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Telgraf: Ulua - Ankara ---TELEFON 
Baımuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı iıleri 1062-1063 

Şehir Stadyumunda 
hlllll • MHU liine 

12.3.1938 cumarteıi ıaat 15 de Beıiktaı • 
Harbiye 

5 KURUŞ 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 ADiMi% ANDIMl%C>IR. 

13.3.1938 pazar ıaat 15 de: Bqiktıı -
Muhafız. 

,, ,, pazar aaıt 15.30 da kır koıuıu 
bölge birincilikleri 

A vusturyada bir plebisit yapılac 
Atatürk Ankara Halkevinde 
Geceki güreş müsabakalarını takib ettiler 

Atatürk, 8 Qfvekilimiz ve velıillerimizl~ beraber mü.abalıalan takib ederlerken 
j\fatürlı "ün •ec• Hallı•oin"• Gün•f Kulübü tara· Bllfbalıan B. C• lal Bayar, Dahiliye V•lıili oe Parti 

lın"an tertib •"il•n pnf mÜMJbalıalarına yülı .. lı Genel S•lıreteri B. Şülrrü Kaya. A"liye V•lıili B. 
lauaurlariyl• ,.reı oerrnifl•r oe wençl•rimiain aii- Şülrrü Saraçolla, Nalia oelıili BAii Ç•tinlıaya, Giim· 
rql..-ini ,,,.,,.,. • na /ıatlar talıib buJ'Ur'm.,,ıar- rülı oe lnlaüarlar V•lıili B. R anci Tarlaan ıla müalHıı-

lralarda bulrınmatl•dır. 

Yeni Ankara: 
Atatarklln 
yurdu! _,,otan teh 

8. Şuşnig halka soracak: 
• 

bir alman hıristi an devleti 

Viyana, 9 (A.A.) - Avusturyanın 
müstakil alman ve hıristiyan devlet 
olduğu prensipi hakkında bütün A· 
vusturyada plebisit yapılacağı bildi
rilmektedir. B. Şu,nig bu akıam saat 
19 da lnıburg vatanperver cephe mü
messilleri önünde nutkunu söylemi•
tir. 

Bıtfvekil pazar günü plebisit yapı
lacağını söylemi' ve fakat bu ıualin 
mevzuu hakkında tafsilat vermi·yerek 
Avusturya halkının hükümetin pro
gramile mutabık olup olmadığını bil· 
dirmeyc davet edilecefini kaydetmif
tir. 

Şan•CSliye, bundan baflra. progra
mmın eıaa hatlarını izah ederek, 1938 

(Sonu 7. inci sayfada) 

ede 
B. Sutniı Avu•turya mecliainde •on nutkunu •öylerlıen 

Bakanlıklar P. ı. T. binasının 
açıhı töreni dün yapddı 

Ya.san: Homril Roliertaon 

'llcinci MŞ yıllık plinrn tatbikatı 
için tür.le bankerlerinden bir heyet, 
Jngiltereye bir ziyaret yapmrş bu
lunmaktadır. Bu vesile ile Taymis 
gazetesi, 1923 senesinden beri Tür
Jciyede yaprlmı§ olan demiryolu Ye 

endüstri inkip.llarınr gözden g.
çirmek fırsatınr elde etmiştir. 
Aıağıdaki yazı, yeni Türkiyeyi 
son zamanlarda ziyaret etmiı bir 
muharrir tarafından yazılmrıtrr: 

Fra.nsız kabinesinin bugün 
istifa etmesi beklenebilir 

B. Ali ÇetinKaya yen·i binada 
ilk telgrafı başbakanımıza çekti. 

Yeniıehir Devlet mahallesinde inp-
11 bitirilen P.T.T. binası dün Nafıa Ve
kili B. Ali Çetinkaya tarafından törenle 
açılmııtır. Törende Nafıa Vekaleti ileri 
gelenleriyle seçkin bir kalabalık hazır 

bulunmuıtur. Bu münaıebetle P.T.T. 
Umum Müdür muavini B. Bekir Vefa 
ezcümle demiıtir ki: 

...,..., 

'~ 
Ankarada görünen her ,eyin, tilrk 

tarihiyle alakası vardır. Fakat yeni 
fehir modern Türkiyeyi inıa etmekte 
olan Mustafa Kemal Atatürk'ün adı
na bağlıdtt. 

Mustafa Kemal, son zaferini kazan
dığı zaman "Gazi,, unvanını almıf; 
on üç ıene sonra biltün türkleri birer 
10yadı almağa davet ettiği vakit ise 
•Atatürk" adını takmrttır. Bu isim, 
Atatürk'ün tilrk milletine kartı olan 
bağlılığının derecesini taıtvir eder. 

Atatürk'ün kuvvetli bir tilrk cum
huriyeti kurmak yolunda attığı adım
ların en radikal ve en cüretliıi, bükil
met merkezini lstanbuldan kaldırıp 
Ankarada bir ba§§ehir yaratmaaı ol
muıtur. Ankaradaki emniyet abidesi
ne "Türk, öğün, çalı§, güven,, feklin
de ifade edilen kendi' kuvvetli ıözle
rini kazdıran bir kimse için bu kuru
culuk: vazifesi mümkün görülür. Fa
kat Atatürk'ün Ankarada karııtaıtı
lı bir vazife, herhalde batlangıçta 
herhangi bir insanın cesaretini kıra
cak kadar geni' ve 9ümullü idi. 

Baffehrin değiftirilmesinde ıiya
ıt ve hissi Amilleri bir tarafa bıraka
cak olursak i'in pratik tarafı kalır. 
Ankara, 1918 senesinde çıplak bir da
lın sarp yamaçlarına konmuf bilyü
ce k bir köy halinde idi. Bu köyün 
Çevresinde hiç bir nebat hayat eseri 
IÖ9termediği için, a.ıağı yukarı, bir 
çölü andıran ve malarya yapan ba
taklıklarla çevrilmifti. Hiç su 
Yoktu ve hiç fÜphesiz, deniz sathın
dan 3000 kadem yüksekliğinde bir 
}'ayla üzerinde bulunan modern An
kara için en önce dü,ünelecek mesele 
ıu idi. 

Pek iptidai hayat f8rtlarr içinde 
)&§ayan 20.000 kişi, yeni Ankara nü
fusunun özünü teJkil etmiftir. Bugün 
20 sene sonra, Ankaranın nüfusu, a
tağı yukarı, 135,000 kiJiye çıkmıJtrT. 
~:000,000 franıız frangına mal olan 
uuyllk bir baraj, fehre filitrelenmif 

~--- " bqok kanallar va-

Fran~ız BaJVekili Şotan 

Sotıı feYkılade 

selihlyet istiyor 
Sosyalist grupu 
ve komünistler 
kabul etmiyor 
Parla, 9 (A.A.) - Hükümet. per· 

tembe gilnü mebuaan meclisi huzuru
na çıkmağa ve mali ıslah ve ıoıyal ıil
kQn programının tatbiki için salahi
yet istemeğe karar vermiftir. 

8(1.f vekilin beyanatı 
Bafvekil Şotan, gazetecilere fU 

beyanatta bulunmuıtur: 
·•- Bazı gazeteler, kabinenin diln

kU tebliğini ve siyaat rical ile diln ak· 
f&m yaptığım konuıpnaları hakikat& 
uymıyan bir tarzda tefıir ettiklerin· 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Bil ,.._, lllllmal•ı • 1111 1111 JI 
1nllll tSSJ llQY-. MI.mi IMlsl ... 

JJtJ; • • •sıt •• as1111-
Belediye piyasaya müdahalede bulunabilmek 
için 250 bin lirahk bir istikraz akdedebilecek 
lıtanbul, 9 (Telefonla) - İıtanbul 

,ehir meclisi buglin et meselesini tet· 
kik etmek: üzere fevkallde bir toplan
tı yapmııtır. Toplantıda evveli bele
diye reiıliğinin teı:kereei okunmuftur. 
Tezkerede hayatı ucuzlatmak için ılı· 
an tedbirlerden ı.bledilmekte n bu 

lunduğu ve büyük fedakarlıklarla ya
pılan bu ucuzluğun derhal tesirini ıöa· 
terdiği, et keaiminin son hafta içinde 
evelk:i haftaya nazaran yüzde 21 arttı
ğı bildirilmektedir. 

Piya.aya miiJahale la.ım 
Mart • IÜllll ~ ıarı Jalub1ı1ı •rm· 

Fon Rlbbentop londrada 

Garda fevkalade 
tedbirler ahndı 

Alman dış bakanı 
gara inince alman 
usulü selôm verdi 

Görüımeler hakkında 
Umumiyetle 

bedbinlik var 

"- Bu eser de cumhuriyet idaremi
zin nafıa iJlerini mümtaz bir kudret ve 
azimle idare eden sayın vekilimiz B. 
Ali Çetinkayanın eserlerinden biridir. 
1 S yıldır yaratılan ebedi eserler arasın
da Nafıa Vekileti camiasının büyük 
hissesi vardır. Ata'mızın yüksek iıa

retlerini birer program halinde bize tel
kin ve it hacmimizi günden güne ge
niıleten aayın vekilimizin huzurlann -
da çalıımalarmuzla her an büyük mu • 
vaffakiyetler kazandığını tekrar et
mekle bahtiyar olurum. 

