmeğe çalışan ko- :; :; bakımından orijinal bir buluşun mah-

misyon lstanbulda profesör Dr. Akıl : sulüdür. 
Muhtar Özden'ln reisliği altında iş- :; 
!erine devam etmektedir. Bu işlerin ; 
birkaç aya kadar biteceği ümid olun- _ 
maktadır. : 

= 
Bir dld mütehassısı getirtiliyor : 

= Ankara Nümune Hastahanesine : 

- Deve, tay bibloları, pişmiş tıoprak--§ tan yaptığı ayakta ka.dın heykelciği de 

muvaffak olmuş eserlerdir. --- Sanatkar bu güzel eserleriyle sanatı 
_ günlük hayatımıza ve ev eşyası arası~ 

:; na kadar sokmak yolunda bize öncülük 

: etmiş oluyor. 

= Heykeller 

İstanbul: 

Uğle Neşriyatı: 12.30 Plikla türk 
sikisi - 12.50 Havadis - 13.05-14 Stüd 
Çigan orkestrası. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikla 
musikisi - 19 Nihal ve arkadaşları taraf 
dan türk musikisi ve halk §arkıları - 19· 
Konferans: Prof. Salih Murat (radyo de 
lcri) - 20 Muzaffer İlkar ve arkadaşla 
tarafından türk musikisi ve halk ı;arkıları 
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza 
rafından arabca söylev - 20.45 MüzeYY 
ve arkadaşları tarafından türk musıkisi 
halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Ce 
Kamil ve arkadaşları tarafından türk oı 
sikisi ve halk şarkıları - 21.50 ORKE 
TRA: 1- Keler Bela: Ouverture espagnol 
2- Zelweker: Wienerwald. 3- Planquett 
Lcs oloches de CorneviHe. 4- Learsi: :R. 
vci des Sources - 22.20 Keman konsef1 

Orhan Borar Violonist Piyano Vatanti 
Taskin: l· Adagio: Un Allegro, CoreJli. 
Ungarischer Tanz No. 2: Brahms. 3- A. 
Wien: Krcisler. 4- Walzer: Brahms. 5-
dajiovs Presto: Mesut Cemil - 22.45 Aj<l 
haberleri - 23 Pliikla sololar, opera ve 
peret parçaları - 23.'20-23.30 Son haberJ 
ve ertesi günün programı. 

Avrupa : 

v .. .ı.:..L'n. "ıj; OPERETLER: ıs J:iaff1 

Kı....·x~ - 15.30 Milano - 19.30 Münib -
0 "-c:.berg. 
ORK""TRA KONSERLERİ VE SEN 

FONİK K'-'TSERLER: 8.30 Liypzi . 
11.30 Berhn - ı -.. 45 Viyana_ 14 Berlı 
- 16.25 Varşova - lı ı:;ı 0ma _ 17.15 Brei! 
l~v - 17.50 Prag- 18 Paı -... _ 19.30 Droit· 
wıch - 20.45 Stokholm - 21 bı """-lfl.v RoJfl• 
- 21.30 Paris - 23.15 Tuluz - ~ ... ''tO'raJ1~' 
furt, Stuttgart. 4 ODA MUSİKİSİ: 9.30 Breslav - 15··

1 Laypzig - 18.20 Droitwich - 20.45 Motıt 
Cencri, 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib_ ıl 
Hamburg - 14 Kolonya - 15.30 Stokhol~ 
- 16.5 Var!iova -17.10 Bmo- 18 SotteıP' 
Beromünstcr, Frankfurt - 19.40 Brcsla'V / 
22 Milano - 22.30 London - Re&ional. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 6 H'f/ 

burg: ve diğer alman istasyonları -. 'll\ 
Liypzig, Münib - 17 Beromünster - 191" 

'"oR'a Kdı?i~'H~t'i'lu VE KO~oı.JJt' 
8 Laypzig - 9.30 Fıanklurt - 10.50 KoJolY 
ya. 
HAFİF MttZİK: 7.30 Prag - 8.15 J<O' 

lonya - 8.35 Hamburg - 9 Stuttgart ~ 
9.30 Kolonya, Münih -10 Breılav -10.1 
Liypzig - 12 Bcrlin, Kolonya, Königsbe1 
- 12.40 Beromünster - 13 L.iypzig - 13~ 
Kolonya - 14.S L3.ypzig - 14.30 FrankfU 
- 15.30 Berlin - 16 Keza - 16 BresJa.f• 
Kolonya, Königsbcrg, Liypzig - 18 ser; 
lin, Münib - 19.10 KOnigsbcrg - 19.t 
Berlin - 19.30 Stuttgart - 20 Brno, Hatır 
burg - 20.30 Viyana - 22 Strazbura:. 

1 HALK MUSİKİSİ: 8.10 Brcslav - 1 
Münih - 13 Stokholm - 15 Hamburg """ 
22.20 Budapeşte (Sigan orkestrası). O 

DANS MÜZİC.İ: 18 Stuttgart - !9.l 
Kolonya, Laypzig - 20 Bertin, Stuttgart ~ 
21.30 Varşova - 22.30 Breslav - 22.35 1/1' 
yana, Prag - 22.40 Hamburg - 23 Milatt0 

- 23.15 Roma - 24 Brüksel, Paris, Paris' 
P.T.T., Strazburg - 0,15 Tuluz. 

Yüksek sıhat sorası toplanıyor 
Almanyadan Prof. Dr. Marchisnini : 
isminde bir cild mütehassısı getirtil
mektedir. Profesörle sıhat vekaleti : '"' 
arasında icab eden mukavele yapıl- : 
mış.tır. Mütehassıs martın on beşinde : 

= 
Yüksek Sclıat Şurası yarın toplll"' 

nacaktır. Şura, adliyeden gelmiş olııJI 
Nusret Suman'm Atatürk heykeli ve ta.blblerin sanat icrasından doğaO 

: benzeyi~ ve formların güzelliği ile gö- suçlarına aid iki dosya ile rontk<I 
_ ze çarpmaktadır. Aziz Armanın genç laboratuvarları kanununa aid nizaı"' 

Ankara ya gelecektir. ı ~ § ı adam büstü de güzel bir eserdir. name projesini tetkik edecektir. 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ §111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

_ Sonra domuz etli, içi ballı tavuk iş- Ii kordelalar koyuyorlardı. Halbuırl 
: kembesi, hamurlu tavuk iskarada kı- çoğunun Üzerlerinde birer düz ent1" 
- zarmış et ve daha sonra da sütlü ka- riden başka bir şey yoktu. Gözl•

1 

: şa yedi. Üzeri boşalmış sofraya kaşı- sanki dönmüştü. Küçücük evlerin çl' 

- Çariçe Natalya kan mı istiyor?. 
Neden? Belki canı sıkılıyor. Belki de 
kimin nesi olduğunu, bütün yakınlaw 
rının nohudla beslendiğini unutmak 
istiyor.. He"kes biliyor ki Matveev 
onu sarayına aldığı vakit bir yedek 
gömleği bile yoktu. Bir boyar ailesi_n
den mi idi? Mujiklerle birlikte yer ve 
içerdi... 

Sofiya'nın tombul gerdanı, inci 
gerdanlığı altında şişti, yüzünde le -
keler peyda oldu: 

- Rahmetli babamla tatlı tatlı ö
mür sürdü. Patrik Nikon ile de hoş 
vakitler geçirdi. Bunu he,kes biliyor. 
Biz ki adeta mahpustuk, biz bile pek
ala biliyoruz. Sevgili kardeşimiz ve 
çarımız Petruşka (9) patrik Nikon'a 
ne kadar da benziyor. Bir mucize mi 
dersiniz? Dilim ona kardeş derneğe 
varmıyor." Sofiya yüzükleriyle oyna
dı, kollarım göğsünde kavuşturarak 
devam etti: "Ben bir kızım, böyle 
şeyler söylemekten utanıyorum. Fa
kat eğer Natalya Kirilovna kan isti
'Yorsa bu işte kellemi bile kaybedecek 
dahi olsam - derim ki bol bol kan a
kacaktır. 

Vassili Vasilyeviç 

- Böyle sözler işitmek, dedi, in· 
•ana rahat veriyor. Anlat, Prens lvan 
Andreeviç taburlarda neler oluyor, . ' 
Biraz da bunları anlat. 

Kovanski devam etti: 

{9) .Petruşka - .l"etrocuk manasına. 
( ... uşka) rusçada tasgirdir. 

-- Sofi ya Alekseevna, - Stremiyanni 
müstesna - hepsi senin taraftarın 1 St- : 
reliçlcr hergün toplanıp şikayetler : 
ediyorlar, kumandanlarının pençere -
lerine taşlar, sopalar atıyorlar, küfür- : 
lcr ediyorlar. Miralay Bukvastof ile : 
yİlı!başı Bobarikin onları yatıştırma· 
ğa kalkıştılar. Fakat Streliçler onla- : 
rı kalenin tepesine çıkarıp 0 o)ur, Ow _ 

lur" diye bağırarak aşağı attılar. Ar- -
tık emir falan dinledikleri yok. Ma . Büyük Petro bir demirci gibi çalışıyor 

ğını bırakarak geğirdi. Tokluktan ya- tılarında isketeler bülbüller gibi Iİ' 
: nakları geriliyor, gözleri tombul yü- tüşerek kızlarr, çemenler üzerind.' 
_ zünde kayboluyordu. Kemerini çöııdü. yuvarlanmağa, oynaşmağa davet ed.~ 
; - Benim elime düştüğünüzden do- yorlardı .. Bahar ne güzel.. "Ballı çlf 
: layı Allaha şükrediniz çocuklar 1 Yi- rek !. .. " Aleksaşka gülıiyor: I 
- yiniz, içiniz ... Ben sizin babanızım. - Bugün Tavşan çok bekler 1 d 

hallelerdc, Beyaz şehirde, Kitai'de, pa- ı Kovanski başı dönmüş gibi smtı· nı sokup araştırıyordu. Şimdi, gece
zar ye:lerinde hal~.' ayakla~dı'.ı~or: ı yordu. ' !eri de uyuyamaz olmuştu. Düşünü-
lar, bagmşıyorl~r,_ N~ Narışkın lerı, Vassili Vasilyeviç, Allah bilir ne- •yordu: 
ne de M~tv,;ev~ ısterız, boyunlarını den, belki de çehresinin ifadesini giz- - Bal tutan parmak yalar. Eline 
koparacagız dıyorlar. !emek için, elleriyle yüzünü kapa- para geçen çalmadan duramaz. 

Sofiya kaşlarını çattı: mıştı. Bir tek çaresi kalıyordu: Çocukla-
- Nefeslerine acımıyorlar. Şun- 13 _ rı dövüp korkutmak. 

!ara bakın 1 Düşmanlarımı, Matveevi, Bir akşam Alektıa~ka ile Alyoşka 
f k f . N · k. ı · O kış Aleksaşka ile Alyoşka çö- • 

Yasiko u, Li açe ı ve arış m erı, ror,balarını irn>ek üzere neşe irinde 
f 1 ki rek sata sata şişmanlayıp yağlandı - • •··· • 

yani bütün tara tar arını mızra arı- eve döndüler, hasılatı verdiler. Tav-
. k k k ı lar. Tavşan da tombullaşıp tcnibelleş-

nm ucuna geçırme ten or uyor ar şan paraları saydı. Bir kopek eksik 
mı? Streliçler tahttan bu piçi, bu ti. rıktı: 
mel un veledi kovsunlar!. .. Üvey ana... - Ben çok çalıştım, sıra sizin yav- • 

rularım 1 diyor ve bütijn gün, iz banın - Hırsızlar, bir kopek ne oldu? 
Mel un kadın 1••• AI bunları... k ki I · Dı"ye elı"ne, sabahtan hazırladıg-ı bir eşiğine oturara , tavu arı, serçe erı 

Sofiya parmaklarındaki bütün yü- d k Jd Al •- k ·ı Al k 
zükleri çıkararak Kovanski'ye uzattı: 

- AI bunları, askerlere ver. Ve on-

!ara de ki hepsinin, hepsinin para, 

arazi ve imtiyazları olacaktır .. Zama
nında harekete geçsinler ve beni hü
kümdar ilan etsinler. 

Bu sözlerden ödü kopan Milosla
vski Sofiya'yı susturmak için karşı
sında bir takım göz kaş işaretleri ya -
pıyordu. 

seyrediyor, güneşte ısınıyor, dişle- eyne a ı, e ... aş a ı e yoş ayı 
riylc ceviz kırıyordu. Lakin, bu boş saçlarından tutup dövmcğe başladı. 
zamanlarında, kafasından bir çok şey- Bir ona, iki ötekine vuruyordu. Ni
ler de geçiyordu: haycı yoruldu. Sufranın hazırlanma

- Ya çapkınlar benden hasılatı sını emretti. Biberli ve sirkelıi don
gizliyorlarsa 1 Çalmamaları imkansız. muş etin başına geçti. Lokmaları ağ

Bu düşünce kafasına yerleştikten zma tıkarak söyleniyordu: 
sonra, onlara, her akşam, işkeru:e et- - Dayak yemiş bir adam, dayak 
meğe başladı. Hasılatı sayıyor, üstle- yememiş iki adama bedeldir (il). Si
rini başlarını yokluyor, avurdlarına ze doğru yolu gösteriyorum. Büyü
para saklamasınlar diye, parmakları· yüne~ bana düa edersiniz. 

Aleksaşka susuyordu. Fakat gözle- yor. 
ri fena idi. Tavşan'a balomaktan kaçı- - Peki ama Aleksaşka, bu hrrsrt 
nıyordu. Yemekten sonra Alyoşkayı lık olmaz mı? 
bir köşeye çeloti; dedi ki: - Abtal köylü?" ... Ya bizim aylı~ 

- Ben babamın evinden dayak ye· !ar ne olacak? İki aydır onun hesi" 
memek için kaçtım. Buradan da ka- bına çalışıp duruyoruz ... Haydi! S' 
çacağım. Koca domuz bizi dövmeğe reliç al bakalım ... Sıcak çörek! .. Taı' 
alışabilir. ç.örek !.... 
Alyoşka bu rahat ve emin hayatı Kapıların önünde, kadınlar, krıVı 

bırakmaktan korkuyordu. Tabii da- durmadan çoğalıyor, halk meydanlf 
yak 'Yememek iyi bir şey. Lli.kin böy- ra doluyordu. Küflenmiş silahlarıo' 
Je yer, dünyanın neresinde bulunabi- şakırdatarak streliçler hızlı hızlı t; 
Hrdi? Her yerde dayak var. Burada çiyor, ürkek halk, onlara yol verrıı• 
hiç olmazsa iş ha.fif. için geriliyordu. "Cümle azizl•

11 

Alyoşka o gece, hoba üstünde ağla- köprüsüne yaklaştıkça, halkın stlr 
dı, durdu. Rüyasına gene annesi gir- !içlerin sa•yısı artıyor, kalabalık Ç~: 
di. Fakat arkadaşından ayrılmasına ğalıyordu. Ahali, nehrin kıyısına 9ı 
imkan yoktu. Saba,h olunca, çörekleri nekler gibi üşüşüyor, kazıklara tıl' 
aldılar, sokağa çıktılar. maruyor, gübre tümsekleri üzerine çl' 

kıp Kremlini daha iyi görmeg-e çall' 
Mayıs sabahı serindi. Yerlerde ma- w 

Şıyordu. Kremlin'in ye•ilimtrak kUv vimsi su birikintileri vardı. Gürgen Y }C' 
yapraklarından etrafa kokular dağı- heleri kalelerinin mazgalları, küçÜ !• 
Jıyor, kuşlar ötü\rliyorlardı. Köylü lü büyüklü yetmiş klisenin altın yıı 
kızları, tembel tembel dolaşI')1<>rlar. dızlı kubbeleri hafif bir cereyart1~ 

( Sonu vat) 
Başlarına kayın ağacı kabuklarından 
çelenkler, saçlarının öııgülerinc renk- (ll) Rus darbı meseli 
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27 - 2 - 1938 
ULUS -5-

.,, •............................••...............••.. .....•....•...••...•••....• "' . . 
SIHAT 

. . İngiltere İtalya 
anlaşması için 

Balkan antantl konseyi • • -. . . . . . . HAYAT ve - . ........................ ; •...•..•..•...•......•..................•.....••...•• , .. ,. (Başi 1 inci sayfada) 

• 
Avusturyanın yerıne vitaminler 

kilmet, Mısır ile alakadar olarak ltal
yaya hiçbir fedakarlrkta bulunmıya

caktır. 

Konsey çallşmaları antanta 
dahil hükümet merkezlerinde 

alôka ile takib ediliyor 

Dost gazeteciler 

Avusturyanın yeni rejiminde ilk İ!i 
Milletler Cemiyetinden çekilmek ola -
cagını rivayet edenlere Berlin • Roma 
ıtruhveri üzerinde bulunan Viyana'nın 
ergeç 0 mihverin etrafında döneceğini 
söyliyenler oldu. 

Şu halde Profesör Mac Cay'ın tek· 
lifi pek zamanında gelmiş olacaktır. A
nıerikada Cornell üniversitesinde hoca 
olan bu ilim adanunm mühim teklifini 
gazetelerde belki okuınu!sunuzdur: Vi
taminlere Akvam Cemiyetinde bir yer 
verilmesini teklif ediyor. Amerikalı 
profesörün bu teklifi Bay Hitler'in en 
son darbesinden önce olduğundan tek
lif sahibinin bunu hesaba katmaınıŞ ol
duğu şüpheıi:z; bulunmakla beraber, Ak 
vam Cemiyetinde kendi kendine bir yer 
açılması teklifin kabul edilmek şansını 
arttıracaktır. · 

Amerikalı profesörün teklifini oku-
dunuzsa onun "esbabı mucibesini" de 
gönnÜ§ıünüzdür. Lehli profesör Funk, 
1911 yılmc;la vitamin tabirini icad ettiği 
zaman, biribiri arkasından ke§fedilen 
vitaminleri biribirinden ayırd ebnek 
için ~lfabe harflerinin yetişebileceği sa
nıldığından, A., B., C., ilh. diye her bi
rine bir harf bağlanmışb. Halbuki vita
minler üzerine tetkikler ilerledikçe her 
birinin türlü türlü çeşidleri bulunduğu 
nıeydana çıktı ve \l .ı ııun üzerine harfle
rin yanına birer de .ıumara konulmak 
zarureti hasıl oldu. En son araştırma • 
lann neticelerine göre B. vitamininin 
altı, D. vitaminin sekiz türlü çe§idleri 
olduğu anlaşılıyor. Bu kadar çok çeşid 
aneydana çılanası işi karıştırıyor. Çe• 
Jidler çoğaldıkça vitaminler kitabı Ba
bil kulesine benziyecek, ilim adamları 
biribirlerinin dilini anlaınıyacaklar- O· 
nun için amerikalı alim, yjtanmlere 
Akvam Cemyetinde bir yer verilıin de 
orada vitaminlerin her milletten iliın 
adamlarının ,,..ııyabileceği bir tarzda 
taınifou: bir çare bulunsun, diyor. 

Akvam Cemiyetinin kendisi de ame
rikab profesör Wilıon'un teklifi üzeri • 
ne kurulmuştu. Bundan dolayı da gene 
llhıerikab başka bir profesörün yapbğı 
teklifin orad'a kabul edileceği kıuvvetle 
'llrnud edile bilir. 

Zaten, 1918 den beri, ikinci Napo • 
leon•un Viyana'daki hayali imparator
luğuna pek benziyen Avusturyanın Ce· 
bevre'd_e ne ıte yaradığı -eek de belli 
Olmadıgı halde, onun yenne Cemiyeti 
Akvama vitaminler girerse onların fay• 
dası pek büyük olacakbr. 

Bir kere vitaminler gibi mühim bir 
hayat meselesinde bütün memleketler• 
deki ilim adamlarının anlaımalan- Fa • 
kat bu, vitaminlerin getirecekleri fay • 
dalann en küçüğüdür. 
.. Asıl büyük fayda, Akvam Cemiyeti 
~yelerinin vitamin işlerini görüşürken 
ilmi düşünmeğe tabiat kanunlarını tet
kike alışmaları ~lacaklır· 

Vakıa siyaset adamları arasında ta-
biat kanunlarını araşbrınağa heveı e· 
denler çoktan beri görülmüştür. Mese
la bir memlekette üç sınıf halk bulun • 
lllasına lüzum görenler insan vücudun
daki kan hücrelerini i§Çİ smdına, neıiç
leri burjuva, sinirler cümelsini de aris • 
t~krasi sınıflarına benzetirler.- Sosya
lıst olanlar vücudumuzdaki hücrelerin 
beslenmesinden Kari Marx prensipleri
ni gör~rler. Fatist olanlar da kendi 
Prensiplerinin karaciğerin vücudumuz
d.aki bütün itleri kontrol etmek vuife· 
••ne benzediğini iddia ederler. --
-

Bu iddialardan her birinin ayn ayn 
haklan olduğu inkar edilemez. Çünkü 
inaanın kendisi tabiattan bir parça ol • 
duğu gibi, onun dÜ§Ünebildiği her §e· 
yin de tabiatta bir miıali vardır. İnsan
ların ortaya koyduklan hiç bir prensip 
tabiattan dııarı kalamaz. Hüner, tabiat

taki kanunlar bir ahenk ile işledikleri 
gibi, insanlann koydukları prensipler a• 

rasmda da bir ahenk temin etmektir. 

Böyle yapılırsa içtimai nizaın da, biç ol
mazsa, tabiattaki kadar intizamla işlet-. 

Vitaminler Akvam Cemiyetine gi-

rince oraya, tabiat nizamım tetkik et

mek uıulünü getirecekleri umut edile • 

bileceği gibi, japonların oraya dönmele

rine bile sebeb olacağına kuvvetle ihtİ· 
mal verilir. Vaktiyle japonların başları· 
na vitaminsiz pirinç yemekten pek çok 

,eyler geldiğinden, Akvam Cemiyetin

de vitaminler müzakere edilince, o ko· 
nuşmalara alakasız kalamıyacakları 

Romadan bildirildiğine göre Lord 
Halifax'm hari<:iye nazırlığına tayi
ninden ve İngilterenin Roma büyük 
elçisinin Londraya gelişinden sonra 
bütün dikkat, ingiliz - italyan görüş
melerinin açdması meselesi üzerinde 
temerküz etmiş bulunmaktadır. 

Popolo d'İtalia, diyor ki: 
"Enternasyonal vaziyette vukua ge

len değişiklik, Londrada, çok iyi bir 
hava yaratmıştır. Maamafih, ingiliz • 
italyan anlaşması hususunda ingiliz ga 
zetelerinin tahminleri hakkında şim
dilik ihtiyatlı bulunmakta devam daha 
doğrudur. Bu anlaşmaya mani olmak 
istiyen ve Parisin muvafakati ile veya
hut muvafakati olmadan karışmazlık 
komisyonu işlerinde bir terakkinin ö
nüne geçmek arzusun besliyen Mosko
vanın herhangi bir manevrası, müm
kündür ve bunu daha beklemek icab e
der. Maamafih bu güçlükler, esasında, 
Sovyetler birliğinin İngiltere dahilin
de İngiltere hükümetine karşı çıkar
dığı güçlüklerdir. 

şüphesizdir. G. A. 
lıalya'nın şartları 

Paristen bildirildiğine göre, Petit
J ournal gazetesi, İtalyanın müzakere 

E:;?lki gece hariciye köşkünde verilen ziyafetten bir intiba 

Masallardaki gibi j;~t~:~~; ş~~~r~ir haber neşretmiştir. 
-= - Haber aldığımıza göre, ingiliz bü-

Şarlo~un. m~şhur ·~.Şehrin ışıkl~ı'.'. yük elçisi Roma'nın İngiltere ile ya
adındakı fılmınde ~or kız . r.olu?u kınlaşmak için ileri sürdüğü şartları 
~p:nış olan. genç sınema artıst~ Vı~- bildirmiŞ,tir. Bu şartlar şunlardır: 
gınıa Cherrıll masallarda oldugu gı- ı. _ Habeşistanın İtalya tarafından 
bi, birdenbire bir Lady oluvermiştir. işgalinin tanınması, 
İskoçya kibarlanndan Lord Jersey, 2 .• Akdenizde ingiliz ve italyan si-

genç artisti sevmiş ve onunla evlen· lahları arasında müsavat, 
miştir. Yeni Lady Jersey, şimdi On- 3. - İspanyada muharebe eden iki ta
forslıiıe'da, güzel bir park içinde, es- rafa da muhariblik haklarının verilme
ki ve haşmetli bir şatoda yaşayacak- si, 
tır. Burada kaydedilecek mühim bir 

nokta vat"9a o da, İngilterenin Paris i-

....................... ....................... ...... le I.ondra arasındaki anlaşmanın de-
vamlılığını göstermek için hiç bir fır-

Pek yakında 

"ULUS,, Gazetesi 
kendi karllerlne 

1938 
senesi türk gazeteciliğinin en 

parlak, en .faydalı, en canlı 

tefrikasını verecektir 

ŞiMDiDEN 
Eserin yalnız ismini haber ve

relim: 

Türk Çanakkale~ 
ve muharririni hatırlatalım: 

Türk askeri muharrirlerinin halk 
tarafından en tanınmış olanı 

M. Şevki Yazman 
Bu eser bütün teknik kıymeti

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

tü rktü r Çanakkale 
Hele birkaç gün bekleyiniz. l 
"ULUS" sizi hiç bir zaman 

-··~~~.~! ... ~:k.:::~.~ .... ~.~~~~.~~.' ..... 

satı kaybetmek istemediğidir. 
Diğer taraftan J ournal de müzake

reler hakkında şu malfıınatı vermekte-

cHr: 
Londra italyan - İngiliz müzakerele-

ri hazırlıkları oldukça elverişli bir 
hava içinde devam etmektedir. İtalyan 
iyi niyetinin bu ilk tezahilrlerinde 
hayret edilecek hiç bir şey yoktur. 
Filhakıika Musolininin o kadar muhtaç 
olduğu anlaşmanın İtalya ile İngilte
re arasında hasıl olabilmek ümidleri-
nin belirdi2;i ve ingiliz alicenap lığının 
müsbet tezahUrlerini gördüğü bir sıra
da başka türlü hareket etmesi de bek
lenemez.,, 

B<J§vekilin t.atili 
Londra, 26 (A.A.) - Başvekil B. 

Chamberlain, hafta tatilini geçirmek 
üzere bu sabah Chequen'e hareket et-
miştir. 

ltalya'nın Siiveyı'ıe gözü yok 

Kahire, 26 (A.A.) - İtalyanın Ka
hire elçisi, bu sabah, Başvekil Mah
mut paşayı ziyaret ederek, İtalyanın 
Süveyş kanalı üzerinde bazı niyetler 
beslediği hakkında yabancı memle
ketlerde çıkan şayiaların hakikate 
uymadığını bildirmiştir. 

I tnlya Libyadaki kuvvetlerini 
geri çekmiyecek 

Roma, 26 (A.A.) - Salfilıiyettar 

mahfiller, İtalya'nın Libya'da bulunan 
kuvvetlerini geri çekmeğe başladığı 

hakkında ecnebi menbalardan verilen 
haberleri tekzib etmektedirler. 

Balkan antantı daimi konseyi dün 
~aat 10.30 da dış işleri bakanlığında 

ılk toplantısını yapmıştır. Bu toplan
t~ya elen başvekili Ekselans Metaksas 
rıyaset eylemiş.tir. 

-~onsey öğleden sonra da toplanarak 
muzakerelerme devam eylemiştir. 

Muhterem misatirJerimiz .b;kselans 
Metaksas, Ekselans Stoyadinoviç iıe 

~ksclans .t<..omnen akş::m yemeginı lJış 
ışleri bakanımıı:la Ankarapalasta hu
s~si olarak verilen zıyateıte yimişler
dır. 

BB. Metaksas ve Stuyadinoviç, dün 
İsmet İnönü'nü ziyaret etmişlerdir. 

Sullı unsuru: Balkan anıantı 
. Belgrad, 26 (A.A.) _ Baş makale&i

nı Balkan antantı konferansına tahsis 
eden Sloven gazetesi diyor ki: 

"A vrupanın ekser kısmında bir çok 
kargaşalıklar hüküm sürmekte iken 
Balkan konferansı, güzel ve ferahlı bi; 
hava içinde Ankarada toplanmış bulu
nuyor. Bugün Balkanlarda sulh süt"
mektedir. Halbuki dünyanın diğer kı~ 
sımları bir ateş yuvasıdır. 

Balkan antantı, bütün dünyanın 

m~nuniyet ile telakki ettiği bir neti
cedır ve Balkanlar muhadeneti eseri
ni vücuda getirenler, haklı bir surette 
bu~dan iftihar duyabilirler. Dört müt
tefık memleketten her biri Balkanla-

lr~ bugünkü sükunetli, mu~affa.kiyet-
1 ve heyecanı . . z vazıyetınde ayrı ayrı 

P.~yla~ı- bulunduğunu hakkiyle ileri 
surebılırler. 

Müt!cfik Balkan memleketleri ara
srndakı sadakat ve karşılıklı itimad 
hisleri yalnız fazlalaşmakla kalmamış 
fakat aynı zamanda tesanüd de kuv
vetlenmiştir. 

Gazete, bıız:dan sonra, Yugoslavya· 
nm komşularıle uzlaşma eserini bahis 
mevzuu yapmakta ve Yugoslavyanın 
b~ su:etle Balkan antantının liyakatli 
bır azası bulunduğunu i.sbat eylediğini 
tebarüz ettirmektedir. 

Gazete sözleııine şöyle devam edi
yor: 

"Balkan antantı, enternasyonal bir 
t~şekk.~I olarak semereler vemıc-kte
~r. _Dort devlet arasındaki dostluk, 
gıttıkçe çoğalmakta ve dört memleket 
devlet adamları araaındakıi ı' ıo.bı" l. - . • •k y r tgl 
g~ttL ·Çc daha sıkı bir hale gelme.kte
dır.,, 

mali yoktur. i~areti · Viv sordu; oyla s·veVrmış: Ne çare ki, bizce maruf 
n ıı atkıns lok d 

Gazeteler, müttefik devletler mü • 

messillerine Ankarada yapılan samimi 

iyi kabulü büyük manşetlerle tebarüz 

ettirmekte ·ve BB. Rüştü Aras ve Me -
taksas'ın nutuklarını tefsir ederek Bal

kan tesanüdüne bilhassa işaret eyle • 
mektedir. 

ıı(onseyin tetl;iJ~ eıtiği meseleler 

Bükreş, 26 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: ~arihi plebisitin uyandırdı

ğı fevkalade alakaya rağmen bütün ga

zeteler, Ankara konferans;na ğeniş sü

tunlar tahsis eylemekte ve Balkan an • 
tantı azaları arasındaki karşılıklı mü -
nasebetlerin çok samimi mahiyetini te-
barüz ettirmektedir. • . 

Balkan antantının diğer devletlerle 

münasebetlerini tahlil eyliycn Üniver

sul, İtalya ile olan münasebetlerin iyi. 

leşmesi üzerinde ı.arar eylemektedir. 

1 
AtatUrk'ün bliyilk bir portresi ile 

zıynetlenmiş bir halde çıkan Cuvantul 
diyor ki: ' 

" İngiltere'nin yeni bir dış politika 

tutması, ingiliz - italyan görülmeleri. 

nin başlaması ve nihayet orta Avrupa

da bazı hadiselerin vukua gelmesi, Bal
kan blokunu yeni bir vaziyet kar§lsına 

~~!~k~adır. Bugünkü toplantının iyi
ligı, butun meseleleri son hadiselerin 
aydmlatışı altında tetkik eyHyebilece
ğindendir. Konferanı, Balkan antantı • 
~ Sovyetler birliği ile olan münaıe _ 

betleri meselesini unut:mıyacaktır.'' 
.. ~urentu! gazetesi ise·, hususi muha

bırının, ltalya - y unanistan münasebet
leri ile Balkan antantının Bulgarietana 

karşı vaziyetini tahlil eden uzun bir ma 
kalesini ne§reylemektedir. 

Balkanlı gazeteciler ıere/ine 
ziyafet 

Balkan antantı konseyi münasebeti

le §ehrimize gelen balkanlı gazetecilere 

gazetemiz ba§ muharriri ve TUrk Baarn 

Birliği Reisi Falih Rıfkı Atay dün An
kara Palas'ta bir ak~ yemeği vermiş~ 
tir. 

arasında 
lnaanlan birbirine bağlayan 

d o • t l u k 9 ta his kadar akıl ve 
mantık müessir olmalıdır ki bu bağ 
her §eye rağmen çözülemeyip daimi 
kalsın. 

iki ak§amdır bir sofrada yiyip içe
rek aaatlerce konU§tuğumuz balkan
lı mealekdaflarımız kar§ı&ında, hep, 
aramızdaki dostluğun mahiyeti zih· 
nimi kurcalayıp durdu: Es.ki os.man
h imparatorluğu içinde asırlarca yan 
yana yaşamış insanların çocukları
yız. F aka.t bir yandan o çağlara 

~hsus tefekkür ve tehauii& tarzı. 
ve öteyandan yakm ve uzak emper
yalist komşularm yıllarca veyıllarca 
sürmiif dağıtıcı siyi yüzünden biribi. 
riınizden ayrılıp aynı toprakların 
başka başka noktala-rmda müataıkil 
milJetler halinde toplanmıı bulunu
yoruz. Halbuki 'u yugoslavyalı ar • 
kada§la bu türk gazetecisine karJı
daki romanyalı gençle berideki elen 
me&lekdaıa bakıyorum; fizyonomi • 
lerdeki benzerliklere f&§ıyorum. Bu 
b:?nzeyişleri diğer çehrel~de ara
dıkça hemen buluyorum. Denilebilir 
ki bir çok diller konU§4ll bir milletin 
çocukları karşı kar§ıya, yan yana.dır. 

Bugün yüz sene evelki gibi düşü
nüp hissedebilir miyiz? O zamanla.
rm kanaatlan artık kimimizi bıyık 
altından güldürmekte, kimllniz il.ze
rinde inanılmaz efsaneler tesiri yap
maktadrr. Demek ki zorla ihdas e
dilmiı ihtilaflar çoktan unutulmU§ .. 
tur. Ve §ayed bazı geri zihinlerde 
bunların izleri üzerinde henüz kal• 
mı~ zaman onları da ailecektir. Ve 
hatta, geçmiıteki beyhude kavgala
rın bugünkü anlaşmamızı sağlamlq. 
lırmlf olduğunu bile dütünebiliriz ı. 
Kuvvetli doatluklar ekseriya kuvvet
li kavgalardan sonra tee&&Üs etmez 
mi? Manasızlıkları gün geçtikçe pek 
tabii olarak daha fazla sarahatle 
meydana çıktığı için ..• 

Dostluğwnuzdaki akıl ve mantık 
unsurlarına ıelince; büyük iddialan 
olmıyan, yalnız aaadet ve refah İatİ• 
yenJ ve her milletin &a.aıdet ve refahı
nı özliyen milletleriz. Ancaık dünya
nm haline baktık? mütenebbih olu
yor, el ele vererek hadiaeleri karııl
manm fayda ve lüzumunu vuzuhla. 
görüyol"\1%, Bizler gibi düşünüp biı:
ler gibi duyanlar çoğaldıkça gaye e-
dindiiimiz saadet ve refaha kaVU§8ı" 
bilecek olanların çoialacağma İna• 
myoru«. 
Şu halde doMuiumuz hakiki d06t• 

luktur: Ona güvenebiliriz. 
Bu doetluğun mahiyetini iyice tea

bit eden devlet adamlarmuzm yol
larından yiirümek vazifeeini üzerle. 
rine alını§ doat gazeteciler '1fatile 
e~~e~izdeki .kuvvet~ vuıtayı bu 
buyuk ve kud11 itin emrinde kullan.-
11'.alıyız. 

. Temiz bakı§lı gözlerinde yalnız 
lııa ve fikir birliği gördüğüm dOlıl: 
me5Jekdaılar, balkanlı do•tlujunu 
dünya için örnek bir doatluk haline 
getirmekte ha.ıha.ta, kalb kalbe, el 
ele çalıpnak kadar tabii bir teY ola
bilir mi ? - N. Baydar. 

Sağlık Bakanlığının yeni 
teşkilat projesi 

S~ğ!ık ve sosyal yardım bakanlığı 
teşkılat kanununu değiştiren bir ka· 
nun projesi hazırlamıştır. 

diyorsunuz? • 

YEŞİ L DEFTER 
- Hayslop, o değilse mektubun ki- dikt~n so b. ' anta a yemek ye-

min tarafından verilmiş olduğunu ka- fındaki k:r~ ıraz evel Pikadilli tara
pıcıya sordunuz mu? bir ilci k / dan çıkmış ve kapıcı ile 

- Hayır l Hadiseyi o kadar garib nada ara: ':~ konuşmuş. Tam bu es
buldum ki doğrudan doğruya bura a a k~ a apıcı, .farkmda olmadan 

itiyad edinmeyiniz. Hangi zabıta ro
manını assanız, kadın parmağı ir. ka
rifınasa, dedektifin fikarlarmı daha 
beşinci faalı bulmadan ele geçirebile
ceğini görürsünüz:. 

- Biraz hava almaya. 
. ~e~ç kız kendisinden bir §ey gizlen

dıgı~ı '!_e. ~abaamın 'antajcıyı görme
ye gıttıgını tahmin etti. 

- lia, eğer şansırnız yolunda gider
~,~· belki bu akşam size bu hususta ın~
-.nıat verebilirm. Öğleden sonra bır 

rapor bekliyorum. . 
Banger bu defa Cimmi'ye takdırle 

baktı. 
Fakat beklenen rapor dedektifin 

ll.nıdu ~ · · k d Saat dörtte, gu gıbı çı ma ı. 
liayslop, Somerset :Monsions 15 numa-
rada apartımana girdi. 

Can sıkmtısiyle: d 
- Bu işte bir uğursuzluk var, os-

tt.un, dedi. Bir şey anlaınıyoruın· 
1 . . · ksa? Otoıno-
zı kaybettinız mı yo bı·ı1· ı oca n lüzumsuz olduğunu an ayı 

Vi~ geri döndü. İşaret edilen adaJllI 

takıb ettiğinizi söyledi. 
Evet. Kapıcı işareti.. . 

C. d 1 devaın ettı : 
ımmi soğuk bir e ay a .. • .. .. il 
Ba~ka biriyle de görüştugunuz 

de ı·ı1:: cıve etti 
- Ha 1 N e~lor'un kızı 1 Evet yanıma 

geldi ve bir dakika konuştuk. onu ko-

bmazdım ya ı h t 

ti. 
d. ı ba se • 

Viv zaten sizden tak ır e 

V ıv söze karıştı: ksa 
- İhtiyatlı olunuz Hayslop, Y~ e· 

bu kızcağız size aşık olacak. Tectub 

yazan: M argörit Randü 
9 _-/ 

me itimad edebilirsiniz. . ... 
Hayslop, yarım kalan sozune devam 

etti: . . .. ·· k 
- Kapıcının iflretını gorunce, ~e -

tı.ibu verdiğini şahsen farketmemış ol· 
makla beraber, adamı takibe başl~dım. 
Lokantanın Pikadilli tarafı_n~ak~ ka· 
pısından çıktığı zaınan saat ıkıydı. O
nu Pikadilli, Heymerket ve ~trend bo-

takib ettim. Orada bır seyahat 
yunca . d"" d
acentasına girdi. Sonra evıne on u. 

- Evine nıi? Kimmiş bu adam? 
_ Me§ıhur seyyah ve kaşif Sir Blen-

heitn Vatkins. . . . 
- Vatkins rni? Eınin ınısınız? 
- Elbette! 
- Viv l Bana rehberi ver. 
- Fakat gazetelerin yazdığına ba: 

kılırsa cenubi Amerikadan daha yenı 
dönmüştür. 

f!ayslop: . . 
_ Biliyorum, dedi. Hmnetçı kadın-

la konuştum. 
Viv gene takıldı: 
_ Giizel miydi? 
_ Bir hapishane kapısı kadar 1 
Ciın111i rehberi karıştırıyordu. . 
_ Bu meşhur bir adaındır, ~ed~. 

l b
• ~ntaJ" itine karışması ıhtı· 

böy e ır r-· 

gelmeyi tercih ettim. y ş} . ı~ı çıkarıp elıyle alnının terini 
Cimmi: ~aıb~iışb. .a hrarlaşmış olan işaret o kadar 

• ı ır arek tt" k. · 
- Yanlış yolda yürüyoruz, dedi A- Cimmi e 

1 ı! ıstemiyerek .... 
radığ1mız adam hiç şüphesiz 

0 
de·g-·ı- m ., ' bu z~.hmetınden dolayı Do-

dir. ı anı ye teşekkur etti. Telefonu ka a-

H l 
• dıktan sonra da küfu·· rü b P 

~s~. S WL Fak d d' onra, sinirlerini tesk· k . 
- . at, e ı, aramızda kararlaşmış kurutma kA - . ın etme ıçin, 

olan ışarete göre yanılmama ihtimal r ] agıdı üzerine bir takım ke-
yoktu. ın;;r karaladı. Bu esnada Hayslop 

- Garib şey 1 ve v alça~ sesle aralarında konu~u-
c · · b" h yorlardı Nıhayet c· . Y ımmı ır la za düşündükten sonra tavırla sÖ 1 d". ' ımmı, uysal bir 

Granadaya telefon etti Doma . . . b 1 y en ı . · M · nı yı u - - Her halde ba k ·· ·· 
au. etr dotel, kendisini alak ·ı . ş a turlu hareket et-
dinledi ve derhal tahkikat a_ 1 

e mem lazmıdı. Fakat tali.sizim 
vadetti. yapacagını Hayslop devam etti: · 

ç· · - Betti N 1 • ımnu, telefon ahizesini yerine ko- nuz B T ey or dan bahsediyordu-
yarken: · . 1

• ıyor musunuz ki bu genç ka-

ö 1 
dm hızım.le i b. l" - · 

. - ~ e sanıyorum ki, dedi, Doma- yor ş ır ıgı etmeyi çok isti-
nı, her ıtalyan aibi her han . b. . . «> ' gı ır ent- Vı ·· k 
rikada rol almış olmakta k v, .g~z ırparak sordu: 

d M • n pe mem- -Bızıml . 
nun ur. 1 abıi, kendisine bir zararı do- - B. e mı, yoksa sizinle ıni? 
kunmadıkça. ue faydası dokunabileceğini 

On dakika sonra Doman: k d •... sanıyHor. musun, Cimmi? 

t 1 f 
_ ı en ısını - ıç zan etm "D • 

e e ona çagırıyordu. D - . . b. d h . . em . .ou ışlere karış-
sesle: egışmış ır masa a a ıyı eder Çilnk'" b h . 1i olurd . u u te lıke-

-. Bay ~ezayr, dedi, ne kadar hid· c· u. detlı oldugumu size ta if d ·ı~ · wun~, Hayslop'u teselli etmek için 
A ı 

1 
r e cmem. ı .,.ve ettı: • 

n aşı an, .mektub kapıcıya gene ge
çen seferkı adam, yani siyahla . . . b" . r gıyın-
mı~ ırı tarafından verilmiş ve kapıcı 

- Onu. ~aha sık görmek istıiyorsu
nuz:, vaktinız olduğu zaman ye ~ 
davet edin. F k mege a at beraberce gezmeyi 

- Pek ali, dostum. 
- Bugün, sizin yanınızda fa.ıJa dur-

makla, pek mümkündür ki Neylor'un 
müdafileri olduğumuzdan Karaınaske
yi şüpheye dü~ünmüıı. ı T :ıı .,, o sun ... 

elefon zili ıözünü kesti ;o 
-Allol 
-Telefonda B. Rezayr mı7 
- Bizzat. Söyleyiniz. 
- Size bir haber vereceilm. 
-.Buyurun. 
- ·Karamaske Neylor itine karıpa-

manızı ıize ihtar ediyor. Bundan bir 
şey kazanmazaanı.ı, üıtelik ate9le oy
nayayun derken parmaklarının yakar
sınız. Allaha ıemarladık. 

Ciınmi, meçhul muhatabının numa
rasını bulmak ümidiyle acele santralı 
aradı; fakat korktuğu başına geldi: 
Umumi kabinelerin birinden telefon e
dilmişti. 

ilk ipuçlar1 
Per,embe sabahı, Neylor, kararla,

tığı gibi evinde can ııkıntııiyle bek
liyordu ki eaat on buçukt. up.ğı ka· 
pının önünde bir e>tomobilin durduğu
nu haber verdi. · 

Hizmetçi dı,arı çıkınca Betti ıor: 
du: 

- Nedir bu otomobil? Nereye gi-

-:- Ba~ı.nı.za bir fCY gelmiyeceğindeıı 
cmın mısınız? 

• Ney lor onu kucakladı: 
- Elbette, çocuğum. Neler olacağı

nı pek iyi biliyorum. 

Betti onu caketinin eteğinden yaka
ladı: 

- Ba~. bu Karamaskeye para mx 
vereceksın yoksa? Halbuki be R , n e-
~a yr ın yardımiyle bundan kurtulaca
gınızı sanıyordum. 

-::- ~~vgil~ .ço~uğum. Bu, şimdilik, 
mumkun degıldır. Senin saadetin bu· 
na bağlıdır. 

- Benim aaadet·im mi? Umu d 
bile değil bu 1 Onlara kafa tut. rum a 

Bu cesaret Neylor'u teskin etti. 

. - Beni dinle, küçük. Rezayr'la bir-
lıkte onlarla mücadele k 
dim. Fakat evela ye arar ver
sökm ı· . E . onların tırnaklarını 

e ıyız. lımde a b 1 . 
son met l" - . p ra u undukça, 

e mi e ·~~me kadar takibten vaz 
g ç Jecegım. Memnun oldun mu? 

- yle olması lazım. 

d Sofada onu bir kerre daha kucakla-
ı ve ,merdivenlerden indi. 