Pe kyakrnda türk kültürünli cihana 
yayacak olan büyük radyonun açrlaca· 
ğını ve memleketin büyük umraniyle 
miltenaıib bir P.T.T. sarayının muhte
rem baıvekilimiz B. CelAl Bayar hilkü
metinin yüksek alaka ve yardımiyle 
meydana geleceğini müjdelerim. 

Muhterem vekilim, aziz arkadaıla -
rrm, Atatit::k'Un manevt huzurları ö-' 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

.... 

B. Ali C etinkaya ve daCJetlilar 
bakanlıklar P. T. T. bina.anan 

önünde 
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Yıldızlar ve figüranlar 
Holivud'a giden bir fransız muharriri, gazetesinde, yıldız olmak sev

Clasiyle bu sinema cennetine koşan üç bin güzellik kıraliçesinin orada ge· 
çirdiği hazin hayatı anlatıyor. 

Kimisi manikürcülük, kimisi çamaşırcılıkla hayatla.nm kazanan bu 
güzeller, halbuki, oraya ne muhteşem hulyalarla gitmişlerdi: beyaz per
de, dünyanın her tarafında hayallerini aksettirecek, yüz binlerce genç 
kız, kendilerini onlara benzetmeye çalışarak ikballerine ve şöhretlerine 
gıpta edecek, etraflannda perestişkarrar eksik olmıyacak ve lüks içinde 
yüzeceklerdi. Fakat, pervaneler, kendilerini çeken cazib ışığın yakıcılı
ğını pek geç farkeder. 

Fakat bu misal, yalnız sinema mesleğinde göze çarpmaz. Hayatın ve 
İ§ bölümünün her sahasında, insan oğlunun gözü, ekseriya, kabiliyetin
den Üstün mevkilerde ve işlerdedir. 

İyi bir marangoz olmak istidadını kendinde taşıyan genç kötü bir 
mühendis olmanın hüsranına bütün hayatınca yanabilir. Doktor olmak 
arzusu, mükemmel bir tüccar hüviyetini tohum halinde nefsinde ta§ıyan 
adamı sefalete ve inkisara sürükl'eyebilir. 

Bütün güzel sanatlar için vaziyet aynı değil midir) Sayılan binlerle 
ölçülen heveskarlardan ortada ve ayakta kaç kişi kalacaktır~ Birkaç yıl
dız ve bir sürü figüran! 

Bo§una harcanmış ne emekler, beyhude çalıştırılmış ne zekalar. çö-
lün ank bağrında kaybolmuş ve olmaya namzed ne damlal'arl · 

Müsavat amatörlerinin arzusuna sağır kalan tabiat insanları biribi
rinden hudu~suz .de:ecede a~~abiliyet ve istidadlarla ~aratmış! Fakat, 
muha~kak kı tabıatın ba~şettıgı en büyük meziyet, kendi istidadını keş
fedebılmek hassasıdır. Bır defa bu keşfi, yanılmadığmdan emin olarak 
yapan adam hayatta rahat edebilir, ve mütevazi de olsa, faydasız ihti
rasl~r, hasedler, gare~:r ve memnuniyetsizliklede zehirlenmemiş mes
ud bır hayata kavuşabılır. 

Benda'nın hakkı var, zaaflarını haykıran ge 1 "O""l b • • · 1 nç ere, g um sen u 
ış ıçın yaratı mamışsm, yolunu başka tarafta ara!" d k ] f · ha eme , on arın men-
aatu~.e v~ . ~a hareket etmektir. Fakat hangimiz bu kadar haşin ve 

na
1 
nb~l~r.b~r ıyılyıgAı yŞapmaya kadiriz, ve yanılmadığımızdan nasıl emin 

o a ı ırızr. - AR NABi 

Tanınmıs planörcü Volf Hirs dün geldi 
Dünkü sayımızda haber verdiği. 

miz giıbi enternasyonal planörcülük 
üstadı Volf Hirş dün saat 10,30 da 
~endi turizm tayyaresiyle Yeşilköy
ôen havalanarak İnönüne inmiştir. 
Hirt burada Türkkuşunun yüksek 
planörcUlUk kampını gezmiş, alanı 
meydanın vaziyetini ve tesisleri fev~ 
kalade bulmuştur. Hirş bundan sonra 
tekrar tayyaresine binmiş ve saat 
14.30 da Türkkuşu'nun Etimesğut ala-
nına inmiş, meydanda Türkkuşu men-

Yeni Hukuk Fakültesi binası 
Adliye Bakanlığı yeni hukuk fakül

tesi binasının inıasıru bugünlerde mü -
na.kasaya koyacaktır. 

Yerli mallar pazarlarında 
İzmir yerli mallar pazan direktörü 

su~lan . tarafından karşılanmıştır. 
Hırş Etımesğut motörlü alanını:.: ve 
çiftlik karşısındaki motörsüz tay!}'are 
meydanlarını gezmiş ve ihtisasını so
ran bir arkadaşımıza Türkkuşu'nun 

gezdiği ve gördüğil meydanlarını pek 
beğendiğini ve bu yerlerin havacı ve 
uçucu birer gençlik yetiştirmek için 
ideal ve hakiki birer yuva olduğunu 
söylemiştir. Hirş yarın Türkkuşunda 

bir konferans verecektir. 

Türk- lsveç anlaJması 
Türkiye - lıveç ticaret anlaşması yü

rür.l~ğe girmeden önce İsveçten Türki
ye ıçın yapılmı§ olan sevkiyatın, yürür
lükte bulunan anlaşmada teııbit olunan 
kliring prenotlanna mahsup edilmek • 
sizin bedellerinin kliring hesabına yatı· 
rılmak suretiyle yurda sokulması ka
rar laşmıştır. 

uı.:us 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşa

ğrdaki mevzular üzerinde müzakere 
yapılmıştır. 

Arzuhal enciimeniride: 

Encümene verilen arzuballardan 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekaletlerden davet edilen salahiyet
li müdürler dinlendikten ve mevcud 
kanunlar tetkik edildikten sonra bu 
arzuhallar karara bağlanmıştır. 

Dalıiliye cnciimcninde : 

ı - Matbuat umum müdürlüğü 
teşkilat ve vazifesine dair olan kanu
na bağh cedvelin değiştirilmesi hak
kında kanun Jayihası müzakere ve ay
nen kabul edilmiştir. 

2 - Tekirdağ mebusu Faik Öz
trak ve dokuz arkadaşının memurlar 
hakkındaki kanun teklifi müzakere 
edilmiş ve bu kanun teklifinin muvak 
kat bir encümende müzakere edilme
si muvafık olacağı neticesine varıl
mıştır. 

3- Üsküdar ve Kadıköy türk a
nonim su şirketi imtiyazı ile tesisa
tının satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkındaki kanun layiha
sı müzakere edilmiştir. 

Diıxmı Mu Tuıschat. 

tm ~ 1 , 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1933 he
sabı kati kanun layihasiyle mutaba
kat beyannamesi müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

lktısad enciimcninde : 

Yabancıların Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanun layiha
sı müzakere ve kabul edilmiştir. 

Maliye encilmeninde : 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında
ki kanun layihasının müzakeresine 
devam edilmiştir. 

Büdce enciimeninae: 

Türk parası kıymetini koruma kanu

nunun müddetinin hitamı tarihinden 

itibare~ daha üç sene müddetle uzatıl
ması hakkındaki kanun layihasını ve 
osmanlx bankasının imtiyaz müddeti
nin temdidi hakkındaki 2292 sayıl ka
nuna müzeyyel kanun layihasını müza

kere etmiştir. 

Kamu tayda 
Kamutay dün Refet Canıtez'in 

başkanlığında toplanarak meclis he
aablarını tetkik encümeninin raporu
nu, bir ölüm mazbatasını ve memur
lar kanununun iki maddesinde yapıla
cak olan tadil hakkındaki projeleri 

kabul etmittir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Tayinler 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Orman 

ve arazi müdürü Remzi Kayan müfet -

tiş olmuş, ondan açılan orman ve arazi 
mildilrlüğüne İktısad Vekaleti müdür 
muavinlerinden Rağıb Ziya Maden ta
yin edilmiıtir. 

• 

Acıklı bir kaza 

Bir tayyarecimiz 
yerde bir kazaya 

kurban oldu 
r-

Merhum B. Musa Gürsel 
Türkkuşu motörlü tayyare kampın

da çalışarak geçen sene turizm brö
vesi almrş olan öğretmen namzedle
rinden Bay Musa Gürsel, dün Eti
mesğut tayyare meydanında, bir per
vane çarpmasiyle yaralanmış ve nü
mune hastahanesinde tedavisi yapılır 
ken hayata gözlerini yummuştur. 