Namuslu bir adama benzeyen ~oför: 
- B. Ney lor mu? Diye sordu. 
- Benimi 

(Sonu var) 
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Cahil bir köy ebesi genç 
lohusayı öldürdü 

Zavallı yavrusunun da bacağı kesildi 
. Ba~~ke.sir,. (Hu~usi) -.Bir kaç gün evvel Bigadiçin bir köyün. 
d~ m.uthış b~r do.gum f<lcıası olmuş, genç bir ana doğururken ca
hıl hır ehenın elınde kıvrana kıvrana can vermiştir. Hadise şöy
le olmuştur: Okçular köyünde lbrahimin karısı 20 yaşlarında 
Kezban adında genç bir kac!rn sancılanmıştır. Kezbamn ailesi, 

~Ş· 

si 
ış, 

iş-

köyde ebelik yapmakta olan 

1 
Zehra adında bir kadını çağır
mış, Zehra derhal işe haşlam 
tır. Fakat çocuğun ters gelme 
cahil ebeyi hüsbiitün şa,ırtm 
feci ve korkunç bir usule sevketm 

ve tir. Ebe taslağı, çocuğu alabilmek 
sancılar içinde kıvranan anayı kur 
rabilmek için, zavallı yavrunun aya 
larmdan birini kesmiştir. Fakat b 
tün çalışmalara rağmen çocuk 

ta-
k-
ii-

bir 
tür1ü doğmamış, zava11ı ana kıvra na 
kıvrana can vermiştir. 

yi 
vı-

a-
r-
e· 

"1· 
di 
ua 

Bir kaç gün sonra adliye hadise 
haber almıştır. Müddeiumumi mua 
ni, sıhat müdürü, jandarma kumand 
nı köye giderek tah.kikat yapmışla 
dır. Burada doğum döşeğinde can v 
ren talisiz ananın habersizce gömu 
düğü öğrenilmiştir. Kadının cese 
gömüldüğü yerden çıkarılarak m 

ye yene edilmiştir. Ebe Zehra adliye Erzurumda 
verilmiştir. 

Bursada 
TAHSİL (AGINDAKİ 

Çocukların 

yüzde 69 u 
okuyor! 

Bursa, (Hususi) 

Bursa büyük bir kültür merkezi
dir. Kız ve erkek binlerce talebesı 

olan Bursa, başta binlerce mevcudlu 
askeri lise olmak üzere erkek ve kız 
liselerine, kız öğretmen, kız ensti
tüsü ve sanat okuluna, aynca orta o
kul, orman ve ziraat mekteblerine 
malik bulunmaktadır. Şehirde 48 
ilkmekteb, 289 ilkmekteb öğretmeni, 
14031 ilkmekteb talebesi vardır. 

Bursa kültürünün cumhuriyet 
yıllarında nasıl bir inkişaf gösterdi
ğini anlatmak için şu iki rakamı kar
şılaştırmak kafidir: 923-924 ders yı
lında vilayette 163 ilk mekteb ve 303 
öğretmen ve on bir bin talebe bulu
nurken 937-938 ders yılında 235 o
kul, 527 öğretmen, 28934 talebe ol
muştur. 

Doğum ölüm ve evlenmeler 
1937 yılında Erzurum vilayeti da

hilindeki nüfus vakaları şu suretle 
esbit edilmiştir. t 

3 
e 

Yeniden kaydedilenler: 2420 ka
dın, 2266 erkek; doğanlar: 4573 ka
dın, 4920 erkek; gelenler: 463 kadın, 
34 erkek; gidenler: 562 kadın, 539 
rkek; ölüm: 4170 kadın, 3635 erkek 

- Bu yekun içinde İspir kazasına aid 

3 
ve 341 den 937 senesine kadar olan 
396 ölüm vakası dahildir; - evlen

me: 1723 ü bekar, 359 u dul; boşanma 
1. 3 

v 
Kanunusani 1938 ayının Erzurum 

ilayeti dahilindeki nüfus vukuatı 
akamları şunlardır: 247 yeniden ka
td 1077 doğum. 120 evlenme, 366 ö
üm. 
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Bafrada ~elin kaynana 
kavgası 

Bfra, (Hususi) - Yaka mahallesin
en Bayan Hadice ile gelini Fitnet 
avga etmişlerdir. Gelin kaynanası

ın bacağını, kaynana da gelinin elini 
ıçakla yaralamıştır. Her ikisi de 

meşhud suç mahkemesine verilmiş-
ti r. 

Orta mektehlere gelince; onların 
da 923 deki bilançosu şu idi: 330 ta
lebe ... Bugün 2086 sı kız, ve 2837 si 
erkek olmak üzere 4923 talebe Bur
sada orta tahsil görmektedir. Köy
lerde 187 mekteb, 238 muallim ve 
14873 talebe mevcuttur. Umumi bir 
tasnifle tahsil çağındaki çocukların 
yüz~41 fi9 u okuyor, demektir ki, bu, 
Bursa için yeni bir rekor ve muvaf

Bolu umumi meclisi 
fakiyettir. 

Cumhuriyet yıllarında 102 köyde 
ilk mektep yapılmıştır. Bu mektep
lerin yapılması için halkla hükümet 
elele vermiştir. Son yıllarda şehir ve 
köy okullarının hemen hepsinde bi
rer Atatürk köşesi kurulmuştur. 
Kurtuluş savaşının başlangıcıy1e 
bütün safhalarını körpe dimağlara 
canlı birer tablo halinde öğreten bu 
köşeler, henüz çok küçük yaşta iken 
yavrularımıza fazilet, fedakarhk, 
feragat ve yurdseverlik örnekleri 
vermektedir. Bursa öğretmenleri, 
mekteblerde çocuklara verdikleri 
inkılap terbiyesini köylerdeki hal
ka yaymayı en şerefli bir vazife say
mışlar, bu maksadla beş senedenberi 
köylerde 4080 inkılap konferansı ve 
1C26 temsil vermişlerdir. 161 köyde 
halk okuma odası açılmıştır. 

Okuyan yavruları himaye için el
den geldiği kadar çalışılmıştır: son 
beş sene içinde ilk mekteplerde 1896 
fakir çocuğa hergün sıcak öğle ye
meği verilmiştir. 11957 çocuğa yeni 
elbise yapılmış ve 1381 liralık kitab 
dağıtılmıştır. 

Erzurnmda cami avlularına 
ağaç dikilecek 

Erzurum, (Hususi) - Camilerin av 
lularına ağaç dikilmesi kararlaşmıştır. 
Trabzon ve Erzurumdan fidanlar ge
tirtilerek Camiler ağaçlandırılacak
tır. 

Umumi Meclis azaları bir arada 

Bolu, (Hususi) - Vilayet umumi 
m celisi toplantılarına devam etmek

dir. Yeni vilayet büdcesi 621.368 li
dır. Bu büdcenin yüzde onu hususi 
ubasebe memur ve meclisinin mas
flarına yüzde 34 ü bayındırlık işle 
ne, yüzde 25 i maarif işlerine ay

te 
ra 
m 
ra 
ri 
rıl mıştır. Büdcenin % 20 sini de ve

let hisseleriyle diğer masraflar teş
etmektedir. Geçen sene in~sına 

şlanan Atatürk heykeli, yeni hasta
ne binası, kaza Halkevleri binaları 

k§ 
kil 
ba 
ha 
bu sene büdceye konan tahsisatla bi-

tırilecektir, 

Çobanı boğanların 

idamı istendi 
Balıkesir, (Hususi) - Bir kıskanç

lık yüzünden Çoban Ahmedi kayışla 
boğmaktan zanlı Hüseyin ve iki arka· 
daşmın muhakemesi neticelenmek ü
zeredir. Müddeiumumi muavini, Hü
seyinin suç ortaklarından Bayramla 

Müminin idamlarmr ve Hüseyinin 

vası kü~ük olduğundan 56 ı.ncı mad· 

Halkevlerinin yıldönümü 
y~erdun her tarafında tören
!e kutlanmıştır. Yukarıda 
Mersin Halkevinin yıldönü
mü töreninde bulunan BB. 
Receb Peker, vali R. Nasuh. 
oğlu, belediye reisi M. T o-
ro;:lu görünmektedir, solda, 
lzmit Hallıevir.:lıti!ki konser
de bulunanlar, altta s~··· -:: 
flalkevinde nakış kursu ta
lebeleri, en altta Ay<'m 
il alkevinin temsil kolu T .-ış 
Parçası piyesinde görün
mektedir. 

Bir adam 
karısını 
öldürdü 

Balıkesir, (Hususi) - Ova bayındır 
köyünden İsmaille karısı Hava arasın
da geçimsizlik yüzünden bir kavga çık 

mıştır, İsmail zavallı kadını altı ye

rinden ağır surete yaralamış ve kaç
mıştır, kadın kaldfrıldığı hastahanede 

ölmüştür. İsmail başka bir köyde ya
kalanmıştır. 

Kastamonu'da ağaçlanan 
bir yol 

Kastamonu (Hususi) - Kastamonu 
- Taşköprü yolu üzerinde su bol ol
duğundan ve muhit ağaç yetiştirmeye 
müsait bulunduğundan şoseniın iki 
tarafına ağaç dikilmesine karar ve
rilmiştir. Bu yol çok güzel bir man
zara arzedecektir. 

Mardin' e bir sesli sinema 
getirildi 

Mardin, (Hususi) Şehrimiz 

Halkevi tarafından bir sesli sinema 

getirilmiştir. Yakında çalıştırılmağa 

başlanacaktır. 

Konyada ağaç bayramı 
Konya, (Hususi) - Mart içinde 

ağaç bayramı şehrimizde törenle kut

lanacaktır. Bu münasebetle vil&yet, 

parasız olarak 8 bin fidan dağıtacak

tır. 

İngilterede mesleğin şerefini 
koruyan bir heyet vardır 

Heyet meslekten ihraç cezası da dahil, 

tam ve mutlak bir takdir hakkına maliktir 
-18-

Bu kelimenin menşeini vuzuhla ta
yin güçtür. Fransada olduğu gibi 
mahkemede hakimlerin oturduğu ye
ri ayıran parmaklık "Barre" kelime
sinden iştikak etmediği anlaşılmak -
tadır. "Barrister" sıfatı uzun bir ha
zırlık devre:>inden sonra elde edil
mekte idi. Avukat olmak istiyenler 
ilk önce "inns of Chancer" de üç se
ne müddetle hukuk tahsili yapmak, 
badehu yukarda beyan olunan "inn of 
Court" lardan birine kabul olunmak 
mecburi'Yetinde idiler. Bunlardan her 
biri tam bir istikHile s ;ıhip olmakla 
beraber teşkilat ı;e nizamları . . biribi

nelerin mevcudiyeti bu rağbetin bet• 
li başlı sebebleridir. 

Yukarda beyan olunduğu veçbil• 
XV inci asırda beş kısma aıyrılmıf 
olan inns mensuplarr halen üç smıl 
teşkil etmekted~r. B_enchers, barris • 
ter (avukat) ve sta1yerler. Bene.bet' 
ler cemiyetin idare heyetini tşekil ~ 
der. Her cemiyetin yüze yakın ''Ben• 
cher" i vardır. Bunlar arasında veli• 
aht, prens ve başvekil gibi yük6elc 
şahsiyetler de bulunmuştur. Hakinı
lerin hemen kaffesi, kıral müşaviri 
derecesinde avukatlar bu unvanı ha
izdir. İnhilal vukuunda, yeni azayı 
diğer bencher'ler seçer. Bunların he• 
yeti mecmuası her inn'de ayrı isitn 
alır. (Temp1ede parlman, Lincoln'' 
inn de meclis). Becher'ler yalnız ce• 
miyetin mümessili ve cemiyete ait 
emvalin idare memuru değildirler. 
Bundan başka cemiyete mensup bü " 
tün avukatların tabi olduğu inzibat 
meclisini de teşkil ederler. Mesleğin 
şeref ve haysiyetini muhafazaya me • 
mur olmak sıfatiyle bütün avukatlar 
üzerinde nezaret hakkım haiz olan 
bu heyet avukatlıktan ihraç cezası da 
dahil olduğu halde inzibat cezaları • 
nın her hangi birini tatbikte tam ve 
mutlak bir takdir hakkına maliktir. 
l{ararları aleyhinde hakime müraca· 
at 1-ıkanr mevcut ise de tatbikatta 
bundan .,._;<: bir netice hasıl olama • 
maktadır. Çu •. ı..u itiraz halinde ha .. 
kimlerin, Bencher -...<ırarını daim'a tas• 
dik eyledikleri görülrrr.;..,.tür. Bun • 
dan başka gerek staja ve gt ... k avu• 
katlrğa kabul edilebilmek bu he7 ~t• 
ten karar istihsaline bağlıdır. Avu • 
katlar top: uluğunu teşkil eden dört 
cemiyetten her biri müsavi şartlar al• 
tında tam bir istiklale sahih olmalı!

la beraber cümlesine şamil müşterek 
uzuvları da vardır. Bunlardan en ye
nisi (1881) t."dhinde vücud bulan 
.. bar committee" baro meclisidir. At· 
torney General (~aş müddeiumumi) 

rinden farklı de~ildi. 
"İnns of Court" hakkında yapıl

-:•ş olan bir ant-:et bu müesseselerde 
beş kısım azanın mevcudiyetini gös
termektedir. (Benchers, readers, ut
ter barristers, inner - barristers ve 
talebeler). Bencher'ler, topluluğun 
idare meclisini ve aynı zamanda ce
mi yete dahil olan avukatların disip -
lin meclisini teşkil eder ve Reader'ler 
arasmdah seçilirdi. Hakimlerle hü
kümdarlık hulı.-uk müşavirleri, umu
miyetle bu Benc11 .... ıer meyanından 
tayin olunmuştur. KoM .. ranslara me
mur olan Reader'ler en az .,., beş se
neden beri "utter barrister" unv .. .,_ı _ 
m ihraz etmiş avukatlar arasından ve 
Bencher'lerin kararile intihap olu -
nurdu. Elizabeth devrinde ıstar olu
nan bir kararname kıdemin başlı ba
şına bir hak temin etmediğini ve bu 
vazifenin ancak ehliyet ve seciye ba
kımından temayüz etmiş avukatlara 
tevdi olunacağını natıktır. "Tam a
vukat" mukabili olan "utter barris -
ter" ler bu dereceyi ihraz eder etmez 
avukatlzğa mahsus salahiyetleri kul
lanmağa hak kazanmış olmazlar; da -
ha üç sene inns'deki staja devam ve 
konferanslara iştirak ederlerdi. O
nun altındaki derece olan "inner bar
rister" tikte ifası meşrut olan üç se
nelik hizmet ve buna inzimam eden 
.....__ ___ ,. •1 ,.~ _ _.. ~v ~--_...-

katılınca mahkemelere avukat sıfati
le kabul edilebilmek için "inns" de en 
az on bir sene süren b ir ikamet m ec
buriyeti tezahür eder. Bu müddet 12 
seneye iblağ edildikten sonra 1574 
de beş seneye tenzil edilmiştir. Avu
kat adedi bu tarihte tahdit edilmiş 
değildi. Ancak, her sene 4 yeni ''ut
ter barrister" in kabulü ve bu sıfat
la icrayı meslek edebilmek için "in
ns" in birinde bir oda kiralamış ol
mak mecburiyeti fili bir tahdit ma -
hiyetini almış ise de avukat adedi
nin fazlalığı mesleğin itibarını dü
şürdüğü ve boş yere davaları çoğalt
tığı esbabı mucibesile konulmak iste
nilen bu tahdit uzun zaman tatbik 
edilememiştir. 

"lnnert barristers" talebe ile avu
kat arasında mutavassıt kısmı teşkil 
eder. İki sene stajı müteakip üç sene 
müddetle devam eden bu vaziyette 
tatbiki derslere devam eylemek, mu
hakeme celselerinde hazır bulunmak 
ve kıdemli bir avukat nezdinde çalış
mak mecburfiyeti vardır. Mesleki ye
tişmeyi temin eden "lnns of oourt" 
teşkilatında on dördüncü asırdan bu
güne kadar esaslı bir değişme yapıl
mamıştır. Bugün de, eskiden olduğu 
gibi, yalnız dört "inns of court" dan 
birine mensup olanlar avukatlık et -
mek salahiyetini haizdir. Bu toplu -
luk sadece bir serbest cemiyet mahi
yetinde olmayıp bir nevi velayeti 
ammeyi haiz bir müessesedir. A vu -
kat bürolarının ekseriyeti cemiyet 
binaları dahilindedir. Her avukatın 

burada ikamet mecburiyeti hakkın -
daki nizamname çoktan beri tatbik 
yeri bulamadığından ikametgaha tah
sis edilmiş olan odalar da büro ola· 
rak kiralanmaktadır. 

Taymis rııhtmıı ile site arasında 

kain olan bu muazzam binalar yeis 

verici bir yeknesaklık arzeder. Ora -
da her şey siyah, karanlık ve hüzün 
amizdir. Üzerinde avukat isimleri 
yazılı olan dar merdivenler, dumanlı 
ve duvarları kararmış odalara sevke
der. Her büro, üzerinde, siyah harf. 
lerle sahibinin is.mi yazılı çifte kapı 
ile ayrılır. Kapı açılınca ilk oda ka
tiplere mahsustur. Öte yanda kağıt 
dolu ve Londranın kara dumanından 
siyahlanmış bir çok kitaplar bulunan 
odada avukat oturur. Vaziyetin böy
le olmasına rağmen bütün avukatlar 
burada yerleşmeği ve ekseriya boş 
yer bulunmamasına binaen sıra bek
lemek üzere isimlerini yazdırmayı 

tercih ederler. Bu binaların mahke -

-- --· -·.a. ____ , 'lf •••• 

katları tarafından seçilen kırk sekiS 
azadan terekküp eden bu meclis, ba• 
royu alakalandıran bütün meseleleri 
tetkik ve icabında :nesleki menfaatle
ri müdafaa eylemek vazifesiyle mil• 
kelleftir. Maama fih, baro meclisi bu• 
güne kadar ehemiyetli bir rol oyna • 
mış değildir. İkinci müşterek uzu~ 
1865 de tesis edilen tedris heyetidir. 
Hukuk tahsiline tealluk eden husus• 
larla iştigal eden bu heyet kırallrk 
müşaviri ünvanını haiz hakim veya 
avukatlar ara'Sından intihap olunan 
yirmi bencher'den mürekkeptir. B\1 
heyetin başlıca vazifesi hukuk tahsi· 
tini tanzim ve mürakabe eylemek pro
fesörleri ve imtihan mümeyyizlerinl 
seçmektir. Heyetin kendi arasmdarı 

ayırdığı 8 kişilik daimi komite ted • 
ris usulünün bütün teferruatile mer 
gul olur. 

Masraflar "İnns of court" den her 
birinin tesviye eylediği taksitler ve 
talebeden istifa olunan ücret· tuta • 
rmdan temin edilir. Tedris heyetinin 
İngiltere barosu tarihindeki rolü teıt· 
kike değer mahiyettedir. Avukatlığı 
meslek ittihaz etmek veya sadece bu 
unvanı iktisap eylemek isteyen genç• 
lerin ekseriyetini Üniversite tahsili· 
ni ikmal etmiş olanlar teşkil eder. 
Oxford, Cambridge ve Londrada bu 
maksatla tesis edilmiş kurlar mev• 
cuttur. "İnns of Court'a" kabul olun• 
mak için üniversiteyi ikmal etmirş ol• 
mak şart değildir. Aslolan, kabul ta• 
lehinde bulunanların bir imtihan ge• 
çirmiş olmalarıdır. Üniversiteyi ik • 
mal edenlerle orduya, bahriyeye, kon. 
solosluğa ve daha bazı muayyen mes
leklere duhul için imtihan geçirmif 
olanlar bu mecburiyete tabi değildi?" 
ler. 

(Sonu var) 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (603) çocuğa hergün etli ın
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
beraber beş kuruş tutmaktadır. Her 
vatandaş kuruma beş kuruş yardıdl 
etmek suretile yoksul bir yavruya kat' 
ve can vermiş olur. 

me ittisalinde bulunması, avukatla -
denin göz önünde tutulmasını iste- rın yekdiğerlerine kıolayca temas ede
miştir. bilmeleri ve içinde .zengin ~ • 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at· 
mak suretiyle yapılacak yardmı da bd 
güzel :maksadı v.min cdeı. 
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Milli küme maçlarının üçüncü haftası 

Ankarada Galatasaray Muhafız 
gücü takımını 3 -2 mağlup etti 

Galatasaray kaleıi önünde kalecinin bir kurtarıfı 
· · 1 h"' umdan birini Salih ancak bir kor- JiO ..............- ......... ....._ 

Perşembe akşamı şehrımıze ge en uc . . . nd 
galatasaraylılar dün ilk maçlarım Mu- nerle kesebildi. Bülend ~ornerı ıyı a - MllR Küme matları a 

· · .z 3 d tk · · akında Suleymanın ıu- -ı hafız gücü ile yaptılar ve netıceyı - tama ı. ıncı 

ka kı bir şütünü Fuad yakaladı. 
zandılar. . . ·k· takım çok he- kulüplerin puvan vaziyeti 
Ankara havası sıfırın altında 2-3 de- Zaman ılerlıyor ve ı ı d Ot be 

1 b" çıkarıyor u uz - ...... _ ıı•-.- r.- R,. •• Mıt ft• Yr P .. receyi muhafaza ediyordu. Radyomu- yecan ı ır maç • . . . ________ _ 
k . B Sa'd Çelebi ayak- tinci dakikada Muhafız forvedlerı ıyı .... c9.&taı; .; ti "/. 'J 

~:n spo:i;pı ~rıa.a) ü~tüne koymuş, bir fırsat ele geçirdiler. Şa~in Cahid - Güneı 3 ~ • 12 : : 

di:ıl~~ini d;~i/ bataniye ile örtmüştü. den aldığı bir P:'-51a ilerledı. S~nr~ :o- ~~o~ücü ; i 2 ~ ~ 7 S 
Ş. dd tl. &ağuğa rağmen, tehir ıtad- pu Rızaya verdı. Rıza ceza çızgıs ~e G. saray 2 ı . ı 4 : ; 

y 
1 eldı kça kalabalıktı. Tribünle· kadar yaldaıtı. Reıad muhakkak: b~r F. bahçe 2 1 1 ~ 

2 2 ~mu 1° ~ ak:alarına sarı kırını· gole bir favulla mani oldu. Hakem frı- ~i!~!~ak ~ 1 2 o 4 2 
nn :

0 
:a; 1 ını,t!'kan galatasarayJxlar kik verdi. Frikiki Naci çekti ve İbra-

:~tm:;ıa:~ı~~unlar, güzel bir Galata- hixn bunu gole çevirdi. ~ O AJlJIJ1l O sı:ı SJlJ:lJ1P ~ 
aaray akını olduğu .zaman v4 ~ol atıl- GalataMıraylılanrı knnın bu sene iyi neticeler alması 
dıkça, kendilerinin mutad ıevınç tem- • beklenebilir. Beklerden Ref&d ve haf 
polarını tutturuyorlardı. Buna m~~~~ ilk gollerı . . . hattı hariç. Takım halinde çok iyi CY'J• 
bil kalabalığın çoğunun Muhafız gutu Muhafızlılar bu golden sonra ışı hı- nadılar ve muvaffak oldular. Ancak 
Jeh.iftd• olduğu görülüyordu. ra zgev ettiler. Galatasara~lılar .. bun· bu muvaffakıyette Muhafız güç\üle-
Hak~m ve takımlar dan istifade ederek ıı~ı ?ır buc~a rin bily\lk kabahatleri vardır. MUba-

Bu mühim karştlqımanın hakemi B. 
Kemal Halimdi. Yan hakemleri BB. 
Selim ve Münürle birlikte ve takımlar
dan sonra alana çıktı. Fotoğrafüır a
lındı ve lisanslar tetkik edildi. İk~. ta
kun yerlerini aldılar. Takımlar 90yle 

kurulmuttu: . Retad, Sa-
Galataaaray ı Sacid - S . 

liın - Muatafa, Adnan. uavı . -
Necdet, Süleyman, Etfak, Hafllll, 

Bülend. 'h Saf 
Muh f G.. .. • Fuad, Salı , • 

a ız ucu· Ke-
fet - Lütfi, Cilıad, AJımed ~ 
inal, İbrahim, Rıza, Şahin, Nacı. 

ilk dakikalar . 
ı . . ...il,. ldi Fakat hır 
lk vurutlar gellfl &-el la. n ovuna 

llci d k"k -uhafız ı rı . a ı a sonra &U .... idil. İkin-
daba müessir oldukları goru . e olan 
ci dakikada Galatasaray aleyhın .

1 
a-

b . . k fa vuruşu ı e 
ır korner fena hır a . kadaı de-

geçtiler. Muhafız kalesı bır kaç dakika fız gücünde, lik maçlarında iken 16-
ııkıJtı. Sonra. gene oyun açı~dı. Fakat rUlmiyen iyi bir oyun taur belfnnif. 
44 üncü dakıkada Ahmedın .Y~Pt~ğ~ dünkü maçlarına nuaran kaqrıarm
helendi müteakib Etfak kalecının ıyı daki takımla müsavi defer ve ırunet
tutamadğı topu ağlara taktı te oldukları giSrülilyordu. Ancak 2 • O 

bir galibiyetten 90nra hceablı oyna· 
mayışları yenilmelerine sebeb ohnut
tur. Takımın içinde maçın cereyanı
na göre vasiyeti idare. edecek bir bq 
olmadıiı görülmektedır. 

I kinci devre 
Galatasaray bu devrede forvet hat

tını değittirdi. Bülend ortaya Süley
man açığa Etfak aafiçe geçti. M~
fız gücü aynı tekli mu?afua ettl. 

Devrenin ilk on dakıkası mu.hafa
hlar gene üstlin oynadılar. Hakemin 
düdüğü çalar çalmaz Şahin kaleci ile 
kartıkarııya kaldı. Repd topu kor-
nere attı. Galatasarayıhlar baskıdan 
kurtulmak için çok çalışıyorlardı. 

Galaımaraylıların ikinci 

golleri. .. cü .. 
Oyun bu fCkilde Muh.a~ız. ~ n~ 

Sol ve aağ haflardan maadaar gü
zel oynadılar. İki bek ileri geri oyna
madıklarınm cezaeını çektiler. 

Bugiinkü maç. 

) 

Gatatasaraya ikinci gol yapılırken 

Bisiklet yarışları 
Ankara Bölgesi Bisiklet Ajanlı

ğından: 

lstanbulda Güneıliler 
Üçoku 4- 1 yendiler Federasyondan alınan tamim su

reti aşağıda gösterilmiş.tir: 
1 - Aşağıdaki programda bildiri

len tarihlerde yapılacak yarışlar 1938 
senesi bölge birincilerini tayin ede
cektir. 

A - Her yarışta koşuculara puan 
verilecektir. Puan taksimi şu suretle 
olacaktır: Birinciye l, ikinciye 2, ü
çüncüye 3, dördüncüye 4, ve sıra ta· 
kip ederek kotucu adedine kadar de
vam eder. 

B - Sekiz yarış neticesinde en az 
puan nh.ibi bölge birincisidir. 

C - Yarışa iştirak edip de herhan-
gi bir arızadan veya hastalıktan dola
yı tamamlıyamıyan koşucuya verile· 
cek puan şöyle hesap edilir. O günkü 
koşuya kaç koşucu girmiş ise, yarışı 
bitiremiyen koşucuya mevcudun bir 
fazlası dahi ceza olraka ilive edilmek 
suretiyle o kotu için puvan verilir. 
Meseli: on kişinin dahil olduğu koşu
da &rıza veya hastalıktan dolayı yarışı 
bitiremiyen veya girmcmiı olana 11 
puana verilir. 

2 - Her yarıt neticesi: Kulübü
nün adı, koşucunun adı, aldığı puan 
ve hangi tarihli kotu olduğu, tasdik
li cetvel halinde yarışı müteakib Fe
derasyona gönderilecektir. 

Yari§ programı 
13 mart pa.zar günü 20 kilometre 

arızalı yolda 
20 " ,. 11 30 kilometre 
27 .. ,, ,, 30 .. 

3 Niaan ,, ,. 40 ,, 

10 .. " " 50 " 
17 " " " 75 " 
24 Niıan pasar &ilnU 100 kilometre 

l Maym " .. 125 .. 

Ya,.., ,arılan 
25-2-938 tarihinde Ankara bölgesi 

Bisiklet Ajanhğr riyasetinde topla
nan kulilp murahhulariyle llf&frdaki 
kararlar verilmittir: 

Yarıı yollarıı 

l - Stadyom kapısı - Tafhan -
Sarıkıtla • Mezbaha - Çiftlik kuleli 
k8fkten Marmara kötüne kadar fon
dahk içinden • Marmara kötkil - jan
danna karakolu Ankara GUcU - Yeni 
f<>seden Emniyet anıtı - Osmanlı ban
kaundan sola sapılarak merkez ku
mandanlığı önünde biter. 

2 - Birinci yarıt başlangıç yerin
den Kalaba köyilne gidip gelindikten 
sonra aynı yol üzerinden merkez ku
mandanhğı önünde biter. 

Güneşliler canh ve temiz, İzmirliler 
de güzel, fakat sinirli oynaddar 

İstan.bul, 26 (A.A.) - lzmirin Üç
ok takımı, birinci maçını bugün Tak
sim stadyomunda Güne§ takımiyle 
yaptı. İki gündenberi yağmakta olan 
sulu kar stadı bir çamur dcraysı ha
line getirmişti. Maçın tehiri beklenir 
ken, İzmir takımının beyhude bir se
yahat yapmamış olmasını temin için 
olacak, müsabalca yapıldı. 

Caat tam f5.30 da evvela hakem 
Adna."l Akın ve sırasiyle Üçokla Gü
neş sahaya çıktılar. Merasim kıaa ke
sildi ve takımlar, ıu tekilde karşılık
lı dizildiler: 

Cihad "Güneş" Faruk. Reşad - Yu
suf, Rıza, Ömer - Melih, Niyazi, Sa
lahaddin, Murad, Rebii. 

Hakkı "Üçok,. - Necdet, Ziya -
Halil, :Adil, Mazhar - Cemal, Said, 
Namık, Hamdi, Namık. 

Oyuna Güneşliler başladılar. tık 
akın İzmir müdafaasının arasından 
süzüldü ve Melihin verdiği paı Ni
yazi ile glizel bir depluman yapan 
Salaha<ldinin vurutu ile sıkı bir ıüt 
halinde İzmir kalesinin direğini ya
layarak avuta gitti. 

Güneşin ilk sayısı 

triplinglerle boşa çıkararak akmlan 
sürüklemektedir. 

Oyunun yavaş yavaş İzmirlilerin 

tazyiki altına girdiği görülilyor. Bu 
tazyik müessir bir tekil almamıt ol· 
makla beraber kendini hissettirecek 
kadar kuvvetli. 

Yirmi birinci dakikada Güne• ka· 
lesi önünde bir karışıklık oldu. Ham
di sıkı bir şilt atıyor. Fakat tıop Rr· 
zanm alnın:ı çarptı. Hakem penaltı 

verdi. Orta mulıo.r.im Namık sert bir 
plase ile takımına şeı"" sayısını ka
zandırdı. 

Güneşliler, hücum avantajını ye
niden ele aldılar. Fakat İzmirli mil· 
dafiler, Güneşin hilcum tekniğini kav 
radıkları için kolayca mağlllb olmu
yorlar. İleri pasları kovalayan Melih 
her defasında ofsayıd bırakıldığı gibi 
hücum hattının pas tevziatını i'ip,··~ e
den Niyazi de nefes alamryacak t~ldl 
de demarke edildi. Bunun neticcai o
larak Üçok kalesi önline kadar inebi· 
len GUneJ hlicumları sıkqık müdafaa 
arasında kayboluyor. Birinci devre 
Güneşin hakimiyeti altında 2-1 neti
celendi. 

ikinci devre Günetin ilk akını bu kadar kolay
lıkla bafarması ve oyun yeniden bat- İkinci devrede Güneıliler battan 
ladıfı zaman topun 1.mıir kaleai et- nihay~te kadar ~kimdiler. Bu haki· 
rafından ayrdmamaar Uçokluları çok miyetın bilyilk bır aayı farkına ba.f• 

rtt Orta muavin Adilin bUtiln lanmaması gol fıraatlarrnın elde edıl· 
=~ret:~rine rafmen ben~ abaya a- meme.inden değil, İzmir müdafaae1-
lıpmıyan lzmirliler top kontrolunu nxn l~umunda çok fazla ıert oyna• 
tamamen gilnetlilere bırakıyorlar. >:ara~ aa>:ı çıkaracak oyuncular~ teb
Muavin hattından sıkı bir yardım gö- h~el! f&rJlar yapılmasından ilen gel• 
ren Glineı muhacimleri aağdan ve mıttır. Hakem, geçen hafta oynanan 
soldan inişlerle Hakkının müdafaa et millt küme maçlarının birinciainde 
tiği kaleyi mütemadiyen tebdid edi- ~e oldufu gi~i bu. oyunu müsamaha 
yorlar. O sıralarda Rızanın derin bir ıle l<leta teşvık ettı ve oyun aahanın 
paıını kovalayan Niyazi, kuvvetli bir bir ~~t.ecinde oynanwırken diğer köte
e,ape ile izmirli mUdafii atlattıktan de doğü§ler yapıldıgını da farketmek 
eonra diğer mUdafiin yaptığı prja istemedi. 
rağmen şUtünli çekti ve takımına ilk Günefin üçüncü ve 
sayıyı kazandırdı. dördüncü Mlyuı 
Bir ıayı daha Bu gUrültülil hava içinde gUnefll 

\'u t oldu. Bu baskı on dakika. irikik
~anı etti ve galatat1araylılar bır f k w 

. . k d f olara s:ıg-len ıatifade ederek ıl e a dı 
da . 1 N cdet topu -n bır akın yaptı ar. e 
farı kaçırdı. .. Ahtne-

12 inci dakikada Suley~ınk Uzel 
di atlatarak kaleye çektıgı ço g . 

galibiyeti ile bitecek gıbı ıdı. Se.kı
zinci dakikada Galatasaray aley~e 
bir korner daha oldu. Fakat m . -
fızlılar vaziyetten istifade edemedı -
1 r Onuncu dakikadan sonra Galata-
e . baskıdan kurtulduktan sonra 

saray avaş üstünlüğü de ele almağa 
yav;td y 11 inci dakikada Necdetin bir 
baş a ık. ornerle neticelendi. KaleönU 
akını · ""dahale 

Bugün Harbiye İdman Yurdiyle 
Galatasarayın çok güzel olacağını 
tahmin ettiğimiz maçını seyredece -
ğiz. Oyun saat on beştedir. Dünkü 
maçı seyreden Harbiye İdman Yur
dunun çok enerjik gençlerinin na.xl 
oynamak lbımgeldiğini kntirdiklew 
rini tahmin ediyoruz. Topu ayakta 
bekletmeden çabuk ve atılgan oyna
mak ve nefeslerini iki devreye lbı
mı veçhile taksim etmek kazanmaları 
ihtimalini kuvvetlendirebilir. 

Demirçankayalılann 

3 - Diğer yar11lar Stadyom - tay-
yare hangarı yolu lizerinde gidip gel
me olacaktır. Ancak yolun değişme
ai lüzumu hasıl oluraa, bu cihet bir 
hafta evvelinden kulilblere bildirile
cektir. 

İzmirliler bu sayının pfkınlığı 
ile büs.bütiln kar11ık bir oyun çıkarı
yorlar. İki iç muhacimin de müdafa
aya yardım için gerilerde oynaması 

güneşlilerin müdafaasını rahat bir 
oyuna kavuşturmUf oldu. Güneş ya
rı sahasına giren top uzun bir vuruş
la yeniden Oçok kaleainin önlerine 
düşüyor. 

Onbirinci dakikada Yusufun pası
nı kapan Melih, ofaayıd denebilecek 
bir vaziyette iken fırladı ve sıkı bir 
şiltle Glineıin ikinci golilnü yaptı. 

Murad ilçüncü ve Niyazi dördüncll 
golil çıkarabildiler. Oyunun 90n da· 
kikaları izmirlilerin hücumları ara
sında geçti fakat Cihad muhakkak 
gole harikulade kurtarıtlarla mani ol· 
du ve İzmirliler aahadan 4-1 mağl<ıb 
çıktılar. 

İzmir takımı çok fazla sinirlen
meden oynadığı birinci devrede Gil· 
nefe kartı zayıf kalmakla beraber gü
zel oynadı. Fakat ikinci devrede her 
iki müdafii ile sol muavin toptan zi
yade adamla meşgul oldular. Bunun 
neticesi olarak oyun zevkini ve ahen
gini kay.betti. 

bir §Üt direğe çarptı. Top sola . ~~çt~ 
lb .. im bir dakika tereddild geçır 1 v 
S ...., . · bertaraf et-

aff et yetişerek tehlıkeyı 
li. . b k 

Bu iki Uzel ve netice vennesı e • 
,_ g . . d uhafızlılar da-
4Cnen akın harıcın e, m . hücuın e-
ha çok Galatasaray kalesıneasaraylxlar 
der vaziyette idiler. Ga~at falsolu bir 
ıs inci dakikada ıol bekın den de 
!Urufu ile kazandıkları korner 
l&tifade edemediler. 

Muhafız Gücünün 
birinci golü 

hikim görünU-
M uhaf ız gücli oyuna k afü:el dün ço 6-

YOrdu. Forverd hattı.. aalarile her 
0 Ynayan Cıhadın derın P. geliyor-
d ~ ,_ · ·yetıne 
-ıka gol çıkarına vazı ınal güzel bir 

d.~· 17 inci dakikada J{e lbrabixne 
•uzUlüşle Suaviyi atlat~· valandırdı. 
Paa verdi. O da topu a şahin bu 
M·· · b ıunan U&aıd vaziyette u N'hayet gene 
fırıatı iyi kullanamadı. 1 eticeıinde 
•1ağdan yapılan bir .. a~ı~. nbirinci go
brahim Muhafız Gucunun 

lünü attı. 

lkinri gol 
. sonra Galata-

B u golden bir dakıka. . daha ge· 
•aray ikinci bir gol tehtıkeıı ınubak· 
Çirdi. Sacid güzel bir çıkıtla 
kak bir gole mani oldu. dan ıon-
Galatasaraylılar kale atışın Mu· 

•a b' ·ı . topladılar ve . • , ıraz kendı erın . y ı1aıı iki 
hafız kalesine yüklendiler. ap 

F d yerinde bır mu 
~arıştı. ::aklaştırdı. Fakat 15 inci 
ıle ~opu Ha ·m iki bekin arasından 
dakıkada şı ·· el bir çeviriıte 

ıd geçti ve guz 
sıyrı 1 "kinci golünü attı. 
Galataıarayın ı .. 
tJ .. ncü GaJatmaray golu 

çu ra Galatasaraylılar 
B <Miden eon . . d u e- d 1 ve kendılenn en 

daha çok açıl ı ar ıkardxlar. Forvet 
beklenilen oyunu J Biilendin orta
fevkalade oynuyoir ~ "itmesine imil 
Ya geçiti vaziyet n .e& · olarak 19 • 

B un netıceıı 
olmu,ıu. un "'atim Uçüncü 
uncu dakikada gene P 

golü attı. 

Mnl" 3 - 2 bitti. 
~ 1 ~tırttı. 22 ve 

Bu gol muhafızh arı r- . Uat 
"k tarda aleyıhlerıne -

23 üncü dakı a ld Galatasaray for-
üate iki korner ~ ı:~n istifade için 
veri bu duxı~~i: baf hattının hUcu
çok çahtt~. Udafaaya yardxın e
mundan zıyade nı rıınuına mani ol
diti gol sayısının a 

du. doğru muhafxzlxlar 
Devre sonuı;a Fakat ellerine fır

tekrar canl~ndı :: en ne yazık ki 
sat geçmesın~ 1 r ~aç Galatasarayın 
gol çıkarama ı. a ; 
galibiyeti Ue bıttL 

ıl Ynadılar? Naı o bu yıl milli kü-
GJlatasarayhlarx k iyi bulduk. İlk 
-·darında ço · b ta· 

nıe ......,. B 'ktaf8 ycnılen u 
maçlarında • 

kongresi toplandı 
Demir Çankaya kulübünün senelik 

adi kongresi diln 13.30 da kültür yar
direktörü ve bölge futbol ajanı Ferid 
Kanlının reiıliğinde toplandı. 

Bu kongreye, Anlrarada bir rekor 
teıkil edecek ıekilde 190 aza iıtirak e
diyordu. 

Geçen seneye aid hesab ve muamele 
raporları okunup il.zerinde görüımeler 
yapıldıktan sonra, nizamname yapıl
mak üzere bir heyet aeçilmit ve idare 
heyeti intihabı yenilenmiıtir. Yeni 
idare heyeti ıu zatlardan mürekkeb
dir : 

BB. itletme mlidürU Hayri İren, 
cereyan müfettiti Necib Maçkan, cer 
müfettiti Ferid Erol, muhuebe mü· 
fettiti Servet, demir köpriller fen he -
yeti müdlirü B. Murad, kalem imiri 
Llitfi Demirba§, haaılit kalem imiri 
Asım ve Mehmed Ali. 

Demir Çankayalılara muvaffaldyet· 
ler dileriz. 

Buz üzerinde kayma 
Stadyum idaresi tarafından sergievi 

arkaaında yaptırılan buz sahası dün
den itibaren gene açılmıştır. Gelenle
re ufak bir ücret mukabilinde paten 
verilmektedir, 

4 - Yar11Jarda favullli hallerde 
verilecek cezalar: 

A - İhtar 
B - Yarıttan diıkalifiye 
C - Seri yarışlardan ihraç 
Bunlardan gayri cezaların tetdit 

veya tahfifi hakem heyetinin verece
ği rapora göre tayin edilir. 

5 - İtirazlar: 

A - Kofucular, maruz kalacakları 
herhangi bir hatalı hareketten dola
yı yapacakları tiklyeti milsaba.kanm 
ıonunda orada hazır bulunan bafba
keme tahriren veya tifahen bildirile
cektir. 

6 - Her k09ucu kendisine verile
cek numaranın muhafazasından me
ıuldilr. 

B - Kotucular yarıı nihayetinde 
isim ve numaralarını finit hakemle
rine. 

A • Yarıı yerine numarasız gelen, 
yarıp giremez. 

B - Numarasını kaybeden (50) ku-
rut para cezasına çarptırılır. 

7 - Hakemler: 
Finiı hakemleri : 
Atıf • Muhafızdan yilzba§ı Tay

yar Yalaz, O~p. Kemal. 
Yol hakemleri: 
Muhafızdan Teğmen Galib Doruk, 

Gilne,ıen Orhan Apak, millkiyeden 
beden terbiyesi öğretmeni Ahmed, 
Gazi lise.i beden terbiyeei öfretme
ni i'uat Puıa, Demir Spordan Fethi, 

İzmirliler bu gole itiraz ettiler. 
Fakat yan hakemi Nurinin de muva
fık reyini alan hakem ısrar etti ve 
İzmirliler ıinirlenmif bir vaziyette 
oyuna devam ettiler. 

l::ımirliler penaltıdan bir 
gol yapıyorlar. 

Bu golden sonra İmıirlileri açıl
mıt görüyoruz. Solaçık Namık, Yu
ıufla Farukun anlaf82tl&m&:ı:hğmdan 
istifade ederek her topu tehlikeli bir 
vaziyete getiriyor. Yuıuf, Namıkı ek
seriyetle demarke bırakmakta, kur -
naz bir oyuncu olan Namık da Fa
rukun yatarak yaptığı ,arjları kıu 

Muhafızdan Telmcn Nadir Alaga,. 
Bafhakcm: Ajandır. 

Lik Heyeti toplantııı 
Bölıge Futbol Ajanlığından: 
İkinci takımların tik maçları fi

kiatiirU Ü.zerinde görilpnek ve miııt 
küme haricinde kalan kulUblerin bi
rinci ve ikinci takımları aruında ya
pılacak (Bölge kupası) maçlarmm 
fikiıtUrü tanzim edilmek üzere tik 
heyeti 2 mart 1938 çarpmba günü sa
at 18.30 da bölge merkezinde toplana 
ca.ktır. Kul üb başkanlarından aalihi
yetli milmeuillerini bu toplantıya 
gandermelerl rlc:a olunur. 

Güneşliler canlı, temiz bir oyun 
çıkardılar. Bilhassa ikinci devrede 
gösterdikleri kudret hayali niıbetinl 
bir hayli ll!acak derecede kahirdi. Fa
kat hakemin idare tarzı normal neti
cenin husul bulmasına mani oldu. 

Emekli futbolcuların 

yapacağı maç 
Bu giln büyük maçtan evet Galata. 

saray ve Güneı kulübünün emekli 
futbolcuları aralarında bir futbol ma
çı yapılacaktır. 

Haber aldığımza göre, iki tarafı teı
kil eden sporcular şunlardır : 

Galataaaray: Ahmed Cemal - Ab
duı, Şinasi Özdemir - Midhat, Meh • 
med, Servet - Şinasi, Nafi, Vehbi. 
Reıid, Sacid. 
Güneş: Nihad - Hüseyin, Selim -

Murad, Orhan Şeref, Neriman - Fe
ridun, Kerim, Halid, Ferid, Şevket. 
Söylendiğine göre, Galatasaray ve 

Güneı kulüblerinin İstanbul ve Anka
rada birteımeleri bahse mevzu olmak • 
tadır. Bu iki kardeş kulüb emeklileri
nin karııtaımaları umarız ki bu bitil• 
le -.eıile olur. 
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Ankara 6-lalasaray lokali 111llrken IKömür 

B. Şükrü Kaya sporculara ~a_kmak' 
çok güzel bir nutukla ıç~~ıt.Jnclsaylada) 

k I • d • k • f 1 her nevi binalarla bütün reşmi daire-

1 y met 1 1 re ti er Ve rd I• lerin bulundukları binalar; devletin 
ve hususi idarelerle belediyelerin 

B. Sükrü Kaya kulübün hatıra def terini imzalıyor 

doğrudan doğruya veya iştirak sure
tiyle umumi hizmet ve ticaret ve sana
yi müesseselerine mahsus binalar; 
kışla, polis ve jandarma karakolları, 
resmi ve hususi mekteb, hastahane, 
dispanser, sanatoryo~, cami, klisa, 
mabcd ve bunlara benzer yerler; sine
ma, tiyatro, kahve, gazino, lokanta, 
otel, birahane, ve bunlara benzer u · 
mumi yerler; borsa, ticaret ve sanayi 
odaları, kulüb ve cemiyet ve bu gibi 
kurumlara mahsus binaların teshin ih
tiyacını temin için odun, odun kömü
rü ve tezek yerine maden kömürü ya
kılması mecburidir." 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 
eğer varsa fıkir varlığımızı tamamen 
pna medyunuz ... 

olmalarının istenild:ğini tebarüz 
miı ve demiştir ki: 

Kanun projesi, pek tabii olarak, taş 
kömürü, linyit, trub ve bunların kok, 
yarı kok ve biriket gibi işlenmiş şe
killerini de maden kömürü addetmek
te; havagazı, petrol, petrol müştak

ları ve benzerleriyle elektrik cereyanı
nın yakacak maddesi olarak kullanıl
masına mesağ vermektedir. 

ettir- Yukarıd~ bahsettiğimiz, ·yani kanun 

B. Şükrü Kaya, bundan sonra Gala
Jaıarayda memleket derdlerinin öğre -
ııildiğini, tahlil edildiğini ve yabancı 

eserlere de müracaat ederek daima mü
ııakaıalarda bulunulduğunu ve memle
ket derdlerinin bütün açıklığiyle orta -
yn döküldüğünü, fakat bu hasbıhaller 
ye münakaıalar sırasında noksanları -
ııu:z:dan bahııediliıinin bir elem ve hic
nn kaynağı olduğunu tebaria ettirdik
Jen sonra, bu mülahazalardan duyulan 
utırab ve hicranın zamanla çelik gibi 
kuvvetli h.ir V"atan aşkı verdiğini bu ne
~ .. c:nın tecellilerini birçok misallerle 
zikretmek kabil olduğunu galataıaray
lılarm Abdülhamid devrinde, kendile -
,ini zindanlardan esirgemediklerini, 
snuharebe zamanlarında alay alay can· 
lannı harcadıklannı beyan etti ve dedi 
ki: ' 

Bunu hatırlarken o irfan, hamiye't, 
vatanperverlik ocağını minnetle ıevme
ınek mümkün değildir. 