Türkkuşunun uyanık, çalışkan ve de
ğerli bir unsuru olan Gürsel'i bir yer 
kazasiylc kaybetmemiz çok teessür 
uyandırmıştır. Bu vazife kurbanının 
cenazesi bugün merasimle kaldırıla

caktır. 

Genel meclisin 
toplantısı 

Genel meclis dün saat 17 .30 da İb
rahim Ayaşlı'nın başkanlığında bütün 
üyelerin huzuriyle toplantılarına de
vam etmişlerdir. Geçen toplantı zab
tının hulasası okunmuı ve aynen kabul 
olunmuştur. Bundan sonra Kültür Di
rektörlüğü tahsisatına aid olan yazılar 
okunarak bazıları aynen kabul olunmuş 
bir kısmı üzerinde uzun görüşmeler 

yapılmıştır. Bunlardan azadan avukat 
B. ~mının eğitmenler naıacınaaltl Til-

savvurlan uzun münakaşayı icab ettir
mekle beraber çok yerinde olmuştur. 

Genel meclis cumartesi günü son top -
lantısını yapmayı ve bu meseleler üze
rinde tekrar görüşmeyi kararlaştırdık
tan sonra saat 19 da toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Bir berber çırağının marifeti 
Salı günü saat 15 de eskişehirli ber

ber Ömer oğlu Hüsnünün dükkanın -
da çırak bulunan yozgadlı İsmail oğlu 
Cemal'in dükkanından bir bileği taşı, 

bir makas bir de ustura alarak savuş
tuğu anlaşılmış ve suçlu yakalanarak 

Sanayiciler arasında 
Sınai kimya mühendisi B. İskender 

Sayman sanayi tetkik heyeti azalığına 
tayin edilmiş, azadan mühendis B. Sa -
Iim Şevki Öker Etibanka, aza dan mü -
hendis Abdülhafız Akmut Maden Tet -
kik ve Arama Enstitüsünde vazife al -
mışlardır. 

General Kazım Dirik geliyor 
Trakya Umum Müfettişi General 

Kazım Dirik bugün şehrimize gelecek
tir. 

10. 3. 1938 

lstanbulda et ucuzluğu 
istihlak rökorunu kırdı 
Belediye piyasaya müdahalede bulunabilmelC 
için 250 bin lirahk bir istikraz akdedebilecek 

Etlı pahlh Slhlmuııın son günü olan 28 
ıubatlı 1553 hayYın, halbuki enelsl gün 
3397, dün M '571 blywın kesilmilflr 

(Başı 1 inci sayfada) 
ların şehre ithali bakımıidan kısır bir 
mevsim olduğundan bu mevsimde faz
la istihHiki karşılamak üzere şehre 
hayvan ith:ı lini artırmak icab ettiği i
leri sürülmekte ve belediye kanunu
nun 15 inci maddesi mucibince piyasa
ya müdahale olunması ve fiatlar üze
rinde nazım vaziyet tesbitinin zaruri 
görüldüğü ilave edilmektedir. 

istikraz yapılacak 
.. Bundan sonra bu işlerin yapılabil

mesi i~in belediyenin kasablık hayvan 
alması icab edeceği bunun da müteda
vil sermaye ile kabil olabileceği beyan 
olunmakta, ve lüzumunda doğrudan 
doğruya veya toptancı kasablarJa bir
likte hayvan almak için milli bankalar
dan birinden 250.000 liralık ödünç pa
ra alınmasına izin verilmesi rica olun
maktadır. 

Valinin sözleri 
Tezkere okunduktan sonra vali Mu

hittin Üstündağ söz alarak bu talebin 
sebeblerini izah etmi~ ve demiştir ki: 
"- Et fiatı üzerinde yapılan ucuz

luğu idame, halkın lehfoe olan ehemi
yetli faydayı iyi muhafaza etmek için 
lazım gelen tedbirleri almak üzere sa
Hthiyet istiyoruz. Şu sırada şehre ge
len kasablık hayvan mikdarı, istihla
kin artmasına tekabill etmiyecek kadar 
nzdır. 

Mezbcılw ücretleri 
Bu itibarla lüzum~nda piyasaya mü

dahale etmek üzere sermayeye ihtiya
cımız vardır. Bunun için de 250.000 li
ra kadar bir para lazımdır. Buna sala
hiyet verirseniz bu işte muvaffakiyet
le yürüyeceğimize itimadımız vardır. 
Bu tedbirler arasında kesilmiş hayvan
lara aid mezbaha ücretlerinin de ten-
2.ilini...lı:t.iJınrun .F.;.lc;ıt hun;ı .slınn ilik 
kati ihtiyaç yoktur.,. 

Bu sözlerden sonra büdce ve iktısad 
encümenlerinden mürekkep muhtelit 
bir encümen teşkil edilmiş ve bu encü
men içtimaında t eklifler tetkik edil
miş, her ikisi de tasvib edilmiştir. 
Meclis ikinci celsede encümen mazba
tasını ittifakla kabul etmiştir· 

* 
lstihlôk artlyor 

1stanbuldan gelen haberler, ucuz 
et politikasının istihlak üzerinde 
müsbet tesirlerinin görülmeye baş
landığını göstermektedir: Evelki gün 
lstanbulda kesilen hayvan mikdarı -
nın yekCinu, 3392 dir. Buna mukabil 
pahalı etin son satış günü olan 28 şu~ 
battaki kesim mikdarı 1953 dü. Bu 
mikdar, evelki günkü sayının hemen 
hemen yarısıdır. 

Ucuzluğun tatbik edildiği ikinci 
günü olan 2 martta 2400, 4 martta 
2333 hayvan kesildiğine göre, ucuz
luğun gün ge~tikçe müsbet bir istih
lak rekabeti tesis ettiği ve her geçen 
günün, bir gün eveline göre bir re
kor yaptığı anlaşılmaktadır. 

7 mart kesimi, hayvanlar üzerin
de şu şekilde bölünmüştü: 1011 kara
man, 394 dağlıç, 333 kıvırcık, 1556 ku-

Oün İstanbulda 
4571 baş 

hayvan kesildi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Et ucuz

luğundan sonra İstanbulda istihlak ar· 
tışına muvazi olarak mezbahada kesi • 
len hayvan mikdarı da günden güne 
yükselmektedir. Bugün kesilen muhte
lif hayvanlar 4571 baştır ve müfredatı 
aşağıdadır: 

Karaman 1174, Dağlıç 80, kIVIrcık 
623, kuzu 2602, sığu 80, dana 9, man • 
da 1, malak 2. 

&L1lil'lTIJTIJ%-. ~ 
zu, 72 sığır, ıs dana, 8 manda, 3 ma
lak. 

Diğer mühim bir mesele de İstan
bul mezbah,asında haftada dört gün, 
yani pazartesi, çarşamba, cuma ve cu
martesi kesim yapılmasıdır. Bundan 
başka Marmara ıhavzasından kesilmiş 
olarak gelen hayvanlar Tophane ıatış 
salonunda satılmaktadır. Mezbahada 
kesilen ve dışardan kesilmiş olarak 
gelen hayvanların mikdarr, şehrin u
mumi istihlak mikdarını teşkil etmek
tedir. 

Bu itibarla, İstanbul et istihlaki· 
ni tetkik ederken, ıbu rakamın yekun 
halinde mütaleası icab eder. Oçüncil 
olarak üzerinde durulması lazımgelen 
bir mesele de, lbu kö.ylerin, !stanbula 
et satan pazarların hemen hemen hep
sinden mal göndermenin durmuş ol
ması dolayısiyle etin ~n yüksek mali
yet ayları olduğudur. Yakın mevsim 
.İr.infl"- r _. ... _, ...,_n 5""l.lU1;..yc 

başlayacağından fiatlar daha çok u
cuzlayacak ve bittabi istihlak de o 
nisbette artacaktır. 

İstanbula et, şark Anadolusu, orta 
Anadolu, garb Anadolusu ve Trakya· 
dan gelmektedir. İlkkanun, sonkanun, 
'ubat, mart ve nisan ayları İstanbul· 
da etin en pahalı olduğu aylardır. Bu 
mevsimde şark vilayetleri, kısmen de 
Karadeniz sahilleriyle orta Anadolu 
malları gelmektedir. Son gilnlerde 
İstanbula bilhassa lzmirden ve Ege· 
den Bandırma tarikiyle mal gelmeye 
başlamıştır. 