B. Şükrü Kaya Galatasarayın fen· 
bi ve beynelmilel spora mebde olu
~unu da filhakika çok güzel izah ede
rek Galatasaraym buna 35 sene evvel 

bir gururu millinin tesiri albnda baıla
idığmı bilhassa tebarüz ettirdi ve dedi 
ki: 

"- Spor türklerin ananevi bir met· 
raieıidir. Eğer türkler spor yapmasa 
idiler, vücudlarmi hayahn mü~küllerİ· 
ııe alııtırmamıı olsaydılar, bütün tarih
te zaferden zafere koşamazlardı. Bey -
ııelmilel sporlara olduğu gibi milli ııpor· 
lara da eskisi gibi, behemehal ehemiyet 
:vermekliğimiz lazımdır. Güreşçilik, bi
nicilik ve atcılık üzerinde daha umumi 
gayretle çalıımaya layık birer spor ıu
bemizdir. 

Vekil, bundan sonra Galatasaray 
kulübünün bir hususiyet yaratması -
tu temenni ve tavsiye etmİ§ ve Anka
rada teıekkülü olmryan biliimum 
aporcuların~ burasını bir melce ta • 
bım.aalrmı ve kendi evi addetmeleri
ni iıtemi,, kuJüb nizamnamesine bu 
hususta bir kayıd ilave edilmesini. 
teklif etmiftir. 

Kulübün kuruluşunda büyük 
himmetleri sebkat eden zatlara bil -
hassa te§ekkür eden Şükrü Kaya, al
tı aydanberi fikrini ve me§galesini 
:Ankarada böyh bir varlığın meyda
na gelmesine hasreden B. Ali Kılıç 
ile ona fikir ve fedakarlık arkadatı 
olan B. Salih Bozok'un isimlerini 
zikretti ve tiddetle alkışland[. 

Cumhuriyet hükümetinin spora 
verdiği büyük eherniyete temas e
den vekil türk sporunu layık olduğu 
yüksek mevkie çıkarmanın başlıca 
hedefler arasında yer aldığmı mem
leketin istikbali.r..i ve ikbalini ellerine 
alae<lk olan gençlerin kuvvetli, seciye
li, sağlam, ciddi, iyi ve bilhassa güze) 

''- Biz gençlerimizin bu yolda 
ilerlemelerini gördükçe · İ!\tikbale e -
min olarak bakıyonız. Bugün bura -
da bu kadar çok hüküm::t adamlan
m[zm birleşmiı olmaları da cumhu -
riyetiınizin bu İ§e verdiği büyük a -
takayı tebarüz ettirmeğe kafidir. 

Bugün yapılmakta olan ve yapıla
cak hamleler gelecek nesillere bir 
örnek ne&il devretmek §ere.fini bizle
re kazan<lıracaktır. Aramızda Gala
tasaraydan olan B. Rana Tarhan ve 
Yunus Nadi ile Edhem Menemencioğlu 
da vardır. Bize istikbale kartı bu emni
yeti ve meserreti verdiklerinden dolayı 
kendim ve onlar namına hepinize teıek
kürler ederim." 

Bu gün memleketimizde spor ba
kımından ne görüyorsak muhakkak 
ki bunu Büyük Şef Atatüıık'e med
yunuz. Gençler, bilmelisiniz ki Ata
türk'ün ideaUerinden biri de türk 
çocuğunu, türk gencini arsıulusal 

spor temaslannda, aslmda mevcud 
kabiliyetlerin emrettiği veçhile önde 
ve ileride görmektir. Ulu Şef'in direk
tiflerini tahakkuk ettirmek en birin-
ci vazifesi olan Cunıhuriyet Halık 
Partisi, Genel Sekreteri ııtfat.ile, ııöy
Hyorum, türk sporunun kalkmınaaı 

ve ilerlemesi için en esaslı tedbirleri 
almakta gecikmemit ve hazırladığı 
bir çalıfma programım hükümete 
vennİ§tİr. 

Demin~ mekteb ve sınıf arkada§an 
Abidin Daver, galata&araylıların A· 
tatüıık'e ve rejime olan bağlılıkları -
nı arza vasıta olmamı benden iltedi. 
Buna hacet yoktu. Gaalta'5llraylıla

rın Atatürk'e ve rejime bağlılıkları
nı O, esasen bilir. 

Galatasaraylılann bu arzularmı 

ilk fırsatta Ulu Şefe arzetmekle de 
büyük bir zevk duyacağım. (Sürekli 
alkışlar) • 

Bundan sonra Atatürk için, ve top-
1'\ntıya şeref veren büyüklerle sporcu
lar için ayrı ayrı "sağol" diye üçer defa 
bağrıldı. 

Gelenler büfeye davet edildiler ve 
lokal birkaç saat, biribirine samimi· 
yetle bağlı güzidelerin iyi vakit geçir
melerine vesile oldu. 

Ankarada Galatasaray 
· lokalinin açdma töreni 

Ankara Galatasaray kulübünün Ye
nişehirde açıtğı lokalde dün güzel bir 
tören yaplıdı. İç Bakanı ve Parti Ge-

nel Sekreteri ~· Şükrü Kaya'mn baş· 
kanlık ettiği toplantıda Adliye Baka

nı B. Şükrü Saraçoğlu, Milli Müdafaa 

Bakanı General Khım Özalp, Güm
rük ve İnhisarlar Bakanı B. Ali Rana 
Tarhan ile birçok mebuslarımız, vila-

Ankara Galatasaray kulübü lolzalinin açılı~ı yapılırken B. Sükrü 
Kavanın verdiği kıymeilt utku dinleyenler 

projesinin kömür yakmak mecburiye
ti tahmil ettiği yerler nüfusu 
3.000.000 kadardır. Fakat proje nüfu
sun tamamını maden kömürü kullan
ma mecburiyeti altına almadığından 
buralardaki mükelleflerce yakılmak~ 
ta olan odun ve odun kömürü mikdarı 
en az 250.000 ton tahmin edilmekte
dir. Bu da yüz bin ton maden kömü
rüne tekabül etmektedir. 

Kanun projesinin tren ve vapur uğ
rağ[ yerlerin 50 kilometreden fazla 
uzağındaki yerleri istihdaf etmemiş 

olmasının başhca sebebi nakliyedeki 
güçlüklerin .maliyet fiyatlarını ka
bartmak hususundaki tesiridir. Ka
nun projesinin nakil ücretlerini % 50 
nisbetinde indirmeği teklif etmekte 
bulunmasına rağmen bu tahdidi za
ruri görmek lazımdır. Fakat zamanla 
demiryollarımız inkişaf ettikçe ve 
yeni kömür madenlerinin işletilmesi 
kabil oldukça elıbette kömür kullanan 
yerlerimiz çoğalacaktır. 
Yukarıda kömürün tevzi işini te~

kilatlandırmaktan bahsetmiştik. Ka
nun projesi, meselenin bu tarafını da 
eh.cmiyetle dikkate alarak Eti Banka 
bir "inahrukat idaresi" kurmak vazi
f e•ini venniftlr. 

Bu idare, mahrukat ihtiyaçlarını ve 
bu ihtiyaçların hangi nevi mahrukat
la ve ne suretle karşılanaıbileceğini 
maden kömilrü yakacak ucuz ve kul
lanışlı metal ve topraktan rsmma va
sıtaları ile bunların kurulma ve işle· 
tilmesine lüzümlu malzemenin vasıf
larını ve tiplerini tetkik edecek; 
mahrukat ve ısınma vasıtaları istihsali 
ve tevzii işl~rini tanzim için etüdler 
yapacak ve bütün bu çalışmaların ne
ticelerini İktisad Vekaletine bildire
cektir. 

Bundan başka, bu idare, yakacak 
madde ve vasıtaları satmak veya sattır
mak için de icab eden tedbirleri ala
caktır. 

Görüyoruz ki Hazırlanmış olan ka
nun projesi çok etraflıdır, ve ekono
mik kal·kınmamızın thakkukunda bü
yük bir rol oynamağa namzed bulu
nan maden kömürlerimizin rmmleket 
içindeki istihlakine hız verecek ma
hiyettedir. - *"° 
yet ve belediye, türk spor kurumu ve 

diğer teşekküller erkanı, gazeteciler 

ve Ankarada bulunan üç yüze yakın 

galatasaraylı bulunuyorlardı, 

Toplantıyı Ankara Galatasarayı na
mına idare heyetinden B. Mecdi Say
man açtı. Galatasaraylıların Ankara 
kulübünü kurmaktan duydukları derin 
zevk ve sevinci anlattı. Türk apor 
alanlarında 33 senelik bir şanlı tari
hin ifadesi olan Galatasaray, heyeca
nı artmış olarak çevik hali ve vaidler
le dolu çelik istikbali ile Kemalist 
saflara dahil olmuş bulunmaktadır, " 
dedi. 

Bütün arkadaşlarının arzusuna ter -
.:·--.-,., .- · ~ ... ~ .. ' . '-· ,..,._., 

törene reislik eden B. Şükrü Kaya. 
idare heyeti namına hararetle teşek
kür etti 

B. Abidin Daver konu~uyor 
..... uıu.ian ı;onra ıstanbul Ltuliildl>dray 

kulübü namına bu açılma töreninde 
bulunmak üzere gelen B. Abidin Da

ver Ankaradaki arkadagiarına İstan -

buldaki galatasaraylıların sevgi ve se
lamlarını ve muvaffakıyet temennile
rini bildiren bir nutuk söyledi. 

B. Sükrü Kaya' nın nutku 
Bundan sonra toplantıya reislik e

den B. Şükrü Kaya türk sporculuğu 

için bir direktif olan çok kıymetli bir 
nutuk söyledi. Bu nutka aid parçaları 
birinci sayfamızda ayrı sütunlarda ou-
1.aealcıı.ını.z. 

- -- - - - -.. - - - -- _-:::.:...._:.,.-.:. - - . ~-- -

GeneralMatsui Tokyoda 
büyük törenle karıılandı 
General Hatanın kumandanhğa tayini, orduda 

diplomasi nüfuzunun sonu şeklinde tefsir ediliyor 
Japon kuvvetleri Lingbiu'yu uptct~ 

mişlerdir. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Çinden geri ça -
ğmlan General Mat,sui'ye Tokyo'da 
muazzam bir istikbal yapılmıştır. 

Gazeteler, galib generalı müttehit bir Merkezi Çindeki amerikalılar 
surette selamliyor. yerlerini bırakmıyacaklar 

Müşahitler, general Matsui'nin bil - Vaşington, 26 (A.A.) - Hariciye 
hassa hükümetin daha şimdiden nazik nazırı Hull beyanatında demiftir ki: 
olan vaziyeti vahimleştiği takdirde oy- "- Merkezi Çindeıki amedkalıların 
nıyabileceği siyasi rolü derpiş ediyor - oradan çekilmesi ve amerikan binala
lar. Hatırlardadır ki, general Matsui rına hususi işaretler konulmasına dair 
çin _ japon anlaşmazlığının halline Japonyanın talebini Amerika hükü-

meti kati olarak reddetmiştir. 
taraftar ve hududsuz bir surette geniş-
letilmesine muhaliftir. Zira japon kuv- Amerika Japonyaya gayet vazih bir 
vetlerinin Sovyetlerle birleşme tehlike- nota vererek ölen ve yaralanan ameri-

kahlarla hasara uğrıyacak amerikan 
si önünde dağılmasından kaçınmak isti- mallarından Japonyanın mesut tutula-
yor ve Çine karşı siyasi bir hareketin cağını bildirmiştir.,. 
askeri hareketle birlikte olmas[ ve hat- Çin tayyarelerinin bir hücumu 
ta askeri harekete hakim olması lüzu - Hankov, 26 (A.A.) - Hava· kuv
muna kani bulunmaktadır. vetleri karargahmrn resmen bildirdi-

İyi haber alan mahfilleı:, general ğine göre, Çin tayyareleri, bu sabah, 
Hata'nın merkezi Çin'deki japon kuv-

1 

Vuhu'nun yirmi kilometre kadar a
vetlerinin kumandanlığına tayin edil - çıklarmda Yangtse üzerindeki japon 
mesinin askeri harekata geçileceği ve ı harb gemilerine karşı bir hücumda 
diplomasi nüfuzunun sona erdiği mana- bulunmu~lar ve bir torpito muhdbi 
srna geldiğini bildirmektedirler. ile bir topçekeri batırmı;dardır. 

İ11gHtere Almanya ile 

Sömürge 
meselesini 
görüşecek mi ? 

( Başı 1. inci sayfada ) 

man sömürgeleri meselesi gene günün 
;1adisesi halıni almıştır. 

Siyasi mahfillerde bütün aıa.~aıl:ır 

devletlerden mürekkep bir konferans 
toplanması ihtimalinden tekrar bahse
dilmektedir. Bu hususta k.aydedildiğine 
göre, Amerika, eski alman sömürgeleri 
üzerinde hiç bir mandaya sahih olma -
makla beraber, mandalar rejiminde ya
pılacak her değiıiklikte kendisiyle isti· 
şarelerde bulunulmasını istemekte -
dir. Filistinin taksimi planında da böy
le olrnu•tu. 

Liberal Star gazetesi, tngilterenin 
Bertin bilyilk elçisi Henderson'un fon 

Ribbentrop'a bir muhtıra vererek al
man sömürge talebleri hakkında bazı 

noktaların tavzihini istemiş ve İngilte • 
renin sömürge meselesini görüşmek ar
zusunda bulunıduğunu bildirmiş oldu
ğunu yazmaktadır. 

Daily Telegraph gazetesi ingiliz -
alman müzakerelerinden bahsederken 
diyor ki: 

"Bu müzakereler hakkında, söylen
diği gibi, hüki.imet, alman hü.kümeti 
nezdinde resmi bir müracaatt.a bulun -
ması için Bertin büyük elçisine talimat 
vermiş değildir." 

Berlin gazetelerinin tefsirleri 
Berlin, 26 (A.A.) - Bütün gazete

ler, Lord Halifax'ın İngiliz hariciye ne
zaretine tayini ile meşgul olmaktadır. 

Gazeteler, Lord Halifax'ın uzun za· 
mandan beri ingiliz siyasi hayatında 
mühim bir rol oynamış olduğu, geçen 
son baharda Almanyaya yaptığı ziyaret 
esnasında Hitler ve diğer alman ricaliy
le görüştüğünü ve Almanyanın enter -
nasyonal büyük siyaset meseleleri hak
kında ne düşündüklerini pek iyi bildi-
ğini tebarüz ettiriyorlar. · 

• 
1 ngilterenin deniz 
silôhları büdcesi 
_144 milyon ! 

Londra, 26 (A.A.) - Daily Tele
graph gazetesinin yazdığına göre, 
mart başlarında parlamentoya tevdi e
dilecek olan 1938 İngiliz bahriye büd-

cesi şimdiye kadar kaydedilmemiş 
•üksekliktedir. Yalnız harb filosu için 
.44 milyon ingiliz lirası ayrılmıştır. 

İngiliz harb filosu bugün dünyanın 
en süratli gemisine malik bulunmak-. 

tadır. Bir önde ve bir de arkada iki 
torpil tübü ile mücehhez olan bu "hü
cum gambotunun ilk tecrübeleri dün 
Portsmouth'da yaplmıştır. Bu gemi 
saatte elli mil sürat temin etmiştir. 

1 Küçük ~ış Haberler 1 

X Tueaon <Amerika) - Pershing 
"oksijenli bir çadıra" yatırılmıştır. 

Kuvveti süratle azalmaktadır. 

İspanyada 

Bir k ~ lıglllı 

bahra iift , ~~i yaralandı 
Barselon, 26 (A.A.) - Dün Franko 

tayyareleri Sagonte'yi bombardıman 
ettikleri sırada "Brenben., ismindeki 
ingiliz vapur mürettebatından bir kaç 
! .işi yaralanmıştır. Bunlardan birinin 
y;ıı::ısı çok ağırdır. 

Polonya dış bakanı 

Romaya gidiyor 
Varşova, 26 (A.A.) - Beok, 8 mart

tan 11 marta kadar Romada kalacaktır. 

Salahiyetli mahfiller, Polonya ve İ
talya devlet adamlarının bu aralık te
mas etmelerinin pek arzuya değer ol-
dul,u.n.,., ~U.ıraktA ~- ... 1.'i.ı:ı. crrtrk ~ 
rede italyan mümeasilini gönneılııc fır

satım bulmadığını beyan etmektedir-

ler. Bununla beraber yan resmi mah
filler, Polonyamn bir dörtler paktı ak

dedilmesine veya aynı suretle kurula
cak bir devletler grupunun öteki dev
letlere hükmetmesine muarız bulun

duğunu tekrar etmektedirler. 

Kıont Ciano'nun Varşpvaya yapaca
ğı seyahatin tarihi henüz tesbi1: edil
memiştir. 

~ 

lstanbul borsası 
26-2-1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

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

İı. frangı 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- ıs.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ta. 30.- 3.2.-

ÇEKLER 
Acılış Kapanış 

Londra tı.l\J.- b30.-
Nevyork 0.79625 0.7960 
Paris 24.39 24.39 
Milano 15.1380 15.1380' 
Brüksel 4.6916 4.6916 
Ati na 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4272 3.4272 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4234 1.4234 
Prag 22.6682 22.6682 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madrid 12.3810 12.3810 
Berlin 1.9686 1.9686 
Varşova 4.195 4.195 
Budapeşte 3.9875 3.9875 
Biikrcş 106.19 106.19 
Belgrad 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Moıkova 24.12 24.12 
Stokholm 3.0810 3.0810 

ESBAM VE TABvlLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu II 19.25 19.25 
(Vadeli) 

1933 ikramiyeli 
Ergani 99.- 99.25 

X Londra - İrlanda başvekili de 
Valera ve İrlanda delegasyonu Lond -
radan ayrılmışlardır. Perıombe gUnü "'" 
tekrar dönecekleı:dir. ~------------' 

~ 

%7 -~. 1938 

Elbise ve postal ahnocalt 
AnlKara Belediyesinden : 

1 -Fen amelesine yaptırılacak 44 
'8lum elbise ve 44 çift poetal on hOf 
gWt. miiddetle açık eksiltmeye konul-

~· 
2 - Muhammen bedeli (660) lira· 

du. 
3 - Muvakkat teminatı (49.50) 1i· 

radır. 

4 - Şartnaesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı i~eri Jialemine ve 
iateklilerin de 11 mart ~ C\IIDll. gü
nü saat on buçukta belediJ'e ençüaJ.o.. 
nine müracaatları. (480) 1002 

S.. saati sondı§ı 

ya ptırılaaak 
Ankara Belediyeeinıha ı· 
1 - Su idaresine :yapUrılacalr '5 

tane saat sandığı orı bet pn müddet
le açık eksiltmeye konUlnugıt.ur. 

2 - M uıhammen bedeli ( 4JO) ıHa .. 
dır. 

3 - Muvakkat tanimık (<IS,~ »" 
radır. 

4 - Şartnamesini pmec ietiyen-J 
!erin her gün yazı işJC9'ft kalemine "f1Ct1 
i•teklilerin de 11 mart 918 Clılmil '~ 
aaat on buçukıta Belem,. Eacttmeni1.1ı 
ne mür~caatları. ~-'31) 1toS 

, tc~a , .. 
Ankara icra Da.ireeıi Ga}'ft Mea ı 

kul Satq Menıurluğundan ı 

lzalei şüyudan doları satı1maıwoa: 
karar verilen tapunun 11 paıta 65 ~ 
iki parsel numarasında k&yııt_ı .~_Ao] 
karanın Tulice mahallesinde ~ 
caddesinde kain iki ev Ye iki diildr6Q 

ve iki arsa aşağıdaki prtlar da~ 
de açık arttırmaya çıkarılmıştır. E4S 

' sokak kapsından girildikte taban ve 
tavan tahta bir oda bir mutfak yı.ı.kar-{ 
da tuğla döşemeli bir sofa üç odalı &ol! 
tarafın sokak kapısı ayrı~ içe iıki od• 
hükümet caddesi üzerine iki d-. 
dan ibaret olup ayrıca k~ bir beıiıço 
ile diğer arsa ile birlikte beydi. ~ 
miyesine 9180 lira kıymet kOllGkmlf ~ 
tur. 

Satıt Şartian 

1 - Satış peşin_para He olmak üwtı 
4.4.938 tarihine musadıt pazarcesı ~ 
~ 14-.16 ya kadar Ankara icra daireı 
ıi gayri men.kul satıı memurluğund~ 
yapılacaktır. Talipliler takdir edil~ 
k[ymetin yüzde yedi buçuğu nisbo~ 

de pey akçesi veya mim bir bankanın 
teminat mektubunu verecektir. Tapv 
harcı ve ihaleden sonra tahliye masra~ 
fı milşteriye aiddir. Dellfiliye satq beJ 
delinden ödenir. 

2 - Tayin edilen gnüde teklif ed!i • 
len bedel gayri menkule takdir edilea 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğwı 
takdirde üç defa nida ettirildik.ten IOO 
ra en çok arttırana ihale edilecektil't 
Bulunmadığ ıtakdirde en çok arttırat1 
müşterinin teklifi baki kalmak tartU. 

19-4-938 tarihinemüaadif aah günü ... 
alt 14-16 ya kadar yapılan ikinci bQ 
arttırmada üç defa nidadan sonra • 
çok arttıran mil§terinin &erine ibaW 
yapılır. Bu iki ihalede ihale bedeli pot 
şinen ve yahud taleb üzerine vet"ileı:t 
yedi gün mihlin hitamında defe.ten te4 
timi vezne edilmediği takdird~ i~ 

bozulur ve mal yen~n on beş gtiq 
müddetle yapılacak arttırma sonun&! 
en çok arttırana ihale edilir. Ve arttır• 
ma aralarındaki fark ...e mahrum kalı~ 
nan faiz ve sair masraf evelki mqtc. 
riden tahsil olunur. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarile <fü 
ğer alacaklıların gayri menkul üzerin• 
deki haklarını ve husus.ile faiz ve mas• 
rafa dair olan iddialarını evrakı IDÜ8'I 

bitelerile 20 gün içinde bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu sicillile &ab~ 
o)nuyanlar satış bedelinin payla§ılmaıı 
sından hariç kalacaktır. 

Arttırma şartnamesi 20-3-938 tari • 
hinden itibaren 36/ 63 dosya numara• 
sile herkesin görebilme&i için açık bu· 
lundurulmaktadır. Talihler satıştan e• 
vel ve gayri menkulün tapu imar va• 
ziyetlerini ve satış şartlarını gömıüı 

ve kabul etmiş ad ve itibar olunurlaı 

ilanı keyfiyet olunur. 1098 

Fl~•tı , ıo llr•d•ıı ıtıh-..., 

Satı• :rerl yalnız ı 
.J. ROYSSEL 

:_;:;ı..~ Puis, 166 lld. Hau_,,,.n• 

ISTAllllUL, seroil• 
TOnel merd•111 12 No. 111: 

Waıem•., ziyaret ediniz •ıtp 
19 No.111 larile"'lz) lıterinlı. 
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H i K A Y E i~K·Jll•l•:uml 
Nöbetçi Eczaneler 

: İıtanbul eczaneai 

TABANCA 
Pazar 
Pazarteıi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cwna 
Cumartesi 

: Merkez " 
: Ankara " 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. . 
: E&'e eczaneıi 

l'tızan: Maurice Renard 

Gaston Mardoch, ağzında sigara .s~
k~kta yürürken , akrabalarınd~n bır:
nın kendisinden bir tabanca ıstemış 
olduğu birdenbire aklına geldi. Gas
ton, bir çocuk oyuncağını andıran e~ 
basitinden tutunuz da en mükemmelı
ne varıncaya kadar türlü türlü ?l~ Aa
letıerini teşhir etmiş olan hır silah 
Xllagazasınm vitrini önünde durdu. 
~ir kaç dakika sonra mağazaya girme
~e karar verdiği anda, kapının toic_ma
gıtıı kendisiyle beraber tutup çevıren 
fevkalade güzel bir kadınla çarpıttı: 
:Caston kenara çe~ildi; kadın. d~ ay1?ı 
hareekti yaptı; her ikisi de büyuk bı: 
nezaket gösterdi ama, onun ~d·ın· 
llezaket göstermesi daha tabıı ıdı. 
lldardoch uzanıp kapıyı açtı ve 

- Buyurunuz efendim ..• 
bedi. ~ 
nayan hafifçe gülümsiyerek maga-
~ girdL G:uıton ıı.igaaraını. ı;.oka.ğa. 
atarak kadını takib etti. Mağazanın 
sahibi ıçeri girenlere doğru ilerledi. 
:Bu silah taciri sakal ve caketi uzun 
kendi ufak tef;k bir adamdı. İçeri gi
r~nlere hiç bir şey söylemedi. Müşte
rııer arzularını söyleyinceye kadar o
nun aklı başka tarafta idi. Şimdi artık 
açıktan açığa gülümsemeye başlayan 
bayan, solunda ve biraz uzakta duran 
Mardoch'u ima ederek, . . 

- İhtimal, bay benden evel ıntıhab 
eder. Dedi. . 

Mardoch elindeki şapkasiyle de ışa-
ret ederek . 

' L".tfen su - Hayır, bayır, bayan.... u 
buyurunuz ... 

Karşılığında bulundu. 
1 Kendi mağazada, aklı başka Y..er er

de gezen silahçı vitrinden sokag~ ba
kıyordu. Yaban~ı kadın, neşeli bır e
da ile ona 

- Efeu'dim bir tabanca satın almak 
istiyorum, dedi. 

l'.7 • k" e bel. ~adının sesini i§:i ten bır ırns .~ u 
ltı Çocukluğundan beri onun, bugun b 
•ilahçıdan tabanca satın almak kadar 
hi b' d' w · bükıneder-ç ır şeye sevinme ıgıne . . . 
di. Fakat hakikatte o ç.ok kederlı ı~ı 
bu kederini gülümseme ile mümkün 
lllertebe gizlemek istiyordu. 

Kadın: 
- Sık sık köye giderek yapa yalnız 

bir "İllada kalıyorum. Bundan başka, 
ltır Yollarında otomobilimle tek başı
ıtıq Yolculuk yapıyorum. Böyle olunca 
l'anınıda adam akıllı bir silah bulun
dul'tnaklığım tazım, ~eği~ mi? Gazete: 
ler her gün yol kesicılerıınden bahse 
diyorlar .... Dedi. .. 

liaJA o o r.ıkarmıyan silahçı, tur-
a ses.mı :s •• 1. erek 

lü tabancaları fiyatlarını soy ıy 
"f · i yaptıktan tezgaha dizdi. Bu vazı esın .... 

sonra sedef ve altını kakm~lı kuçuk 
tab kaldırarak gösterdı, ~ u, ta-
b ancday~ ·ı ~ deta bir ınücevherı andı
anca egı, a 
tıyordu. . k kulla-

- Bunu vereyim mı?.. Ço 
nışJı .. Hele kadın çantasına çok elve-

rişli.... h. düşün 
- Hakkınız var. Bunu ıç .-

lllemiştim. Fakat bu tabanca, İd~a ~~ 
Yade bir oyuncağı andırıyor. cadınb" l 

"d faa e e ı -
kendimi hakikaten mu a . e is-
n:ı kl. w. . ·n adam akıllı bır ş y e ıgım ıçı , 
t' 
ıyorum. 'k Imayan bir 
Kadın halinde tekinlı 0 

. 
'b ' gösterdı. ~rovning tabancasını 

Silahçı, 
- lki yüz elli frank! 
Dedi. 
- Kurşunları iri mi? 
- Dokuz milimetre. Aksi takdirde 
- 'Gösterir misiniz? 

bir fikir edinemiyeceği,?:1· . . e ge· 
Silahçı, kadının dedigını yerın 

Çeviren: Hikmet Tuna 

tirdi. . N 
_ Hım! Biraz küçük değil mı? e 

dersiniz? 
- Normal çap 1 

P ki .. le ise satın alıyorum. 
- e , oy . , L"'t 

dg" lmır uKurşunlariyle beraber, e ı 
fen dollurur muaunuz. Nasıl dolduru-

luyor? 1 
Silahçı tabancayı doldurd~; nası 

dolduruıacağını da gosterıp ızah et
tikten sonıa, sildi ve tabancayı kadına 
erdi Bu arada bir sandalyeye otur
~uş ~lan, Mardoch, kendisinınki ile 
karşılaşacağını his eder etmez, her de
fasında gözledni başka tarafa kaydı
ran bu çekingen zarif kadını göz hap
sine almıttı. 

İstediği parayı alan sili.hçı, taban
cayı kadının çantasına yerleştirdi. Ka
dın da bunun üzerine mü§ıkil bir vazi
yetten yakasını sıyırmış bir ~nsan .. h~
liyle aevine toevine kapıya dogtu yuru
dü. 

Kasa bagmda duran silahçı, 
- Af buyurunuz, adınızla adresinıi

zi rica edeceğim. Kanunen, bunu yap
mak mecburiyetindeyim ..• 

Diye sealendi. 
- Öyle mi efendim? Ben Jvette 

Meevil'im. Chateaubriand meydanı. 
numara 19. Bu kadarı kifi mi efe<n· 
dim? . 
Kadın artık sokağa çıkmıştı. Zdh-

ninde k~dının adiyle adresini tekrar
layan Madroche, onun şrk ~.ir ~tomo
bile binerek uzaklaştığını gordu. 

_ Bay ne emrediyorlar? 
Mardoche hem yerind.en kalkır,or. ve 

h de "hakikaten nefıs şey... dıye 
em ' bT aöyleniyordu. Silahçı bir şey ı ıyor-

wuş gibi başını salladıktan sonra, 
-Hım? 
Diye, Mardoch'a sordu. 
- Bu kadının kafasında korkunç 

şeyler dolaşıyor. Bu gibi şeylerde ben 
hiç yanılmam. 

_ Bunu nereden anladınız? 
_ (Jnun sinirli oluşundan. 
_ Oyle mi? ı Ben on~a .~~.a .b~tka 

b' ey .ili& ettim. Onda uzuntu ıçınde 
ır ş b' ı·nsan hali var ... Ancak onun 

olan ır · Ç" k" .. .. t '.sü tabii bir haldır: un u, 
bu uzunu ' k 

. d m tabanca satın alma zorun-
bır ka ın .. u·· ntülü bir mesele-k 1 ış olması uz 
da a m b' erkeg· in kadın çorabı sa
dir. Tıbkı ır . 

al gibi bır şey .. 
tın rnası . d bır sahtelik sezili-

Onun neşe_sın.lela otomobil gibi ileri 
d Tabıı vı , k yor u:.. ' daha doğrusu, aça-

sürdugu sebebler, "d' Vakıa .b. uydurma ı ı. 
mak yolları gı 1 

- .1. ama bu hu-
. amber dcgı ım ' 

ben bır peyg . . ·şelibilinn ... 
susta bahse bıle gırı 'l~ hçı tekrar 

Tabancaları toplay;n s~e~te Meevil. 
başını salladı : Baya d J da oturu
Chatteau briand mey anın 

yor, numara 19. d bahsediyor-
- Korkunç şeyler en 

sunuz ! 1 ez ki de-
s .lA h elden bir şey ge ın . ' 

ı a çı, 'lktı 
mek ister gibi, omuzlarını sı · 

_ Emrediniz efendim. . 
- Lütfen bana bir tabanca gösterır 

misiniz? d' 
Gaston Mardoc •• e, kendi ken ıne. 

ak bir hadıse "Hayır!" Dedi. "Muti a 
. hayır l Ola-olacak Hayır ve bın kerre b 

. S teye karşı e-
maz. olmamalıdır. osye k til ol· 
nim.vazifem. .. Bu nefis kadı:° adadı 
mamalıdır 1 Gaston bir taksıye a . 
Chateaubriand meydan.ında 19. nıı:ın~
ralı evdeki hizmetçi kadın. e;~n w~ı;. 
bir sürü güzel kadınla dolu o .;.g -

Çin sorgu dinlemeğe alı'111ıştı. (:.dart~ı· -

: Sebat vo Y eniıehir ,. 

HALK ve YEN l 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesj 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıi cünlerinden baıka 
H A L K sinemasında herıün halle 
matineleri: 12.15 

Film değişme eünleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a .• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Tclefoı_ı, müra
caat şehir: (1023-1024), - Şehırlerara
&ı: (2341-2342). - Elektrik vo Havagaz~ 
Arı.:a Memurluğu: (1846). - Meaajerı 
Şehir Anbarr: (3705);--: Tak.si. Te
lefon numaraları: Zıncırli camı cıvarı: 
(2645 1050 1196). - Samanpazan civa
rı: ciso6, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzba51: 
GÜven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus takıi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah 
İlk 

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

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

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

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

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

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

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

Yenişehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

1.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

Akşam 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarr'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
manları ıeferler daha 111ttır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araıında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beıı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; taat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Uluı Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı Mey
danına dönüıleri sinemalarm da&ıhı 
saatlerine tlbidirlcr. 

Poıta Saatleri 
Posta aaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhiltlli 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpqa'ya : Her aabab 1.20.Her 

akşam lll.lS vo 19,-45 
de (sair, perıembo, cu
marteıi Toroı ıilrat.) 

Samıun hattına: Horcün 9,35 (Kayse
ri, SıvH, Ama1ya bu 
bat iiserindodlr.) 

Diyarbakır hattı : Hereiin 9,40 
Zonculdak hattı : •• 15.00 
Kırıklı:ale'ye rayotobila ,. 16.0S 

GONDELIK 
Hicri - 13915 
Zilhicce: 26 

S. D. 
Güneı: 6 37 

Rumi - 1353 
Şubat: H 

S. D. 
Ak:ıam: 17 SS 

olduğunu, bir meleği andıran genç ka
dının cehennemde yaşar gibi bir hayat 
sürmekte olduğunu öğrendi. 

Mardoche'in tavır ve hareketini be
ğendiği için, Jvettc kendisini tetkik 
ederken, hizmetçi kadın, 

- Bu yavan herifin başına bir bela 
gelse de herkea kurtulsa l Diye ilave 
etti. 

Gaston tefekkür ederek büyük bir 
dehşet içinde ayrılıp gitti. Ne yapma
lı idi? Ya kadın, düşüncesini bu gece 
gerçekleştirirse, sonra ne olur? Çün
kü, kocayı uykusunda öldürmek bir i
tiyad halini aldı 1 'Gaston bütün gece 
korkulu rüyalar gördü. Sabahleyin u
yanır uyanmaz, aabah gazetelerini al
dırdı. Büyük bir heyecanla sayfaları 

çevirdikten sonra, "Son dakika" sütu
nunda şu havadisi okudu : 

"Chateaubriand meydanında 19 nu
maralı evde oturan yirmi üç yaşların
da bayan Jvette Meevil, bu gece oto
mobiliyle yalnız baŞıina eve gelirken, 
ikametgahına yaklaştığı sırada iki 
haydud otomobilin baaamağına atlaya· 
rak camlarını kırdıktan sonra, kendi
sine "dur 1" emrini vermiılerdir. 

Sükunetini kaybetmiyen bayan Me
evil, mütearrızlara tabanca ile atef et
miıtir. Tabanca, büyük bir talisizlik 
eceri olarak, mermisiz fiteklerle dol
dı;.rulmut bulunuyormu,. Kanımı bü
yük bir sabırsızlıkla bekliyen Bay Me
evil, pyet ilk tabanca ıeıini ititir ifit· 
mez sokağa fırlayarak haydudları ka
çırmamıt olsaydı, kimbilir ne büyük 
bir facia olurdu?! Acaba bu, organize 
edilmiş bir baskın değil midir? Polis, 
hizmetçi kadmm tarif ettiği ve ayni 
gün öğleden sonra Bay Meevil ile ba· 
yan hakkında malumat iıtiyen 9ahaı 
derhal araştırmağa baflamıftır." 

Mardoche, • k ··ğrenmek" e ı 
he her şeyi sorma ' ~ tımıala-
di. Nitt: ... in1, so~gularıyl~: ar!ası ola-
' le şık ve zarıf Jvette ın • 

r.y M Tin kaba saba bır adam 
cak Bay eevı 

"Bu silahçılar ne kadar ihti.maınsız 
oluyorlar; tabancaya hiç böyle fi~.ek 
Jtonur mu? 1" diye söylendi. 

Roma-Berlin mihveri ve 
Tuna havzası ·devletleri 

La T ribune des Nationsda 
Pierre Dominique ya.zıyor 

B. Şü§nig'in AI.manyaya yaptığı zi
yaretin 1-ıaberi Avrupa kamoyu üzerin· 
de bir yıldırım tesiri yaptı. Gazetele
rin pek çoğu bir sürprizden bahsetti· 
ler. Ve hemen bütün gazeteler bu ziya
retle bir kaç gün önce bütün Avrupa
yı hayrete düşürmüş olan alman dahili 
buhranı ve Romanyada Goga kabinesi· 
nin istifası hadiseleri arasında bir 
münasebet aradılar. 

Hakikat şudur ki, bahsi geçen ziya
ret hakkında tam bir tahlil yapabilmek 
için bunu yalnız alman dahili buhra
nına ve B. Goga'nın istifasına dağil, 

fakat Almanya ve Avusturyanın Tuna 
havzasında takib ettikleri umumi po
litikaya bağlamak lazımdır. Ki bu po
litika da kısmen, İtalyanın ve hatta 
Almanyanın İngiltereye karşı takib 
ettikleri siyasetin neticesidir. Ve bu 
iki siyaset arasında münasebetler, hiç 
bir zaman şu son haftalarda olduğu 
kadar ı.arahatle meydana çıkmamıştır. 

ltalya ve Almanyanın aıkıntılan 
Üzerinde durulması lazım gelen ilk 

nokta Almanya ve İtalyanın içinde bu
lundukları sıkıntılı vaziyettir. Al
manya bu aene silahlanma sahasında 
azami haddine varacaktır. Şimdiden 
büyük endüstri şikayete başlamıştır. 

Ve bizzat Almanyada meşhur dQrt 

senelik planın Almanyayı çıkmaza gö

oluyordu. Onun içindir ki alman gaze
teleri, bu teşebbüsün B. Hitler.in da
veti üzerine yapıldığını tebarüz etti
rirken italyan gazeteleri, B. Şuşnig'in 
hareketinden bir gece eve! kendisiyle 
uzun bir telefon muhaveresi yapmış o
lan B. Musolinin bu işte oynadığı ro
lü kaydediyorlardı. 

Gerçi bazı italyan gazeteleri hadi
seyi, Roma - Berlin mihverinin ta.kvi· 
yesi şeklinde tefsir ettiler. Fakat ba
sit olan bu görüşün ıb[;ru olduğu ka
naatinde değilim. Bir yandan bu müla
kat vukua gelirken bir yandan Roma, 
Berlin - Roma minverine Viyana ve 
Pıağı, hatta Budape§teyi bağlayarak 
Almanyayı abloka etmek istiyordu. Üç 
küçük devlet birbirlerine yakınlaşmak 
lüzumunu his edecek kadar yakm 
komşudurlar. İtalya, bir Tuna fede
rasyonu şeklinde eski Avusturya - Ma
caristan imparatorluğunun ihyasını 

hiç istememekle beraber bu anlaşma 
temayüllerine iyi bir nazarla bakmış
tır. Buna mukabil, her halde Almanya, 
ayni temayülü, cenuba doğru yolunu 
kapamaya matuf bir teşebbüs diye te
lakki etmiş olmamalıdır. 

Blrleıik Amerika 
türdüğünü ıöyliyen sesler işitilmek- Müsta.~.uel İngiliz dış politikası 
tedir. ne olacak ? 

Gerçi ailMılarunak fena değildir, Amerika gazeteleri, "ingiliz siya· 
ama iki şıktan birini tercih etmek ıa. st buhranı 'iddetleniyor, ingilizler 
zımdır. Ya durmalunzın silahlanmak faşist bloku önünde teslim oluyorlar,, 
ve bu yüzden iflaa ıürüklenmek, ya· başlıkları altrnda lngilterenin mtis
hud da silahları kullanmak, yani harb takbel dış politikasının ne olacağını 
etmek. · araştırıp meydana Cjtkarmağa uğraş-

Fakat harb ihtimali halinde; orqusu. maktadırlar. Amerikanın Avrupaya 
kuvvetli olan ve donanması ile hava karşı ittihaz edeceği hattı h~reket, bu 
kuvvetlerini takviyeye karar veren siyaaete bağlı olacaktır. 
Fransa ile kar,ııa,mak mukadderdir. •• • 
Gene durmadan ıil&hlanan ve silihla.rı Bir donilm noktası 
söylendifinden daha çok kuvvetli olan 
bir İngiltereyi de hesaba katmak li· 
zımdır. Müttefik Japonya Çinde kafi 
derecede me,guldur. Ve general Fran
ko lapanyada büyük bir fCY yapama
maktadır. Almanya, 80.000 aakeri İs
panyada, 6 fırkaaı Libya'da, bir ordu
su Habefistanda bulunan ve fethetti• 
ği genit Habeşistana bile hakkiyle ta
hakküm eedmiyen İtalyaya güvenmez. 
Sonr, bir hücuma uğradığı takdirde, 
Çekoslovakya ölünceye kadar kendisi
ni müdafaa edecektir. Avusturyanın 
bir ordusu vardır. Polonya kararsız bir 
vaziyette beklemektedir ve uzaktaki 
Rusya, müdahalesi çok tehlikeli bir 
hasım olmakta devam ediyor. 

Sonra Almanya ve İtalyanın Tuna 
havzasındaki tabii zıddiyetini de he
saba katmalıdır. Şüphesiz ki bazı n0ok
talar üzerinde tam anlaşma vardır. Me
sela her iki devlet Yugoslavya ve Ro
manyaya yakınlaşmakta mutabık kal
mışlardır ve Goga'nın düşmesi ayni za
ır.anda hem İtalyanın hem de Alman
yanın bir muvaffakiyetsizliği gibi te
zahür etmiştir. 

Antikomintern paktına girmeye da
vet edilmi§ olan B . Şuşnig gerek B, 
Ciyano'nun ve gerekse B. Hitler'in is
rarlarına mukavemet etmiştir. Gerçi 
İtalya, şimdiye kadar kendi oynadığı 
Avusturya ve Macaristanın himayecisi 
rolilnü -ilmanyanın almasına karşı ka
yıdsız değildir. 

Almanya ve İtalya tarafından orta 
Avrupada Balkanlara ve Polonyaya 
kadaı- yapılan gayretler biribirini it
mm edici iki faaliyet diye taavir edil
mek şöyle dursun bilaiks biribirini 
nakzeden iki garabet diye görülmek
tedir. 

Berhtesgaden mülakatına gelince, 
unutmamalı ki başvekil B. Bitler, 4 
şubatın ertesinde alman ve dünya ka
moylarını faşırtacak bir muvaffakiye
te muhtaçtı. Kendisini hem derin su
rette sulhçu olarak göstermek, hem de 
buhrandan sonra faal bir politika ta
kib edebileceğini is.bat etmek istiyor
du. 

B. Şu!Plig'le ııkı münasebet halin
de olan B. Musolini, Avusturya baş ve
kilinin, Avuaturyanın istiklalini ida
me etmek arzusunu bildirmek üzere 
Berhtesgaden'e gitmesinde bir mah· 
zur görmemiştir. Onu bu ziyarete tet
vik etmekle B. Muaolini bir tqla iki 
kuş vurmuş oluyordu. İngiltereye kar
tı o da sulhçu temayüllerini göstermif 
:ve Viyanada mevkiini sağlamlagtırmIJ 

Nevyork Herald Tribune, 20 şubat 
tari-hinin bir dönüm noktası teşkil e
deceğini yazmaktadır. B. Eden, Ame
rikan kamoyuna, diktatörlilk prensip
lerinin iatilkına kartı demokrasi fi
kirlerinin müdafaasını temsil etmek
te idi. 

Amerika kamoyu, ingili.z kabine
sinin B. Hitler tarafından kendisine 
karşı yapılan hücumdan birkaç saat 
sonra B. Eden'in istifasına meydan 
vermiş olmasına hayret etmektedir. 

Son hadiseler ve B. Ruzvelt'in 
ekonomik fikirleri 

İngiliz kabinesi aleyhindeki ten
kidler, acı istihza ile endişe ve telaş 
arasında tenevvii göstermektedir. Ve 
resmi: mahfiller, son hadiselerin B. 
Ruzvelt'in siyasi ve B. Cordell Hull
ün ekonomik sahadaki demokratik 
cephe fikirlerine bir darbe indirmiş 
olduğunu beyan etmektedir. 

Bu mahfiller, ingiliz kabinesinin 
istihalesini dikkatle takib etmekte
dir. Zira, bundan ortaya bir dörtler 
paktı çıkması ihtimali vardır. Ameri
kalılar, bu dörtler paktının :.imdilik 
sulhu ve fakat aynı zamaıtda alman
italyan satvetinin artmasını ve İngi
liz nüfuzunun bütün dünyada zafa 
dütmesini temin edeceği mütaleasın
dadırlar. 

Yugoslavya 
Sulh eseri yolunda 

Yarı resmi Samuprava gazetesi, baş 
makalesinde diyor ki : 

"Bütün dünyayı halen sarsmakta o
lan heyecanlar ve sinirlilik bugün Bal
kanlara tesir etmemektedir. Cenubu 
şarki Avrupası devletlerinin gentle· 
men agramenti olan Balkan an1 antı 
paktı, milletlerin arzulan dahilinde 
sulh eseri yolunda devlet adamlarının 
samimi ve dürüst bir surette iş birliği 
yapmalariyle alınabilecek neticelerin 
en mükemmel bir misalini teşkil et
mektedir. Daha bundan bir kaç sene e
vci, yarım adamız, bir çok endişelere 
sebeb olmakta idi. Zira, Balkan devlet
leri arasında o zaman, lüzumu kadar 
anlaşma ve Ahenk mevcud değildi. 