Mayıs ve haziran aylarında fiat
lar düşmeye başlayacağından ve pi
yasaya orta Anadolu malları hakim 
olacağından kiloda on kuruşluk ucuz
lama kararı, bilhassa bu mevsimde 
kendisini hissettirecektir. Temmuz, 
haziran, ağustos, eylUl aylarında fiat
ların en düşük mevsimi olduğundan 
ve her taraf tan mal geldiğinden etin 
kilosunun 20 kuruşa kadar inecegı 
tahmin edilmektedir. ÇUnkU on ku
ruş ucuzlama, maliyet ne olursa ol
sun kattdir ve maliyet mevsimlere gö
re değişmektedir. 
Şarktan gelen hayvanlar, İstanbula 

kadar şu masrafları ödemektedirler: 
Karstan trabzona kadar masraf 170, 
Trabzon iskelesi 7, tayyare ianesi 2, 
tahmil S, tahmin komisyoncululuğuna 
12.5 

B. Ahmet Sümerbank İstanbul mağa -
zaar direktörlüğüne ve pazarlar genel 
direktör vekilliğine, lstanbul direktö -
ril B. Hayri yerli mallar pazarları ida -
re heyeti azalığına tayin edilecekler
dir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Soğuklar dc,·am ediyor 
Dün şehrimizde hava umumiyetle a

çık ve hafif rüzgarh geçmiştir. Günün 
en düşük ısısı sıfırın altında 10, en 
yüksek ısısı da 4 olarak kaydedilmiş
tir. Yurdun Karadeniz kıyxları ile Do
ğu Anadolu mıntakalan bulutlu, Van 
çevresinde karlı, diğer mxntakalarda 
umumiyetle açık gesmiştir· Yirmi dört 
saat içindeki yağışların karemetreye 
bıraktıkları su mikdarlan Rizede 36, 
Zonguldakta 17, Ulukışla, Orduda 13, 
Maraş, Gircsunda 12, Erzurum ve To
katta 8, yağış gören diğer yerlerde de 
:1-7 kilogram arasındadır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde karın 
kalınlığı Erzurumda 45, Karsta 38, Er
zincanda ıs, UlukıP:Iada 14, Yanda 12, 
Rizede 9, diğer yerlerde 4-7 santimet
re arasındadır. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın altın
da Bolu ve Ankarada 10, Eskişehir ve 
Sıvaıta 11, Çorum ve Erzurumda 12 de
recedir. En yüksek ısılar sıfırın üstün
de, Edirne ve Adanada 14, Antalyada ,. 

Yeni bir yar11 
Rahmetli Ahmet Rasim, öğle vak

tinde lstanbula dair yazdığı bir ya· 
zıda, evlerde, aşçı dükkanlarında, 
lokantalarda, hülisa bir masası ve 
bir kaç tabağı bulunan her yerde 
çenelerin bir teviye oynadığını, şa
pırdadığını anlatır ve o muazzam 
şapırtıyı usta kalemi ile canlandırır. 

Şimdi de siyaset §leminde bir çe
ne faaliyetidir, gidiyor. Fakat bu, 
yemek yemek için değil de, likırdı 
söylemek, dert anlatmak ve • müm
kün olursa. sonunda anlaşmak için· 
dir: 1 ngilterc ile 1 tal ya konuşuyor; 
lngiltere ile Almanya konuşacak; 
!ngiltere ile lrlanda konuşuyor, Al· 
manya ile Avusturya konuştu; Le· 
histanla ltalya konuşuyor .... hülisa, 
dünyanın bir çok milletleri top ve 
zırhlı yapar gibi, bıkmak usanmak 
bilmeden konuşuyorlar. Çeneler, 
silah ve mühimmat fabrikalarının 

· çarkları gibi, habiıe, işlemektedir. 
Siyaset stadyomunun seyircileri 

"silah yarışı" ile iktifa edemediler; 
buna bir de "çene yarışı" ili.ve et
mek lazım geldi galiba. - T. 1. 

Sapa oturmak! 

rar tahta oturtacaiı hakkında bir §a
yia çıkmıftı. Bizim de bu ıütunlarda 
dokunduğumuz bu ıayiayı, !İmdi 
hem Negüı, hem de İtalya yalanh
yor. 

Her yalanlama doğru çıkmaz, 
ama bunun doğru çıkacağına insa
nın aklı yatıyor. Çünkü Negüs'ün bu 
kadar gürültü, pabrdıdan sonra tek
rar bir mahraca vaziyetine dÜ§erek, 
habet tahtına oturması, bu memle
ket Şap denizi civarında olduğu için 
bir nevi fapa otunnak demek değil 
midir ? 

Napol~·on'un pUinları ! 

Loncfra mezad ıalonunda Napol· 
yon'un lngiltere'yi istili için hazır· 
ladığı pli.nlan 10 inıiliz liraıına sat
mışlar. 

Hey gidi dünya! Yersiz istila ihti
rulannm, mana11z fütuhat hırıları
nm üzerinden yıllar ıeçince bu kadar 
1 ea. , .. • ıw et .. " 

na bir nevi neşe veriyor. Tarih, aca
ba, sahiden, tekerrür eder mi? 

Aşka dair 

Akıam muharrirlerinden biriıi, 
Holivud'a gittikten ve orada erkekli 
diıili yıldızlarla konu,mağa başla
dıktan sonra bu perde kahramanları
nın ayn Ryn birer filozof da oldukla
rını öğreniyoruz. 

Mesela Franıis Led'erer iıminde 
birisi, funlan söylemi§ : 

" insan, film çevirirken ıinirleri 
o kadar bozulur ki bu esnada aşk ha
tırına bile gelmez.'' 

Fakat, insan sinirleri bozulunca 
mı, bozulmadığı zaman nu atık o!ur? 
Oraıı ayn meseledir. 

Vzerine çı1 .. ·tığı dalı 

J.escn adanı ! 

Beıiktaı civarında oturan Muıta-, . . ' . . ' 

deki ağaçlardan birisinin üzerine çı
kıp dallan budarken kestiği dallarla 
beraber, yere dütmü,, ölmüf. 

Nasrettin hocanın meşhur hikaye
ıini bilirıiniz. Bu zavallı Mustafa da, 
ıizin ve benim gibi, üzerine çıkılan 
dalı kesmenin kötü olduğunu anlatan 
hikayeyi bilaeydi, §İmdi dünyada 
olurdu!. 

Giizel bir arnıai(mı 

Edirne'den Ulus'a gelen bir ha
ber: 

" General Kazım Dirik ikiz do
ğan iki göçmen çocuğuna çok oriji
nal bir hediye yapmııtır. GeneraJ, 
çocukların babasına 50 tane meyva· 
lı fidan vermiş ve fidanları çocuk
lar namına dı•ttinniıtir.'' 

Ne ıüzel ve ne manalı bir arma
ğan! Ben doğduğum zaman da ba
bam, bahçemizin bir köıeıine bir ye
mi§ ağacı dikmiı. 

Şimdi boyu benden çok yüksek 
ve verimi benden çok fazla olan bu 
yaııt toprak kardeıimi lstanbula her 
giditimde, bir defa olırun, ziyaret e
der.im. 

Bunu bir adet, bir moda olarak 
umumileıtiraek her halde aiaçia-

Bakanlar Heyeti nıiiruriye 
re,tJminin ucuzlatılmasını 
kabul etti: 

Bu masraflardan Karstan Trabzona 
kadar olan masraf hakiki olduğundan 
bir tenzilat yapılamamış ve mezbaha 
resmiyle vapur navlun ücretinden, 
müruriye resminden tenzilat yapıl
ması kararlaşmıştı. 

Bakanlar heyetinin 16 şubat tarih· 
1i toplantısında kabul ettiği bu ten· 
zil, yüksek tasdikten geçerek ·dünkü 
resmi gazetede çıkmıştır. Kararname 
şudur: 

"İstanbulda et fiatlarının kilo ba
şına 10 kuruş indirilmesini teminen 
belediye ve mahalli idareler elindeki 
iskelelerden geçen hayvanlardan alm 
makta olan müruriye resminin indi· 
rilmeai gerekli görüJdüğUnden iskele 
müruriye tarifesi mucibince küçUk 
hayvan 'Yavrularından alınan 0,50 ve 
küçük hayvanlardan alınan (1) kuru· 
şun bütün iskelelerde siyanen 0,25 
kuruş, büyük baş hayvan yavruların
dan alman (5) ve büyük baş hayvan· 
lardan alınan (10) kuruşun gene al• 
yanen (2,S) kuruşa indirilmesi: İk· 
tısad Vekilliğinin 29-ı-938 tarih ve 
3866/34 sayılı tezkeresiyle yapılan 
teklifi üzerine 3004 sayılı kanı.uma 
birinci maddesine tevfikan İcra 
killeri Heyetince 16-2 38 tar' 
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ispanya harbi 

Uz.ak Şark haibı ~ıkalı, ikinci plana 
ıatdan lspaıaya :meselesi, zaman zaman 
ön püuıa geçer. Birkaç ay evvel, bVkü
lbetçi ku..-vetlcr, ansızın taaıTuza geçe
l'ek Teruel'i iıgal etmiılercli. T enael'in 
İfgali ve bunun Fraılkocu kunetler ta
rafından istirdadı etrafındaki çetin 
mücadele, aylarca, dünya kamoyunu 
lbe§gul etti. Gerçi Franko, nihayet, 
l'erue1'i iatirdad etmeğe muvaffak ol
nıuıtur. Fakat Teruel mücadelesi ıu 
hakikatleri meydana çıkardı: 

1 - lki taraf arasındaki kuvvet mu· 
\'azeneıi, zannedildiği gibi, kabir tekil
.le hükümetçilerin aleyhine değildir. 