Yanlış telikkiler, aaırların verdiği fe
na dil§Unceler ve yabancı tesirler, em
niyetsizliği arttırmakta ve biribirleri 
üzerine sevkedilmekte olan komşular 
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arasında gittikçe daha kalın ve yük· 
sek duvarlar örülmekte idi.., 

Kıral Aleksandr'ın politik.ası 
Samupravaı bundan sonra, Balkan 

milletleri arasındaki anlaşmazlıkları 

kaldırarak yeni bir iş birliği devresi 
açmak hususunda l<ral Aleksandr'ın 
gayretlerini tebarüz ettirdikten sonra, 
yazısına şöyle devam ediyor : 

"B. Stuyadinoviç de iktidar mevki• 
ine geldiğinden beri kral Aleksandr'ın 
bu politikasını gütmekte ve Balkan an. 
tantmı, dünyan:n bu kısmında, kuv
vetli ve sağlam bir enternasyonal te
şekkül ve ayn zamanda sulhun mühim 
bir mesnedi yapmaktadır. Bu suretle, 
bu gün, Balkan milletleri ikinci dere• 
cede milletler değillerdir. Onlar, bü~ 
tün devletlerin enternasyonal konse
yinde müsavi hukuka sahih azalardır. 
Sözlerine hürmet edilmekte ve sözle· 
ri dinlenmektedir. 

Tam bir görüş birliği 
Balkan antantı, bu gün yalnız Bal• 

kanlarda oturan bizler için değil, fa· 
kat aynı zamancta bütün Avrupa için 
de bir hakikattir. 

Bu seferki Ankara konferansı, bun
dan diğer konferanslardan daha iyi 
bir surette Balkan antantı devletleri 
arasında hiç bir mühim siyasi mesele 
üzerinde anlaşmazlık mevcud bulun
madığını tesbit eyliyecektir. Bu kon• 
ferans, aynı zamanda şunu da tesbit ey 
liyecektir ki, Balkan devletleri, ara· 
larındaki tesanüd ve ahenk sebebile 

Avrupada ıiUl~un idamesi bahsinde 
kuvvetli ve mühim unsurlar haline 
gelmişlerdir. Ankara konferansı, Tür· 
kiye, Romanya, Yunanistan ve Yugos· 
lavyanın harici siyaseti şefleri için, 
enternasyonal siyasi vaziyeti birlikte 
tetkik etmek ve ''Balkanlar balkanlı• 
!arındır,, müşterek prensipi zihniyeti 
dahilinde müşterek hattı hareketlerini 
tesbit eylemek için de bir fırsat teşkil 

edecektir. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıekli 

Soldan sağa: 
1- Sual etmemeli. 
2- Kırmızı - Kırmızı bir taş. 
3- Sarhoş değil - Kı 
4- Levrek balığının uzerinc konur. 
5- Saçla kaş arasr. 
6- Miki Mavs. 
7- Diigmeye basınca çalar - Beysir. 
8- Göl - Kö~k. 
9- Az ucak. 

Yukarıdan aşağıya: 
1- Sual etmemeli. 
2- Bir erkek ismi - Kırmızı. 
3- Sarhoş değil - Kı 
4- Levrek balığının uzerine konur. 

9 

5- Saçla kaş arası - .Bir namlunun içinde-
ki oyuklar. 

6· Keyfi yerinde. 
7- Kırmızı - Bir nota 
8- Göl - Rusyada bir dağ. 
9- Az sıcak - Safha. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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................................ 
Küçük il6n şartlara 

Dört satırlık küçük iUnlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilaniann her defası 
için ıo kuruş alı~ı~. ~~sela 10 defa 
neşredilecek bir ılan ıçın 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş alınır. 

........ ' ........... ' .... ........................... ı 

iş arayanlar: ... 
Meslekten yetişmiş tedris usulüne 

vakıf bir öğretmen - Türkçe ile mu
kayeseli pratik ve grematikal fransız
ca öğretmektedir - Ulus C.B. 1077 

Almanca dersleri -Tecrübeli alman 
bir bayan almanca dersleri vermekte -

· dir. Ulus gazetesine "C. W.'' rumuzu -
na mektupla müracaat. 980 

Mühendis - Yalnız Nafıa Bakanlı
ğına tazminat borcu olan serbest bir 
mühendis iş aramaktadır. Ulus'da 
M. h. s. rumuzuna yazı ile müracaat 
edilmesi. 1097 

Kuvvetli hesap öğrenmek için -
Yeni bir metod sayesinde en az hesap 
bilenlere dahi azami 45 günde mükem
mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir. 
Ulus'ta (hesap) rumuzuna yazı ile mü-
racaat edilmesi. 1085 

Kiralık: 

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

952 
Kiralık - Adliye sarayı karşısında 2 

ınci noterin üst katı kiralıktır. Müraca-
at. Tel No. 3717 979 

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
2 oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
lamşlı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
laha müracaat. 1024 

Kiralık kat - Yenişehir Selanik cad
desi 22 N o. lu evin müstakil birinci ka
tı 45 liraya kiralıktır. 3 oda mutfak 
banyo alt kata müracaat 1054 

Bayan ve aile için - Üst kat sıhi ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 

Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık kat_ Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak Na: 2 apartmanın zemin 
katında dört odalı bir daire kiralıktır. 
Telefon: 1348 1078 

Kurslar: ... 
2 ayda diploma - Mart başında baş

hyacak olan daktilo kursunun 44 üncü 
devresi iki ayda diploma verir. Yenihal 
arkası Y enihamam apartımaru kat 2 
Tel: 3714 1020 

44 üncü devre - Daktilo kursu ay 
başında bu devresine başlıyor. Hergün 
kayıd ve kabule devam etmektedir. 
Yenihal arkası Yeni hamam apartmanı 
kat 2 Tel. 3714 1021 

Daktilo kursu - Tahsil aranmaksı
zın herkesin girebileceği bu kurs 
2 ayda kültürden tasdikli diploma ver
mektedir. Yeni hamam apartmanı kat 
2 Tel: 3714 1022 

İş verenler: 
~ 

Memur aranıyor - Kefalet verebile
cek mesuliyetli bir ambar memuruna 
ihtiyaç vardır. Anfartalar caddesinde 
Emek Apartımanı Arkur şirketine mü-
racaat. 1031 

··.~~ : o~~ercİ~~İık · .• "··. ~ · 

Daktiloluk imtihanı 
Ankara Vilayeti Defterdarlığın

dan: 

27 ' Zt 77zT 

Satılık: 

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

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

Satılık arsalar - Yeni şehir Karanfil 
sokak Nafta karşısında 485 m~, Sıhiye 
vekaleti yanında 490 mı iki arsa acele 
satılıktır. Telefon; 1449 939 

Satılık 800 metre arsa - Bakanlık • 
lar karşısındadır. Kültür Bakanlığı mu
hasebesinde İsmet Arıduruya müra -
caat. 970 

Satılık apartıman: Yenişehrin en gü
zel bir yerinde yılda 6500 lira kira ge
tiren yeni konforlu bir apartıman satı
hktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara
oğlan Koç apartımanı No. 4 komüs-
yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 

SATILIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü
mune hastahanesinde Dr. Kamileye 
müracaat. 1006 

Satılık arsa -Sıhhiye Vekaleti ya
nında asfalt cadde köşesinde 27 - 37 
cephelidir. Blok apartıman inşasına mü-
saiddir. Tel. 3059 1039 

Satılık arsa - Yenişehir konur so
kak 373, Maltepede en hakim yerde 625 
M. ehven fiyatla verilecek. Tel. 1538 

1040 
Acele Satılık Arsa - Karanfil soka

ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se
Ianik cad. Tel: 2323 1057 

Satılık iki arsa - 1. Y enişehirde Sö
zenler cadd. İş sokağında. II. Ankara
da - Yangm yerinde. Ehven bir fiatla 
acele satılıktır. Ulusda (S.) rumuziy
le. 1078 

Aranıyor: 

PiYANO ARANIYOR - Piyano
sunu satmak veya kiraya vermek isti
yenlerin Ulus Gazetesinde Haydar 
Pinyala müracaatları. 1025 

Basit tekilde bir yatak odası, bir ye
mek odası ve bir salon takımı aran-
maktadır. Telefon: 3011 983 

Pansiyon aranıyor - Bir memur bir 
aile ne::cdin.de pansiyon arıyor. Tafsi
Ult:ın yanlınaax. ( Y cnişchir poatahane-
si "Po.st restant : S.H.S.) 107 5 

.. 
Vakıflar. Umum Md. · 

Satıhk arsa 
Vakıflar Genel Direktörlüğünden : 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

1 - Ankarada Hatıp çayı kenarında 
7000 lira muhammen kıymeti olan U
zun oluk değirmeni ve arsasının mül
kiyetinin satılması kapalı zarf usuliy
le ve bedeli beş müsavi taksitte öden

Kmık Beledzye Riyasetinden : mek üzere arttırmaya konulmuştur. 
1 - Belediyemizce yaptırılması ka-2 - Arttırma müddeti 21 şubat 938 

rarlaştırılan elektrik tesisatı gerek 
gününden 22 mart 938 gününe kadar 30 kapalı zarf ve gerekse pazarlık sureti-

gündür. le iki defa ilan ettirildiği halde keşif 
3 - İhale 22 mart.938 tarihine tesa- bedelinin kifayetsizliğinden dolayı ta

clüf eden salı günü saat 16 da ikinci va- lip bulunmadrğmdan belediye mecli
kxf apartımanmda vakıflar umum mü- sinin şubat - 938 içtimamda keşif be
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapı- deline ( 434C) zam edilerek bütün te
Jııcaktır. sisat (27796) lira 34 kuruşa çıkardmış-

4 - İsteklilerden teminatı muvak- tır. 
kate olarak 525 lira alınacaktır. Bu te- 2 - İş: Kınık belediyesine aid elek-

. kb trik tesisatıdır. minat ya vakıflar veznesıne ma uz 
3 - Eksiltme: Kapalı zarf usulü ilemukabilinde yatırılmış nakid veya hü-

kümetçe muteber bankalardan alınmış di~·-Eksiltme müddeti: 16- şubat-938 
mektub olacaktır. tarihinden 3 • mart _ 938 tarihine kadar 

5 - Teklif mektubları 22 mart 938 15 gündür. · 
salı günü saat 15 şe kadar üçüncü mad- 5 _ İhale martm 3 cü gününe mü
dede yazılı mahaldeki ihale komisyo- sadif perşembe günü saat 16 buçukta
nu reisliğine verilmiş olacaktır. Kmık belediyesinde encümen hu-

6 - Teklif mektublarmda şartname- zurundadır. 
nin tamamen okunup kabul edildiği 6 - İhale: 2490 sayılı artırma, eksilt 
tasrih olunacaktır. me, ihale kanununun hüküm ve kaide-

7 - Satış şartnamesini görmek isti- lerine göre yapılacaktır. 
7 - Tesisatın keşif bedeli (27796) yenlerin Ankarada vakıflar varidat 

lira 34 kuruştur. 
Muhakemat müdürlüğünde elli lira müdürlüğüne müracaatları. (421 ) 957 8 _Teminat muvakkate (2084) lira 

ayhk ücretli daktiloluk için 4-3-938 72 kuruştur. 
cuma günü sat 10 da imtihan yapıla- ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.. 9 _Tesisatın şekli nafia vekaletin-
caktır. Orta tahsil görmüş olanların - YAKAN BUSELER S ce musaddak proje, plan, şartnamei 
mezkur saatte defterdarlık muhakemat : Tino Rossi : fenni, ınuka-. elename, ve vekaletin 
müdürlüğüne müracaatları. 

~491) 

;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr kuyut ihtiraziyesi nazarı dikkate a
lınmak kaydiledir . 1027L_ _________ _ 

Satılık kasalar 
'.Ankara Def~~ı·dar!ığından 

Cinsı Etiket 

Mukadder 
kıymeti 

İrtifaı Tulü Arzı Lira Ku. 
----- -- ---

Dipozitosu 

Lira Ku. Adet 

ı Kapulu kasa 5036 1,40 0,80 0,60 45 00 3 38 1 
2 Kapulu kasa 3035 1,60 1,00 0,70 75. 00 . 5 63 . . 1 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti binası dahilınde, eskı kasa daıresı~de 
nıevcud yukarda cins ve evsafı yazılı iki adet kasanm kaldırma, naklıye 
ve sair masrafları müşteriye ait olmak üzere açık artırması 7-3-938 pazar
tesi günü saat 15 de defterdarlıkta müteşekkil kom~syon~a !apıl~~a~tır. 

İsteklilerin hi ?..,larmda yazılı dipozito makbuzlarıyle bırlıkte sozü ge-
çen komisyona m ·racaatları. (502) 1090 

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

1065 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eclr .. 
Telefon . 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D.5. 667 

,, ... 

1 t1AS1tı 1lAC1 
KANZUK .. . . .. ... ~ 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
?amanda tamamen ve kökünden çıka· 
nr. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec· 
zanesi. Her eczanede bulunur, ci<I 
ve müessir bir :-ıasır ilacıdu. 596 

Nallıhan Asliye Hukuk Hakimli -
ğinden : 

Nallıhan kazasının Tekirler köyün
den Abdurrahman oğullarından Musta
fa oğlu 310 doğumlu Mehmedin 331 yı
lında asker olarak Ankara Talimgahı
na sevk ve oradan da Kafkas cephesin
deki kıtalardan birine nakledildikten 
sonra gaip olarak bir daha ölü veya di
ri olduğuna dair hiç bir haberi alınama
mış olduğundan bilmuhakeme gaipliği
ne karar verilmesi karısı aym köyden 
Mehmet kızı Fatma .Sarıyer tarafından 
istida edilmiş olmakla yapdan duruşma
da: İttihaz olunan karara binaen 331 yı
lında asker olarak Kafkas cephesine 
sevkedilen şimdiye kadar hayat ve me
matı hakkında bir gQna haberi alma -
marruş olan gaibi mumaileyh Mehmet 
hakkında malfunatlarr olan kimselerin 
işbu ilan tarihinden itibaren (bir) sene 
zarfında malumatlarını Nallıhan Asliye 
hukuk hakimliğine bildirmeleri husu
su kanun umedeninin 32 inci maddesi 
mucibince ilan olunur. 1096 

Umumi heyet toplantlsı 
Ankara ıımentoları T. A. Ş. 

idare me<llslnden: 
Şirketinizin alelade umumi heyeti içtimaı 25 Mart 1938 tarihine 

müsadif çarşamba günü saat 15 te Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
binasında yapılacağı ilan olunur. 

RUZNAME: 
1.) İdare Meclisi ve Mürakıp raporlarının okunması ve idare 

Meclisinin ibrası. 
2.) Şirketin mevcudat defterleriyle bilanço ve kar ve zarar he

saplarınm tetkik ve tasdiki. 
3.) Müddetleri biten idare meclisi azalariyle mürakibin yenickn 

tayinleri ve aidat ve ücretlerin tesbiti. 
4.) İdare Meclisi azalarının şirketle muamele yapabilmeleri için 

müsaade verilmesi. 1105 

f""H'i;;~d~;1~;"';~·~·1·~~;;;; .... 1 
--

İsparla lpHk f ıbrlkası T. A. Şirketinin 
-------- 16 Mart 1938 tarihinde yapılacak 1937 yılı hissedaran toplantı--: sına aid müzakerat ruznamesi. -
: 1 - Meclisi İdare VC' mürakip raporlarının okunması 
: 2 - 1937 senesi bilanço ve kar zarar hesaplarının tetkik ve tas-
E diki ve idare meclisinin ibrası - 3 - 1938 yılı devrei hesa.biyesi için mürakip intihabı ve muma---: ileyhe verilecek ücretin tayini 
E 4 - İdare meclisi azasının huzur haklarının tesbiti. 1099 ~ 
- r ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Umumi heyet toplantısı 
Bulvar Şirketil.'J.den : 

İzmir İmarat ve i~aatı umumiye 
Türk Anonim Şirketinin Heyeti umu 
miyesi 26 mart 938 cumartesi günü 
saat 11 de toplanacağından 50 hisseye 
sahih olan ortakların muayyen günde 
~irketin Çaıtalka,a hanındaki dairettin 

de hazır bulunmaları ilan olunur. 
Ruznamei mü;ıakerat : 

1 - İdare meclisi ve mürakip rl 

porlarının okunması . 
2 - 1937 senesi bilançosunun t~ 

diki ve idare meclisinin ibrası 
3 - Müddetleri biten azaların yer 

lerine seçim yapılma1ı11 
4 - Mürakip seçimi ve 

nın kararlaftınlması. 



Mastarcı tesviyeci 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
iünden: 
Kırıkkalede topçu mühimmat fab

rikası için beş birinci sınıf mastarcı 
tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol ınas· 
rafları kendilerine aid olmak üzere 
:Yapılacak imtihanda takdir olunacak 
~ün.delikle çalışmayı kabul . edenl~r 
ım.tıhan için nüfus ve askerlik tahsıl 
\>e sanat vesika ve bonservisleriyle 
doğruca fabrika müdürlüğüne müra
caatıarr (351) 847 

11 kal~m melbusat 

ah nacak 
J\skeri Fabrikalar Umum Mü

CJüı-lüğü Satm Alma h:omi&yonun -
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 yün fanila 
800 adet mendil 
125 adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yilzil 

1036 adet havlu 
Tahınin edilen bedeli (2337) lira 

'(10) kuruş olan yukarıda cins ve mik
darlarx yazılı on bir kalem melbusat 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 1 mart 1938 
salı günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
koınisyondan verilir. Talihlerin mu

"akkat teminat olan (175) lira <29) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 v~. 3 
ll'ıaddelerindeki vesaikle mezkilr gun 
~e saatte komisyona müracaatları. 

(474) 992 

Müteahhit nam ve hesabına 
1 O ton gümüı kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o· 

lan 10 ton gümüş kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
koınisyonunca 11. 3. 1938 cuına günü 
tıaat 14,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
ınisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (60) lira ve z49o nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkOr gün ve saatte ko

ınisyona müracaatlarr. (475) 993 

679 takım yaıllk erlf elblsesl 
Askeri Fabrikalar Uınum Mü

dürlüğü Satın Alnıa Komisyonun • 
dan: . 

Tahmin edilen bedeli (5535) !ıra 
(70) kuruş olan 679 takım yazlı~ erat 
elbisesi Ankarada Askeri Fabrıkal.ar 
unıu .. d .. ı·· w .. satın alma komıs-m mu ur ugu .... 
:Yonunca 16 rnart 1938 çarşamba ~nu 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edıle
Cektir. Şartname parasız olarak ko-

. T l"bl · ınuvak-lllısyondan verilir. a ı enn 
kat teminat olan (422) lira (68) kur~-
§u havi teklif mektublarını mezkur 
tiinde saat 14 de kadar komisyona 
"erıneleri ve kendilerinin de 249~ nu
l:tla 1 k 2 ve 3 maddelerınde-ra ı anunun 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-

tnisyona müracaatları. (497) 
1089 

M Al Ko.dan: 
. M. V Satın ına 1 k · t azar ı -

İki tane fayton koşumu a P 
ı 1 k atı olanlar 
a satın alınacaktır. Satı ı M 

1 .. u·· saat ıo da · - mart - 938 salı gun . M V .. racaat etsın-
. · satın alma Ko.na ınu . d b gır e

ler. Aynı günde bir tane de ey 

risi satılacaktır. 101~ 
(471) 

Kamyon liJliklıri ıhnlClk 

Eksiltm~i 15.3.938 salı günü saat 11 
dedir. Şartname bedelsiz olarak sabn 
alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk «ımi:nat 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde 
de yazılı belgelerle birlikte idari şart 
namenin 4 maddesinin F fıkrasın~ 
yazılr şekilde hazırlayacakları teklıf 
mektuplarını ihale saatından beheme
hal bir saat evvel M. M. V. satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (527) 

1104 

Yazlık elbise ahnacak 
M. M. Vekileti Sabn Alma Komiı • 

yonundan: 
1) 3600 takım yazlık erat elbisesi ka-

palı zarfla eksiltmeye ko~uştur .. 
2) Hepsinin biçilen eden 27.000 lıra 

olup ilk teminat parası 2025 lir~.dı.~. 
3) İhalesi 11 mart 938 cuma gunu sa-

at 11 dedir. 

4) Şartnamesi 135 kuru_ş karşılığında 
M. M. v. satın alma komısyonundan a-

lınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 249~ sa-

yılı kanunun 2, 3 üncü. ~addelerı~de 
istenilen belgeleriyle bırlıkte temınat 
ve teklif mektublarını ihale gününde 
en geç bir saat eveline kadar M. ~· V. 
satın alma komisyonuna vermelerı. 

(444) 962 

Portatif (adır alınacak 
M. M. Veka.Jeti Sa. Al. Ko dan: 

1) 2000 ila 2500 adet portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye konmuş-

W~ . 
ı) Tahmin edilen bedeli 187.50 lı-

ra olup ilk teminat parası 1406 lıra 25 

kuruştur. . ... 
3) İhalesi! mart 938 sah gunu sa-

at 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2~90 

sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerın
de istenilen belgelerile ihale günün
de en geç bir saat evveline kadar te· 
minat ve teklif mektuplarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-
ri. (393) 884 

Gübre satılacak 
M. M. V. Satm Alına Ko.da.n: 
Milli müdafaa vekaleti ile genel kur 

ma.y ve harb okulu ha~anlarmdan bi
riken gübreler artırma suretiyle satı· 
lacaktır. Arttırması 2 - mart - 938 çar
şamba günü saat 10 da M.M.V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler 
o gün mezkilr komisyona müracaat et
sinler. (470) 1015 

A. Levazım Amirli~i 

Buğday ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı i

çin 300 ton yumu~ak ve 700 ton sert 
ofmak üzere 1000 ton buğday kapalı 
zarfla eksiltmesi 7. mart. 938 saat 16 
da Çorlu kor satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - !Ik pey parası 4500 liradır. İs-
tekliler şartname ve evsafını Ankara 
ve İstanbul Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Çorlu Kor. satın
alma komisyonunda görebilirler. Te~
lif mektupları belli gün ve saatten bır 
aat evetine kadar kabul olunur. Ka
~uni vesikalariyle beraber belli vakit
te komisyonda bulunmaları. (423) 905 

170 ton yulaf ıllnacak 
Ankara Levazım Amirliği Saıtm 

Ahna Komisyonun.dan : . . 

H b okulu hayvanat ıhtıyacı 
1 - ar 

olan 170 ton yulaf m kapalı ~arfla ek-
. . taliıb çıkmadıgından 8 

sıltmesıne ·1 

Nafıa vekfiletinde Ş0&e ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odaauıda 
yapxlacaktır. 

3 - Eksiltme 9artnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (225) kuruş 
mukabilinde şose köprüler reisliğin
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
lihlerin (3375) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve milteahhidlik ve
sikasiyle demir köprü işlerinde thti
sasları olduğunu isbat eden vesaik 
ibraz etmeleri lizımdır. (Türkiyede 
mümessil veya vekili bulunmayan ma
ruf ve müştehir yabancı firmalardan 
müteahhidlik vesikası aranılmaz.) 

İsteklilerin teklif mektublarım i
kinci maddede yazlı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecilaneler ka
bul edilmez. (293) 729 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Sıvas vilayeti dahilinde Sıvas -

Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve Kel
kit ırmağı üzerindeki Yukarıkale ve 
Aşağıkale köprülerinin betonarme o -
!arak inşaatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkarılmıştır. Bu iki köprü
nün yeni keşif bedeli (85.500) liradır. 