2 - Hükümetçiler, ihtilalin çıktığı 
günden beri, intizamla ve ciddiyetle ça
lııarak bir cumhuriyet ordusunun teş· 
kilabnı tamamlamışlar ve inisiyatifi 
Fn.nko'nun elinaen alarak taarruza 
ıeçmeie ;muvaffak olmuşlardır. Bu ta • 
arnız munffakiyetli netice veımİ.§tir. 
3- Fraııko, Teruel'i istirdad etmek 

için barekit planım alt üst etmeğe 
lbechur kalmıı ve Madrid cephesinde 
taarruza geçememiıtir. 

Bu neticeler, hükümet kuvvetlerinin 
~viyab üzerinde müsbet tesirler 
Yapbğı aibi, bütün dünya nazarında ls
Panya bükümetinin prestijini arttırdı. 

Birkaç gün evvel, bükümet namına 

"üyük bir muvaffakiyet olarak kayd· 
edilecek bir hadise daha vuku bulmaş
tur. Buna hadise diyoruz; 

Çünkü bir deniz harbı değil, hılki
lraten hadisedir. Hükümetçiler, Franko 
deniz 'kuvvetlerinin en ehemiyetli bir 
ciizünü teşkil eden Baleareı kruvazörü
nü batınwılardır. Bu muvaffakiyetin e
laemiyeti, ihtilalin baflangıcındanberi, 
F ranko lehine olan deniz hikimiyetini 
tehlikeye düıürmesindedir. Mal\ımdur 
iri 1936 yazında lspaayada ilıtilil çıktık 
lan sonra, ispanya deniz kuvvetleri iki
l'e aynlmııtı. Fakat donanmanın yük
•ek rutbeli zabitleri Franko taraftarı 

olduklarından hükümetçilerin ellerinde 
lıulunan gemiler iyi idare edilemedi. Bu 
)'iizden deniz hakimiyeti Frankocula
tın ellerine ceçmiıti. Gerçi bu dıeDiz ba
lcinıiyeti Frankoya ınücadelede büyük 
t'vantaj ~mİD etmiftir. Fakat Franko 
\.. bikimiyetin temin ettiği vaziyetten 
\ınmniyle istifade edemiyor. Çünkü 
~lbllh lıahlau L..nrnmıanu5tır. Bİ· 
'-enaleylı İspanya sahillerini istediği 
tı"bi, &bloka albna alamıyor. Muhariblik 
ba.kları İngiltere ve diğer devletler ta
t'llfmdan tamnac:.ak olursa, hükümetçi • 
ı...m ellerinde bulunan ..ıülleri abluka 
'1tma alarak, ıilih, harb malzemesi ve 
barbta kullanılabilecek maddelerin hü
lriimetçiler eline ceçmeıine mani ola
cak ve bu suretle mücadeleyi kazana
caktır. Bupn artık Franko, bütün 
iİrnidlerini buna bağlamıı gibi görünü
l'or. 

Muhariblik haklarının tanınması me
-e.lesi etrafındaki müzakereler de artık 
loa safhaya ginnq gibi görünmekte
dir. Malumdur ki lngiltere, bir kısım 
ı.ıönüllülerin" geri çekilmelerine kar • 
Idık olarak her iki tarafın da muharib
lik haklannı tanımayı teklif etmiı ve 
bu teklif de t tal ya ve Almanya tarafın
dan kabul edilmiıtir. Birkaç gün evvel, 
Sovyet Rusya da teklifi kabul ettiğini 
İtıgiltere bükümetine bildirmiıtir. Bi • 
"-enaleyh İngiliz teklifinin tatbikatına 
teçilmesi için, çekilecek olan, gönüllü
lerin mikdan üzerinde anJ.aımaktan 
h..ıka bir mani kalmamıştır. Gerçi mik
~ üzerindeki .;görüımeler hakkında 
henüz dıfan haber swnanuıtır. Fakat 
l'il"lni binden bahsediliyor. 

Şunu bilmek lazımdır ki, gönüllü • 
iet-den bir kısmının geri çekilmesi, ar
blc lspanya'claki askeri Vll7.İyet üzerine 
ltıiieuir olamaz. Çünkü her iki tarafa 
)..,drm eden kuvvetler iki zümreye ay
"'lı,.: 

b' l - Teknisyenler, ki bunların sayıaı 
1ticaç, nihayet üç beı bini ıeçemez. 
2 -Alelade askerler ki, mikdarı kati 

~J.ralc belli olmamakla beraber, Fran· 
a•ya yardım edenlerin daha kalabalık 

C)lduğu teslim edilmektedir. 

~Bu yardımcı kuvvetler arasında, her 
.. tarafın da işine pek çok elveren 

tPhesiz birinci zümredir. Tayyare pİ· 
Uarı, tamirciler, topçular, tibiyeciler 

~İtler hulasa modern bir harbın en 
ı.ırnJu unsurları bunlardır. Çekile-

~ olan askerlerin mikdarı ne olursa 
~un, her iki tarafında bu unsurları bı
' rnak istemiyeceii ıüpbesizdir. Bi
"- "81eyb "gönüllülerin" yüzde elli, 
'İ lti onda dokuz mikdarında çekilme • 
~~yeti eaaalı surette değiıtiremez. 
b·· t1Jtirebilmek için her iki taraftan da 
l.ltiil\ gönüllülerin çekilmesi lazımdır. 
t~ Franko bunu bildiği için muharib • 
'- haklannı tanıtıp derhal ablukanm 
t"ll>i~abna geçmek istiyor. Bu nokta lir Onünde tutulduğu zamandır ki de· 
~hakimiyetinin ehemiyeti tebarüz et
"-'" ledir. Abluka, kanuni olmak için 
~ '-e~~i!' olmalıdır .Müessir ohnak için 
~ diger taraftan çok kuvvetli olmalı -

· IC.uvvetler muvazeneli veya muva • 
• ~11kın oldub za1m11 ablvlc11 mi· 
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DÜNYA HABERLERİ 

Jap0nlar Sar1neliri geçtiler 
Senasov üzerine yürüyorlar 

Sangthunanda kolera salğını çık.ti 
Hankov, 9 (A.A.) - Japon kıtalan: topçu kuvvetlerinin şid

detli bir mania ateıinin himayesinde Şeng§ov'un garb §İmalin
den Sarınehri geçmeğe muvaffak olmuJlardır. 

Sarmehrin üst tarafından ilerle
yen japon kuvvetlerinin başlıca he· 
defi Şen~ov'dur. Japonlar Sarınehri 
Şengşov'a takriben kırk kilometrelik 
mesafede kain Lunghay şimendifer 
hattının üstünde kain Zeshui'den geç 
mişlerdir. 

Japon kuvvetleri 900 ki~iük 
Sarınehri geçen japon kuvvetleri

nin 900 kişiden ibaret olduğu bildi
rilmektedir. 

Bunlar 20 tank tarafından korun
makta idiler. Nehrin cenub kıyısında 
bulunan Çin kıtaları bendleri berha
va ctmif olduklarından japonlarm ka
raya çıktığı sahayı sular istila etmiş-
tir. 

Japonlar nehri nasıl get,;tiler? 
Şanghay, 9 (A.A.) - Japon kıtaatı

nm şimdi Sarınehir üzerine çinliler 
tarafından su altında bırakılan bölge 
içindeki zcşminin karşısında toplan
dıkları bildiriliyor. . 

Japonlar, cenub sahilindeki Çin mu
kavemetini kırdıktan sonra vapurla 
köprü kurmaya muvaffak olmuşlar 
ve çinliler vaziyetten baberdar olmaya 
vakit bulamadan 20 tank ve 900 asker 
geçirmeye muvaffak olmuşlardır. 

Bunun üzerine çinliler bendleri di
namidle atmışlar vıe yüzlerce çinli bir 
çok japon boğulmuştur. 

Sular köprü vazifesini gören vapu
ru alıp götürdüğünden geri kalan ja
ponlar tepelere kaçmışlardır. Çinliler 
bunları tamamen imha ettiklerini bil
diriyorlar. 

Bir.kolera MJlgıru 
Hankov, 9 (A.A.) - Şangthunan

da kolera salgını çıkmıştır. Şanghay· 
dan oraya giden milletler cemiyeti
nin 11ıhi heyeti bUtUn halka aşılar yap 
rnagıı bı:ı~lınnı~br. Son bir -iki gün .zar 
fında 42'vaka teıbit edilmiştir. Muha
cirler akını ve sıhi teşkilatın mükem
mel olmaması dolayııiyle aalgrnın ge
ni.lemesinden korkuluyor. 

Tiyençin Sovyeı konsoloslu
ğuna tecavüz hazırlanıyormuş 

Maceristanda 

Kabine istila elti 
yeni kabineyi gene 

B. Daranyi kurdu 
· Budape~te, 9 (A.A.) - Bugünkü 

kabine toplantısında, Başvekil Daran
yi, hükümetin, bir milyar Pengö tah
sisat hakkındaki kanun projesini mec 
lise vermeden önce istifa etmesi lü
zumunu bildirmiştir. Kabine bu hu
susta müttefik olduğundan B. Daran
yi saat 17 de devlet naibini ziyaret et
miştir. Naib istifayı kabul ederek ye
ni kabinenin teşkiline tekrar B. Da
ranyiyi memur eylemi~tir. 

Yeni Macar kabinesi şu şekilde te
şekkül etmiştir: 

Başvekil Daranyi, Hariciye Kan -
ya, Milli müdafaa general Rödor, Da
hiliye Sezeli, Maarif Homan, Endüs
tri, ticaret, münakalat, Bornolizsa, 
Ziraat: Maraşal, Adliye: Mikez, Fi
nans: Remenyi Şneller, Bakanlıksız 
Bakan: milli banka direktörü Dr. 
İmerid. 

Y~ni kabinede B. Daranyi, ziraat 
bakanlığını bırakmakta, münhasıran 
başvekil olarak kalmaktadır. 

Yunanistanın Moskova 

maslahatgüzar1 
Moskova, 9 (A.A.) -Tass ajansının 

bildirdiğine göre, Yunanistanın Mos
kova maslahatgüzarı B. Nikolopulos 
sah günü burada intihar etmiıtir. B. 
Nikolopulos, kendisine çok büyük e
ziyetler veren şifa bulmaz bir hastalık 
sebebiyle intihar ettiğini bildiren bir 
mektup bırakmıştır· 

B. Prost geliyor 
İ&tanbul, 9 (Tıelefonla) - Şehirci

lik mütehassısı B. Prost nisan içinde 
geleceğini belediyeye bil.dirdi. 

İSPANYADA 

Bir fransız 
destroyerine 

hücum edildi 
Paris, 9 (A.A.) - Liberal gaze

tesi, Fransanın Pursüvant destroye
rinin bir İspanyol haııb gemisinin ta
arruzuna uğrayarak Vandr limanına 
girdiğini ve iki kişinin yaralandığını 
bildiriyor. 

Frankistlcr ve hiikiimetri filo
ları ara~ın'da muvazene 

Barselon, 9 (A.A.) - Balearos v~ 
Kanarias vapurları İspanyol bahriye
sinin elde yeni ve en iyi teçhiz edil
miş hanb gemileri idi. İki filo arasın
da mevcud muvazene farkı şimdi ol
dukça azalmış bulunuyor. Liberdad 
gemisi Almirante Cervera tipindedir. 
Buna binaen cumhuriyetçilerin şim
di iki kruvazörü, tamirde bir zırhlısı 
ve ll.silerinkine çok üstün bir deniz 
altı destroyeri filosu mevcuddur. A
silerin yalnız iki kruvazörü ve pek 
az tesirli olarnk teslih edilmiş bir ti
caret filotillası vardır. 

Asi uıyyar~lerin 
bom bardı manlrırı 

Barselon, 9 (A.A.) - Yarı resmi 
mcnbalardan öğrenildiğine göre, asi 
tayyareler, Taragon civarında dört 
köyü bombardıman etmiştir. 

lngilterc lıükilmetçileri 
protesto etti 

Londra, 9 (A.A.) ~Son defa Bilanş 
ve Brilland destroyerlerine yapılan 
taarruz hakkında bugün Avam Kama
rasında beyanatta bulunan deniz ba
kanlığı parlamento sekreteri B. Cop
rey Şekspir demiştir ki: 

"- Hükümet, ingiliz harb gemileri
ne bu neviden taarruzları s;ok vahim 
saymaktadır. Hükümet, şahidlerin ifa
desine göre bahis mevzuu tayyarelerin 
cumhuriyetçi ispanyol hükilmetine aid 
olduğu kanaatindedir ve bu hükümete 
protesto notası vermiştir.,, 

$iddetli bir harb ~ladı 
Roma, 9 (A.A.) - lapanyadaki Ka

lameçadan Stefanl ajansına blldfrfll
yor: 

Fuentes de Lebreden Alfambraya 
kadar olan bütün cephe üzerinde bu 
sabah tefak sökerken Jiddetli bir mu
harebe baılamııtır. Frankist, piyade
si iki saat toı>su ve tayyare hazırlığın
dan sonra harekete gcçmiJ, hükümet
çilerin şiddetli mukavemetiyle karıı· 
laşmıştır. Muharebe tam inkişaf halin
dedir. 

. 

Moıkova, 9 (A.A.) - Taı ajansı

nın bildirdiğine göre, Sovyetler Bir· 
lifinin Çin büyük elçiliği, japonla -
rın, beyaz rusların yardımı ile Tient
çin'deki sovyet başkonsolosluğuna ye
ni bir hücum hazırlamakta olduğuna 
dair sözüne inanılır menbalardan ma
lWııat almıştır. Ayrıca, şehirde görü
lecek olan konsolosluk memurlarına 
karşı da tahrik tecavüzleri hazırlan
maktadır. 

B. Stoyadinoviç Y ugoılav 

Sovyetler birliğinde kapalllan 
Konsolosluklar 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansının 
bildirdiğine göre, Sovyetler birliği 
hükümeti ile Iran hükümeti, Pehlevi 
konsolosluğu hariç olmak üzere 1ran
daki bütün Sovyet konsolosluklarının 
ve Baku konsolosluğu hariç olmak ü
zere Sovyetler birliğindeki bütün 1-
ran konsolosluklarının 1 nisan tarihin
den itibaren kapatılması hususunda 
bir anlaşmaya varmışlardır. 

Sovyetler birliği hükümeti ile Le
tonya ve İsveç hükümetleri arasında 
da, Letonya ve İsveçin Leningrad kon
solosluklarının pek yakında kapatıl
ması hususunda müşabih anlaşmalara 
varılmıştır. 

Yemen Veliahdı lstanbula 
geliyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İtalyada 
bulunan Yemen veliahdı Emir Seyfül
islam Hüseyin bu hafta içinde lstan
bula gelecektir. 

olarak tatbik edilemez. Müeaair olms· 
yan ablukaya "kağıd üzerinde abluka" 
denir ki, devletler hukukuna göre, hiç 
bir devlet buna riayet etmeğe mecbur 
değildir. 

lıte bu sebebledir ki Baleares knı
va?.Örünün batınlması, eheıniyet kesb
etmektedir. Gerçi bu kruvazörün kayb
olmasiyle de deniz hakimiyeti hükü
metçilerin ellerine geçmiı buluıumyor. 
Fakat Franko, müessir abluka tatbik 
etmek için muhtaç olduğu kahir faiki
yeti elinden kaçırmış olur. 

Her halde Terüel harbı Franko'nun 
karadaki planlımnı alt üst ettiği gibi, 
Balearea kruvazörünün bahrılması da 
denizlerdeki heaablannı tehlikeye koy
IDUf olacakbr. 

dıı politikaıınıiı ana 
hatlarını izah etti 

Baıbakan Yugoslavyanın balkan 
antantına olan bağhhğını teyit etti 

Belgrad, 9 CA.A.) -1skonçınada dış 
bakanlığı büdcesi hakkındaki goruş
meler bu sabah kalabalık bir dinleyici 
kütlesi önünde Başbakan B. Stoyadi
noviçin bir nutkiyle açılmıştır. Bir bu
çuk saat süren nutuk sık sık alkışlarla 
kesilmiştir. 

Başbakan fransız • yugoslav işbirli· 
ği ve dostluk arzusunun, yugoslav dış 
politikasının temel taşını teşkil etti
ğini anlatmış ve bundan sonra İngilte
r eile olan münasebetlerden bahsetmiş 
ve küçük antant ve balkan antantı dev
letleriyle mevcud sıkı işbirliğini kay -
deylemiştir. 

Almanycı ile olem münasebetler 
Almanya ile olan münasebetlerin 

gün geçtikçe inkişaf ettiğini söyliyen 
başbakan, eski alman dış bakanı Fon 
Noyrat'ın Yugoslavyaya yaptığı ziya
retle kendisinin Almanya'ya yaptığı 
ziyareti kaydetmiş, iki memleket ara
sında daha sıkı bir elbirliğine olan i
manını kaydetmiştir. 