2 - Eksiltme 10/3/938 tarihine mü
aadif perşembe günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (428) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(5525) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabilecekle
rine dair Vekaletimizden alınmış mü
teahhidlik vesikasiyle ticaret odasına 
kayıdlx olduklarına dair tescili hüvi • 
yet varakası ibraz etmeleri lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikin 
ci maddede yazılı vakitten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde venneleri muktazi • 
dir. Postada olacak gecilaneler kabul 
edilmez. ( 440) 966 

Sabık &ebıe .... ••lsf• 
reisi Hüsneftlı Hıöıdıı 
Divanı MWıuebat Riya.setinden: 
Gebze Malmüdürlüğünün 933 yılı 

idare hesalbrnm iadei muhakemesi ne
ticesinde, tahakkuk memuru sıfatiyle 
iş görmüş olan 2 No. lı tahrir komis
yonu Reisi Hüsameddin hakkında sa
dır olan 724 sayılı ilam, mumaileyhin 
ikamet mahallinin maınm olmamasına 
binaen kendisine tebliğ edilmemiş ol
duğundan hukuk usulü muhakemele
ri kanununun 141 ci maddesi hükmün
ce tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re kefiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 28-2-938 tarihinden itiba
ren daire dahilindeki levhaya asılmış-
tır. (532) 11021 

Gqmrük ve inhisarlar B. 

Demir çatı ve tamirat 
yaptlrılacak 

lnhişarlar Umum Müdürlüğün -
den : 

1 - Şartnamesi mucibince Paşa
bahçe müskirat fabrikasında yapıla
cak üç demir çatı ve diğer tamirat işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

.. - · Polis .. · - · -
20.000 kllo .._. 111..-
Polis Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Enstitümüz okurlarının iaşesi için 

alınacak (20.000) yirmi bin kilo ek
meğin eksiltmesi günü olan 18. 2. 938 

i~ benzer en az on.bet bin llrılık ~ 
ya.ptddarma dair Nafıa nlriitletindea. 
alacakları vesika ile ticaret odası ve
sikasını ve 1722 liradan ibaret muvak
kat teminatlarını 14. 3. 938 pazartesi 
günü saat on ,dörde kadar Milli Em
lak müdürlüğünde toplanan komi•yon 
başkanlığına tevdileri ve saat on bc.ş
de de zarfları açılırken ha.sır bulun
maları (1023/525) 1094 

Şose yaptırllacak 
lzmir ili Daıimi Encümeninden : 

de istekli çıkmadığından on gün 
müddetle temdit

0 

edilmiştir. Eksilt
meye girmek isteyenlerin ikametgahı rr. 
vesikası ve 150 liralık teminat mak- A~ın tutarı : (11212'1) lira (56) lru-

Eksiltmeye konulan it : Ödemi' -
Çatal yolunun 1 + 450 - 15 + 656 
kilometreleri aruındaki toprak tes· 
viyeiii ve pe ile sınai imallt yapıla· 

buzu ile 9. 3. 938 çarşamba günü saat 
14 de Enstitü binasında müteşekkil 
idare komisyonuna ve şartnameyi 

görmek için de her gün muamelat ka-
lemine müracaatları. ( 517) 1092 

· oe·miryolları .. 
Pııarhk durdurulması 

D. D. Yolları 2. nci İfletme Komis 
yo.nundan: 

Ankara istasyon büfe ve gazinosu 
ile müştemil5.tmın kiraya verilmesi 
için 28. 2. 938 tarihinde icrast mukar· 
rer bulunan pazarlığın görüJen lü
zum üzerine işarı ahire kadar bıra
kıldığı ilan olunur. (518) 1094 

.~ Jandarma -· --· 

Tevhit semeri alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Sahn alına Komisyonundan : 

ruş. 

Eıkailtme : 17 mart 938 per§embe 
günü saat 11 de İzmir ili daimi en
cümeninde kapalı zarf uıuliyle yapı
lacaktır. 

İstekliler : Eksiltme ,at-tnamctıi, 
muka~ele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni ve hUC1ust 
şartname, keşif ve projeleri lmıir, 
Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için : btek
lilerin (6857) lira muvakkat teminat 
vermesi ve Nafıa vekaletinden alın
mış müteahhidlik belgesi ile ticaret 
odası vesikası (2490) sayılı yasanın 

31 inci maddesi tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektublariyle 
birlikte yukarıda 3. üncü maddede 
yazılı saatten bir saat avveline kadar 
İzmir vilayeti daimi encümeni bat
kanhğına teslim ederek makbuz al
maları lizımdır. Postada olan gecik
meler kabul edilmez. (573/511) 1091 

Saf akalapamuğu satıJI 
Nazilli Pamuk Tohumu Oretme Çift 

fiği Direktörlüğünden ~ 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 

zart~i saat 15 şe kadar vilayet dMmt 
enciiınenine müracaatları. 

Aksara,y - Bor yolunun 4x500 • 
5xSOO kilometreleri arasında 4620 li· 
ra bedeli kefifli yapılacak biilükaj 
taş ihzarı 15-2-938tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Taliplerin %7.5 teminatla 
ihale günü olan 7-3-938 pazartesi uat 
15 fe kadar vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 
Niğde - Nevşehir yolunun 24x100 

- 30:ıı:OOO kilometreleri arasmda 9954 
lira 48 kuruş bedeli ketifli toplama 
taş ve kum ihzarı 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt• 
meye konulmuştur .• Taliplerin %7,.S 
teminatla ihale günü olan 7-3-938 pa
zartesi saat 15 şe kadar vilayet daim! 
encümenine müracaatları. 952 

Telefon direği 
ah nacak 

Kırklareli Posta, Telgraf "Ye Tele• 
focı Müdürlüğünden : 

1 - Kırklareli Dereköy nahiyeal 
Kuru dere devlet ormanından kesil
mek ve Çorluya teslim edilmek şar· 
tiyle idari ve fenni şartnamesindeki 
evsafı havi 8 metre tulilnde 2190 adet 
metc cinsinden telefon direği kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

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

3 - İateklilerin muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka mektubu ti• 
caret odası vesikasından başka mütew 
ahhidlik vesikası ve teklif mektubunıı 
muhtevi kapalı zarflarını o gün ıaat 
11 re kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Fenni ve idari şartna.melet' 

Kırklareli P. T. T. müdürlüğünden 
parasız verilir. ( 484) 1004 

Gazino yapttrdaıı.:ak 

Bir tanesi 30 lira değerlenen iki yüz 
elliden dört yüze kadar tevhid semeri 
kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 10/ 
3/938 perşembe günü sat 15 te satın a -
lınacaktır. mütedavil sermayeye aid 1937 senesi Kayaeri Belediye Bafkanlıgmdanı 

Şartnamesi parasız komisyondan a
lınabilecek olan bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 900 liralık teminatla ka
nuni ve şartnamede yazılı belgeler ve 
ticaret odası vesikası ile bir liste belli 
gün ve saatte komisyona başvurmala-

saf akala pamuk mahsulü qağıdaki ı _ Kayseride yapılması mukarrer 
şartlar dahilinde satılacaktır: 1839 lira 59 kuruş bedeli keşifli şehir 

rı. (453) 969 

1 - Müessesenin bu sene mahsulü- gazinosu inşaatına konulan pey haddi 
nün mlitedavil sermaye kısınma aid layik görüldüğü takdirde 7.3.938 pa• 
15927 kilosu A markalı ve 40092 kilOIU urtesi giinü talibine ihale edilmek Ü• 

da B markalı olmak üzere ceman 294 zere kapalı zarfla eksiltmeye konul• 
peresede 56019 kilo saf akala pamuğu muştur. 
kapalı zarf usulile satılacaktır. 2 - Teklif mektuplarının ihale gü-

-~~:.' .. :. :_ .Y,ilôyetler ,. __ _., .. 
2 - Satış ıı mart 938 cuma günü be- nü nihayet saat 15 e kadar belediye eo-

lediycdc toplanacak komisyonda yapı- tümenine ve~ilece~i, .. . 
'•.. ' . . . . • 3 - Bcdclı kc§f 1n yüzde yedı buçu-

lacaktır. V crılcn fıat muvafık gorül- .. 1 1352 ı· 96 k luk t · •· 
Mıul .. .. .. . . .. .. . gu o an ıra uruf emınaw. "1'1\1. dugu takdırdc ıhale ıozu geçen günde muvakkatenin belediye veznesine ıce-

Kocaeli Orman Batmühendis Mu- saat (16) da olacaktır. Kanunun tarif Ilın olunacağı, 
avinliğinden : ettiği §ekilde hazırlanan teklif mek- .f - İhale bedelinin bef bin liraeı 

· 1 - Kocaeli viHlyetinin Hendek tuplarını.n o gün nihayet saat (15) e 937 ve mütebakiai 938 büdcesinden O. 
kazasında vaki hududlan şartnamede kadar komiayona verilmeai lhmıdrr. denecektir. 
yazılı Dikmen ormanında evrakı keş- 3 - İhaleyi miltukib mU§teri bede- 5 - Bu ite aid pltn ve )&Ctname, ke
fiyesi rnuciıbince km.men Devrik ye lini tamamen müeaaeae vezneıine yatı- şifnamenin Ankara, !atanbul ve Ka;,
kısmen de dikili olduğu halde kuru- racak ve vezne makbuzunun ibrazında seri belediyesinde tetkik olunabilece-
muş olarak mevcud 9 M3 çam ve 9 mal müşteriye hemen o gUn amüese.c- ği, . . . 
M3 244 D3 karaağaç ve 4244 M3 550 nin anbarında teslim edilecektir. Müt- 6.- Daha fazla ı:uıhat almak ııtıyen
D3 köknar eşcarı bir ay müddetle ka- teri malı üç gün zarfında müessese an- lerınilK.ayatleri b~1:ediy1e mühendialiği-palı zarıf usuliyle artırmaya konul- barından kald .. b d Ak . nem racaa arı ı an o unur, 
muştur. . ırmaga mec ur ur. sı (957/494) 1032 

2 - Artırma 24-3-938 tarihine mü- takdırde kati teminat irad kaydedile • 
sadif perşembe günü saat 15 de tz- cek ve malı kaldırmaktan imtina etti- Saf akafapamu§u SGtlJI 
mitte Kocaeli Orman Başmühendis ği takdirde yapılacak ikinci satıJta 
muav!nliğinde yapılacaktır. nki olacak zarar, ziyanı müşteri. taz-

3 - Karaağacın beher gayri ma- min edecektir. İhtilaf vukuunda mer
mul metre mikab itibariyle muham- c~ Nazilli mah'kemeıidir. Mutad veç
men bedeli 700 ve çamın 510 ve kök- hıle her pereaenin kanaviçe ve çembe-
narm 400 kuruştur. ri pamuk yerine gidecektir. 

ra ;10) ~~::~:~t teminat ( 1281)) li- 4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5-;-- .Mukavele ve şartnameyi gör- 5 - İlan, deUaliye ,pul, mukavele 

mek ıstıyenler Ankarada Orman U- gibi resmi masraflar müşteriye aiddir. 
mum Müdürlüğü ile Kocaeli orman 6 - Malın nümuneaini görmek isti· 
Başmühendis muavinliğine ve Hen· yenler lstanbulda ve İzmirde ziraat 
dek orman mühendisliğine müracaat m~dürliiklerine, Nazillide müessese 
edebilir. (534) 1101 müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Besni hükümet binası ıksillmesi 
Malatya Nafıa Mü.dürlüğünden : 

14. 3. 938 pazartesi günü saat 15 de 
~alatya. Nafıa dairesinde (9849.01) 
lıra keşıf bedelli Besni hükumet ko
nağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

(463) 972 

Açık eksiltme i lôn ı 
Niğde Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 

Na.zilli Pamuk Tohumu Urem. 
Çiftliii Din*törlüğündea .l 

Nazilli pamuk üretme çiftliği~ 
937 aeneai saf akala pamuk mahsulü. 
afağıdaki fılrtlar dahilinde .atılacaJ.-
tır. 

1 - Müeeeıenin bu sene mamulün· 
den ıalah k11;mına aid 932 kiloau A 
markalı ve 1927 kilosu B markalı ol
mak üzere ceman 14 peresede 2859 ki· 
lo saf akala pamuğu kapalı zarf uıulil 
ile satılacaktır. 

2 - Satıf 11 mart 938 cuma günü. 
Nazilli malmüdürlüğilnde toplanacak 
komiayonda yapılacaktır. 

8 t 15 de pazarlıkla t!kSı t-
mart 93 saa . . ~· 

. A k a levazım amırlıgı satın 
mesı n ar 

. d yapılacaktır. alma komısyonun a . . 
2 - Muhammen bedeli 8500 lıra ılk 

teminatı 637 lira 50 kuruştur. ~.ar.ır:.a-
. komisyonda gr,rlilur. 

2 - Keşif bedeli 20919 lira 37 ku
ruş ve muvakkat teminatı 1569 lira
dır. 

3 - Eksiltme 14-3-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ıs de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. Kapalı zarflar aynı gÜnde ni
hayet saat 14 e kadar verilmelidir. 

~ukavele, eksiltme, bayındırlık iş
len genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna 
müteferri diğer evrak her gün Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Bor - Aksaray yolunun 50x000 -
53xOOO kilometreleri arasında 3173 
lira bedeli keşifli sandık açma blükaj 
kırma taş ferşi 15-2..,938 tarihinden 
itibarc;n 20 gün müddetle aç.ı.k eksilt
meye konulmuştur. Taliplerin %7,5 
teminatla ihale günil olan 7-3-938 pa
zartesi saat 15 e kadar vilAyet daimt 
encümenine müracaatları. 

Verilen fiat muvafık görüldüğü 

takdirde ihale sözü geçen günde saat 
{11) de olacaktır. Kanunun tarif etti
ği 9ekilde hazırlanan teklif mektup· 
larmm o gün nihayet saat 10 a kadar 
komisyona verilmesi lcizımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bede
lini tamamen malsandığına yatıracak 

ve malsandığı makbuzunun ibrazında 

mal müşteriye hemen o gün müessese
nin ambarında teslim edilecektir. Müı 
teri malı üç gün zarfında mües
sese ambarından kaldırmağa mec • 
burdur. Aksi takdirde katı teminat 
irad kaydedilecek ve malın kaldırıl

masından imtina olunduğu takdirde 
yapılacak ikinci aatı~ta vaki olacak 
zarar ve ziyanı mÜJteri tazmin edecek 
tir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli 
mahkemesidir. Mutad veçhile her pe
resenin kanaviçe ve çenberi saf pa
muk yerine gidecektir. 

me ve numunesı . 
Kanuni vesika ve teminatla kor:oı;; 
y.onda bulunulması. (489) 

•\1.uı,t.mnllffii·i,imı• 
Demir köprü inşaatı 

eksiltme ilônı 

4 - Şartnameler 53 kuruş bedel 
mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat ~ubeciyle Ankara Ba~mü
dürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ede-

Nafıa Vekaletinden : rek ayrıca vesika almaları lazımdır. 
1 - Evvelce ayak kı~mm. ihalesi 6 - Mühürlü teklif mektubunu 

Muvakat teminat {739) liradır. 
İsteklilerin teklif mekt°ubları bu işe 

girebilecekleri hakkında Malatya Na
fıa müdürlüğünden almış oldukları 

vesika ve ticaret odası vesikasmı ha
vi ~apalı zarflarını 14. 3. 938 pazar
tesı günü saat 14 de kadar Malatya 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(482) 1087 

Hıplslllae binası yıkf ınlacak 

Bor - Aksaray yolunun 28:x.OOO -
36xOOO kilometreleri arasında 4380 
lira bedeli, kefifli yapılacak fOıeye 
moloz taş ihzarı 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık enilt
mey.e konulmuştur. Taliplerin %7,5 
temınatla ihale günü olan 7.3.938 pa
zartesi saat 15 şe kadar vilayet daimt 
encümenine müracaatları. 

Iınış olan Tunceli vilayetınde E- kanuni vesaik ile beşinci maddede ya 
Y .. ap: M girt yolu üzerinde 70 zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
lazıg • az w d k" "Şeyhsu" köprü- muvakkat teminat parasını veya mek-

Al a l{o -
M. M. Vekaleti Satın nı 

misyonundan : n Miş-
d Fayresto • 

İstanbul DefterdaTbğm.dan : 
Keşif bedeli 22959 yirmt iki bin 

dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan 
ibaret bulunan Sultanahmc<lde At
ımydanmda kain umumi hapishane 
binasının yıkılma işi kapalı zarf usu
liyle ·eksiltmeye konulmuştur. lıtek
lilerin ve keşif ,artnamesini görmek 

Aksaray • Bor yolunun 4x500 • 
9x500 kilometreleri araıında 1562 
metre mikab ham taşın nakli ve istifi, 
kırılması 1438 metre ınikab ıoscde mev
cut taşın kırılması 600 metre mik!b 
kum nakli ve istifi, 5 kilometre aandık 
açılması 6000 metre mikab silindiraj 
yapılması keşif bedeli 8287 liradan i
baret olup bu işler 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. Talipl~rin %7,5 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
,5 - İlan, . delliliye, pul gibi resmi 
masraflar müşteriye aiddir. Dunlop, Gu yar, an ol-

len, Kontinantal ınarkaları~d ve dı~ 
lllak üzere muhtelif eıbadda 1f~a satın 
kamyon la&tikleri kapalı zar 

alınacaktır. . . f tı 12000 
Hepsinin tahmın edılen ıa 

r ıradır. . liradır. 
Muvakkat temınatı 9oo 

metre açıkhgm a 1 tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
il Un bu defa demir Ust yapısı kapa- ların yukarda yazxldıgw ı veçhile eksilıt-

s n . ü kasaya çıkarıl-lı zarf usulıyle m na . me gilnil en geç saat 14 e kadar alım ko 
ftır. Keşif bedeli (45.000) lır~d~r. misyonu başkanlığına makbuz muka

mı _ Eksiltme 24. 3. 938 tarihine bilinde verilmif olması lbımdır. 
rn~sadif perşcnıbe günü saat (l6) da_ . (1090/537) 1100 

6 - Malın nümunesini görmek i6ti
yenler İstanbulda ve İzmirdc ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müesr;eııt 
mildilrlilğüne müracaat edebilirler. 
(464) 971 
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Türkiyenin en eski DAKTİLO KURS 
Yenihal ark.IS' 
Y enihamam a-

44 üncü devresine ay başında başlıyor. İki ayda diploma verilir .partnnanı kat ı 
Tel: 3714 1023 

•• ·~ ....... f • • ,•' • • ~· 

Dişleri 
. . 

nıçın hergün f1rçalamak lazımdır 

Çünkü 
Hiç bakılma

mış dişleri bi
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia· 
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 
macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a s 1 a 
kaybetmez. İş
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki-

fi daima ve yalnız Raıi
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıt
tır ve artmaktadır. 

Dişlerinizi d~ima 

D 
Diş macunu ile f ırçalaymız 

Şehir Tiyatrosu 
Halkevinde 

Şubatın 27 inci Pazar ak§amı ) Umuma 

752 

,, 28 ,, Pazartesi ,, ) Halk gecesi 

27 §ubat pazar günü 15 de talebe matinesi 

Ti MU R 
Tarihi manzuın piyea 4 perde 

Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 990 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - ---------- J. KARPlÇ 
----------------

~EDUARDO BİANKONIN ~ - -- -- -- -=: Ankaraya veda münasebetiyle 26/27 2. alqamlan son =: - -§ dine danslarını vereceğinden masalarınızı evvelden te- § - -=: darikini dilerim 1084 =: - -- -- -
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~--REÇETELERİNİZİ---.... 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi: hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Satılık apartman 
Y enişehirin en güzel bir yerin

de yılda 6500 lira kira getiren ye
ni konforlu bir apart1man satılık
tır. Kolaylık gösterilecektir. Ka
raoğlan Koç apartrmam No. 4 ko
müsyoncu H. Dilman Te. 2181 

1000 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yamnda Sarraf 
Halda Apartmıaru No. 1 

3-6949 

.Allllllllllllllllllllllllllllllllllllllı. 
734 

~ Gül ve çam § = ...................................... . -- - . 
~ meraklılarına ~ i 

110 çeşit bodur, yU:ksek, ur- ~ : 
: maşık, parasol, yediveren güller, :; 
: envaı çamlar, süs ağaçları, salon : 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların· 
dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Tabii, saf, lezzetli 

··zlüun a ı 
çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şeb.adet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N Ö Z L U U N L A R I D I R. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Ça~dar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 657 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
= ~ = ~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ 
ı· BÜYÜK PİYANGOSU 1 
~ nepncı xeşme-n man-ı:rao '1Cl111 ~ 

s Büyük ikramiye 50.000 liradır ~ § yeşillikleri ve saire v. s .. Gül se· : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ven]e~ka~loğu~zugönderiy~: 

= ruz. Ortaköy GÜLCÜ VAs.!L = 
Kurfürstendamın'ın 

En modem oteli 
= ~ - Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle~ 

iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her tür
lü iltihaplannda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı 
temin eder. 806 

.Uyanıı • Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Grib, Bas ve Diş Ağrıları, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Hediyelik 

co 
co 

"' 

:. 815 = 
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"SİNGER,, 
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. 

\.. 

Sin.ger saat Ticarethanesi 

998 İstanbul Emi·nönü 

lmtıyaz sahibı ve Başmuharnn 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın! 

Adres: Kurfürstendamm 59 /60 
E Telefon : 32 39 11 . . 
~Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıan 

= (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardrr. ~ = ~ E: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden ~ 
:= bu piyangoya iştirak ediniz... 1-590 ;::s 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fr 

İ nsaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

:13 oda tek yataklı 2,40 Mark REC 
: 4 

" 
,, .. 3,40 ,, Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahrr ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim • 

. 
: 2 ,, 

" " 
3,90 ,, . 

:ıı ,, 
" .. 4,40 .. . 

:ıı 
" çift ,, 5,90 ,, Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği

ni bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 6 ,, 
" " 6,90 ,. 

1 " .. ., 8,- ,, 
Odaların hepsinde akar aıcak. 
ve •oğuk m ve telefon vardır.: 
Bazılarında hususi banyo var-: 
~~ : 

• • . 
Kahvaltı: 1,10 Mark E 

Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
susunda azami kolayllk. Misa-: 
firlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhafaza edilir. : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

Bu defa mallarımı kınıilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele· 
fon: 2791 

Ankara~a Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi İsmail 

Özar, Telefon: 3659 
Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 

ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasrtasiyle 
sattırmaktaynn. 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtasiyle sL 
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığında Kireç~i 
1-514 Mehmet Çavuş , .................................. ... 

SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Beş milyon dolara mal olan en büyük _.lllllL Aşk - heyecan - macera - vazife Cl§kı 
revü şaheserlerinden 

NEVYORK DAMLARINDA 
Göz kamaştırıcı dekorlar - Lüks • ih
tişam nefis bir müzik - başdöndürücü 

tangolar 
Ba§ RollerJf! : 

Doris Nolan - Georgeı< Murphy 

SEANSLAR 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --, ........ 

TEKSAS FEDAİLERİ 

Baş rollerde: 
• Fred Mac Murray - Jean Parker 

Gündüz seanslarında: 

ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
SEANSLAR 

1 • 2.30 - 4.30 - 6 .30 Gece 21 de 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

-l 
"' ...... 

1 - 2.45. 4.45 - 6.45 Gece 21 de 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

••F=======================================• 
Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 595 