Başbakan, Belgradda yapılan diğer 
politik ziyaretleri de iftiharla öğmüş
tür. 

Dış politikanın üç prcnsipi 
Başbakan, yugoslav hükümetinin 

dış politikasındaki şu üç prensıpını 
kaydediyor : teşriki mesaiyi ve barışı 
istihdaf eden enternasyonal her hare
kete iştiraki, ananevi dostluk ve itti
faklarının idame ve inkişaf ettirilme
si, Yugoslavya menfaatinin istilzam 
ettiği her tarafta yeni dostluklar temi
ni. 

B. Stoyadinoviç ikinci prcnaipi lıah 

tına olan sadakatini da teyid etmiş ve 
muhtelif hUkilmetJ.er, ezcümle Bulga
ristanla yapılan anlaşmayı kaydetmiş
tir. 

Ballı-an antantının hayirkar 
tesiri 

B. Stoyadinoviç balkan antantından 
bahsederek demiştir ki: 

"-Dünya hadiseleri hakkındaki gö 
rüş birliğinde ve kar§ılıklı menfaatle

ri anlayıştaki tam bir ahenk içinde o
larak, balkan antantı geçen yıl içinde 
gerek aza devletler arasında ve gerek 
umumi münasebetlerinde ve balkanlar 
vaziyetinin pasifik inkişafında hayır
kar tesirini idame ve inkişaf ettirmiş
tir.,, 

Küçük antant 
ekonomi konseyi 

Bilkref, 9 °(A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye · nazırı B. Tataresko bu 
sabah kilçilk antant ekonomi konse
yinin 11 inci toplantısını açmıştır. 

Nazır demiştir ki: _ 

"- Küçük antant umumi menfaata 
taalluk eden meselelerin halli için 
bütün memleketlerle işbirliği ve bu 
suretle dünya barışının kuvvetlenme
sine hizmet etmek arzusundadır. ,, 

Yugoslav ve Çekoslovakya heyet
lerinin tefleri BB. Predic ve Frid
man birer nutukla ccnb vcrmi,ıer-

Leh dıf bakanı B. Bek 

B. Bek bugün 
Romadan 
ayrrlıyor 

Roma, 9 (A.A.) - Dün ak§am dış 

bakanı Ciano leh dış bakanı Bek ve 
bayanı şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Yemeğin sonlarına doğru bir nutuk ve 
ren Ciano Beki hükilmet ve millet na
mına selamlamış ve Lehistanın son 20 
senede başardığı terakkilere besledi
ği hayranlığı anlatmıştır. Ciano Bek-' 
in şahsiyetini ve Bilisudskinin e,serini 
övdükten sonra iki memleketin müş

terek menfatalerini ve sulh davası üre
rindeki müşterek azimlerini tebarüz 
ettirmiştir. 

B. Bck'in cevabı 
B. Bek verdiği cevabta iki milleti 

birleştiren bağları kaydetmiş, Polon
yanın İtalyadaki intiba ve milli birlik 
eserini sempati ile takibettiğini söyle
miş, iki milletin kültürünün müşterek 
kaynağının karşılıklı anlaşma için me
sud bir anlaşma olduğunu tebarüz et
tirerek, yapılan işbirliğinin daima 
sulh lehinde fazlalaştığını ilave etmiş
tir • 

8. Bek'in gazetecilere 
beyanatı 

B. Bek italyan gazetecilerine aşağı
daki beyanatta bulunmuıtur: .. _ Ha
len yaıamakta olduğumuz durum, Av
rupa politikasının bir sok sahalarında 
şüphesiz kati bir devredir. Hedefleri
ni kuvvetle müdrik olmakla beraber, 
mutlaka daha fena bir vaziyete geç
mekle mUteradif olarak telakki edil
memesi icabcde~ değişikliklere de te
ve11ül etmesini bilmek icabeder. Bu
nun için de oldukça vazih bir fikir, 
zorlukları yenmek azmi ve dostlukları 
ve müşterek entelektiiel esasları saye
sinde Avrupa hayatına müsbet unsur
lar idhal edebilecek olan milletler ara
sında mümkün olduğu kadar büyük 
bir anlayıı lazımdır . ., 

Bek'in resmi ziyareti Polonya elçi
liğinde verilecek ziyafetle nihayet bu
lacaktır. Bek yarın sabah Papanın dış 
bakanının ziyaretinden sonra Napoliye 
gidecek ve ortada tamamiyle hususi 
mahiyette bir kaç gün kalarak istirahat 
edecektir. 

Olimpiyadlar muhkkak 

Tokyoda yapdacak 
T okyo, 9 (A.A.) - Japon spor teş

kilatının reisi dUn yabancı gazetecile
ri kabul ederek, olimpiyat oyunlarının 
her halde Japonyada yapılacağını söy
lemiş ve evelisi gün nazırlar tarafın
dan yapılan beyanatın kısmen yanlış 
anlaşldığını, hükümetin partilerinin o
limpiyad oyunlarna asla muhalif ol
madıklarını, ancak muhtemel yeni zor
lukların göz önüne alınması lüzumunu 
kaydettiklerini, olimpiyad planlarının 
tatbik edileceğini ve büdcenin de par
lamentoda kabul edilmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

tilJ010Jb_7~ 

Mısırda 

Askeri mahiyetteki 
teıkilat lağvedildi 
Kahire, 9 (A.A.) - Kırat Faruk, 

askeri mahiyetteki bütün cemiyetle
rin yasak edilmesine aid olan karar
nameyi imzalamıştır. 

Bu karar, y~il ve mavi gömlekli
ler teşkilitlarının ilga edilmif oldu
ğunu ve bu te§kilatlara aid üniforma 
nipn ve silihlarm müsadere edile
ccti manuına gelmektedir. 

-3-

................... ~ 
TÜRKİYE BASINI __ _.. ..................................... . 

Her türk Ankarayı 

görmelidir 
CUMHURİYET'te Nadir Nadi hü

kümet merkezimizin hayret verici 
inkİ§afını anlatıyor : 

"Bütün Türkiyenin başarmakta ol
duğu ve biran önce tamamlamaya 
can attığı imar faaliyeti Ankarada 
son hızına varmıı ; haftadan, hafta
ya, günden güne gözle takib edile
cek bir vaziyette ilerliyor. Ankara, 
başarıcı türk kafasının ve türk bile
ğinin ölmez bir sembülüdür. Yurdu· 
muzun yeni ihtiyaçlarına göre çalıt· 
mak, verimli neticeler elde ebnek ia
tiyen kadın, erkek, genç yatlı vatan
daş d evlet mer.kezimizi mutl&ka gör
melidir. 

Her günkü ya§ayıınnızda Yeni 
Türkiyeyi eskisinden ayırd eden di
namik vasıfları göz önünden kaçır

mamalıyız. Dünkü dünya gÖl'Ü§Ü· 
müzle bugünküsü arasında ne fark-
lar var, bunları çok iyi bilmemiz ve 
h er düfiincemize, her kararımıza. 
tatbik etmemiz lazım. Yeni türk zih. 
niyetine timsal olacak canlı eserler 
şüphesiz memleketimizin her tara
fında var. Ve bunlar daima çoğala
caktır. Fakat Ankarada olduğu gibi 
insana doğrudan doğruya hitab 
eden, yol gösteren canlı eserleri bu 
kadar bol olarak batka hiç bir yer
de görmemize imkan yoktur. 

.... H er türk Ankarayı gönnelidir, 
dedim. Bu, istemekle oluverecek ka
dar kolay bir feY değildir. Devletin 
yardımı §arttır. Muhtelif vesilelerle 
hükümet me1"1kezinde sık sık ekono
mik veya kültürel sergiler açmak, 
böyle zamanlar için demiryollarm
da mühim tenzilat yapmak ve An· 
karayı ziyaret edecek vntnnda§ların 
ikametini temine mahsus ucuz ve çok 
yataklı oteller kunnak faydalı olur. 

Fakat bilhassa gençliği düıünme
ye mecburuz. Orta veya yüksek tah
silini bitirmek iı...: re bulunan gençle
ri gruplar halinde bir kaç gün olsun 
clevlet merkezimmi:zde misafir etmek 
için cumhuriyet bayramı ne güzel 
bir vesiledir. Her sene, Tür.lciyenin 
her tarafındaki orta ve yüksek mek
teblerin &On sınıf talebesinin cumhu· 
riyet bayramına ittirikini temin et
melidir. Hayata atılmak üzere olan 
bu gençler Ankara havasını teneffüa 
ettikten sonra kendilerini bekliyen 
vazifelere daha zinde bir rUhla ka
vuşacaklar, önlerindeki uzun yolu 
daha sağlam ve daha neıeli adımlar
la aşacaklar. 

Daha mühimi, memleketin mUhte
)jf kö~elerinden gelip Ankarada bu
luıan türk gençleri kendilerini bir
birlerine saran bağlarm kuvvetini 
kucakla§arak anhyacaklar ve yarı
nın muhtemel tehlikeleri karşıamda 
korkunun ve tereddüdün ·yeri olma
dığına inanacaklardır. 

Her türke Ankarayı görmek ım .. 
kanlarını vermeliyiz." 

AVRUPA HADlSELERl 
KARŞISINDA AMERiKA 

SON POSTA'da Selim Rağıb Eneç 
yazıyor : . 

"Avrupa ile her gün münasebetle
rini bir parça daha artırmak istida
dını gösteren Amerikan,m vaziyetine 
birdenbire bir çekinğenlik ariz ol
mU§tur. Bu münaaebatın geniıleme• 
sini ve Anunerika gibi demokratik 
eşaslara sadık kalan Fransa ve İn
giltere ile daha sıkı bir surette teıri· 
ki memsai edilmesini istiyen Ruzvelt 
ile hariciye nazın Kordel Hol'un ha
reket ve manevra kabiliyetleri de 
binnetice son derece zayıflamııtır. 
Bundan istifade edenler, Amerika
nın infirad halinde kalmasına taraf
tar olanlardır. Bunların kanaatleri
ne göre Almanya ve ltalya ile An
la§ma te§ebbüsüne giripnekle, İn
giltere, su!h davasını beynelmilel bir 
mevzu olmaktan çıkarmı§, bir Avru
pa meselesi haline irca etmiştir. 
Nitekim bir amerikan gazetesi, bu 
münasebetle §U mütaleayı ileri sür
mektedir: 

"Batvekil Çemberlayn belki Ber
tin Roma mihverini ikiye Ayıracak, 
fakat aynı zaman da demokrat dev
letler cephesini de yıkacaktır. 

Bu vaziyetten en çok müteeasir 
görünenler de liberallerdir. Dahili 
meselelerdeki fikir ihtilaflarına rağ
men ha-~i siyasette Ruzveltin hare
ketini tasvib eden bu zümre, bir hay
li ümidsizliğe düpnüıtür. Fakat i
manını büsbütün kaybetmemiıtir. 
Şimdi Çemberlayn'in Berlin ve Ro
ma ile yapmak üzere bulunduğu mü
zakerelerin inkişafını beklemekte
dir. Eğer İngiltere, 1914 den evvel 
olduğu gibi sulhün muhafazası bah
sinde kuvvet müvazeneai esasına 
dönmek istiyecek olursa, Amerika 
Avrupadan tamamiyle yüzünü çevi
recektir. Halbuki aon zamanaa, A
merikan efkarı uml.!1ftiyesi, totaliter 
rejimler karıısında bir demokratlar 
cephesi lesi• fikrini müliyemetle kar. . 
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Tiyatro Bir gendmlı londrada 
muvaff akiyelll doktora 

imtihanı wnll 
INGİLİZ ZABİTİ. 

Tim ur 
Timur piyesinin son temsilinde bu-, Behçet Kemal, eserinde manzum 

lundum. Halkevi sahnesinden, milli bir piyesin uyması lazım geldiği sa
tarihimiz hakkında aydınlatan ve türk nat kaidelerinden ayrılmamış, bunun· 
lüğün istikbali için inan aşıhyan böy- la beraber tarih realitelerine son had
le bir eseri, Ankara şehir tiyatrosu- dine kadar sadık kalmayı da büyük 
nun yetişmiş artistlerinin bir çalı~ bir kabiliyetle başarmıştır. Eser, Ti
ması olarak görmek ayrıca bir zevk mur ve Ylıdırım adlı aynı kandan. 
verdi. kahramanlıkları ve ilk hasletleri biri-

Yazan: Çeviren: 
Y iizbtı1ı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

ZEYL 
Plevne ordusunun kuruluşu Bence yazıcılarımıza düşen en baş.- birinin eşi olan iki büyüğün karşılaş

taki ödev, ilim sahasındaki devrimle- masını hikaye ediyordu; ilk zaferle
rimizin en büyüklerinden ikisi olan rinden sonra gurur gözlerini kamaş
tarih ve dil tezlerimiz üzerinde işle- tıran, halktan uzaklaş,an ve saraya ka
mek ve onları milletin bütün evladla- panan Yıldırım'ın, bütün zaferlerin
rma öğretmektir. Şimdiye kadar mü- den sonra gene temkinli, yine halkçı 
nevverlerimizin bile yanlış bildiği, ve millet adamı olarak kalan Timur'a 
yanlış öğrenip yanlış öğrettikleri ta- yenilmesini çok temiz bir dille anlat
rih realitelerini halka yaymayı, yal- maya muvaffak olmuştur. 

(Ordre de bataille) 
Plevne ordusunun 1877 ilkteşrin 
ıonunda İ§gal ettiği tabyalar ve 
mevzilerle bunların kumandan 

ve muhafızlarının listesi 
BIRINCl FIRKA 

Simal cephesi 
Tabur 

Opaneç tabyaıı. Süleyman bey 6 
Bukova tabyası. Kazım bey 3 
Yeni tabya. Hayri bey 2 
Yanıkbayır tabyaaı (garb) Ed-

hem pata 
Yanıkbayır tabyası (şark) 

tif bey. 
Ba§tabya. Hafız bey 

IKINCI FIRKA 

3 
La-

2 
2 

C enub - far ki cephesi 

Çorum tabyası 
İbrahim tabyası Raif bey 
Atıf tabyası Atıf pa§a 
Ömer tabyaıı Ömer bey 
Tahir tabyası Natuk bey 

UÇONCO FIRKA 

Tabur 
1 
2 
3 
3 
3 

Cenub ve garb cepheleri 
Tabur 

Isa tabyası 
Kavanlık tabyası 
Bağlarbaıı tabyaır . 1 

1 
1 
2 
1 

Milaa tabyaaı Abdullah bey 
Talat tabyası Talat bey 
:Yunus tabyuı Yunus bey 
Küçük tabya Yunus bey 
Hacıbaba tabyası Ali Mehmed 

bey 1 
Gazi Ounan tabyası Tahir bey 1 
Brestoviç tabyau 1 
Temina yolu tabyası 1 
Bahçe tabyası 1 
Pertev tabyaaı Pertev bey 2 
Blaaivaç tabyası No. 1 
Blasivaç tabyaıı No. 2 1 
Vid köprüsü tabyası Said bey 2 
Namazgah tabyası (cenub) 
Namazgih tabyaıı (timal) 1 

DORDUNCU FIRKA 
Orhaniye yolu 

Dolna Dubnik Veli bey 
Gorna Dubnik Ahmed 

paşa. Muavini: izzet bey. 
Telif Hakkı paıa 

BEŞiNCi FIRKA 
ihtiyatlar 

Tabur 
5 

Hıfzı 

6 
6 

Tabur 
J\°raba tabyası Hüseyin Vasfi 

paıa 5 
ihtiyat tabya Tevfik bey 5 
Krargah Mehmed Nazif bey 1 
Plevne kasabası Hüaeyin bey 5 
Kasaba ile Vid arasında Ra-

aim bey 6 
On ikinci fasla aid 

10 ilkkanun 1877 de yapılacak çıkış 
hareketinin kuruluıu 

Kumandan: Müşür Gazi Oıman paşa 
Erkanı harbiye reisi: Mirliva Tahir 

pa!•· 
Erkanı harbiye: Miralay Veli, Hay-

ri beyler; kaymakam Tahir bey. 
Baı yaver: Kaymakam Talat bey. 
Topçu kumandanı: Mirliva Ahmet 

paıa. 

Süvari kumandanı: Miralay Bekir 
bey. 

Nakliye ve ağırlık kumandanı: Mira
lay Said bey. 

Bat hekim: Miralay Haıib bey. 
Birinci fırka 

Kumandan: Mirliva Tahir pafa. 
Birinci liva: Mirliva Atıf paşa. 
Birinci alay: Kaymakam Raif bey. 

4 tabur 
ikinci alay: Kaymakam Evüb bey. 

4 tabur 
Altışar toplu 2 batarya. 
ikinci liva: Miralay Yunus bey. 

(Sonu var) 

Küçük Dış Haberler 

B . Mahmud Cahid Conker 

nız okulların ve zamanın işi olarak Behçet Kemal Çağların nazım kuv
bırakmıyarak onları geniş kütlelerin veti, onu hep manzum yazmaya sev
ruhuna sindirmek ve kafasına yerleş- ketmektedir; çoban, Timur ve henüz 
tirmek için baş vurulacak çarelerin sahneye konmamış olan Attila adlı e
en pratikinin temsil olduguna şüphe serlerinin her üçü de manzumdur. Ta
yoktur. rih inanımızı sanatının zevki ile yo-

Kamutay Reis Vekili merhum NuBehçet Kemal, Timur adlı eseriyle ğuran halka tattıran genç şairi, hep 
ri Conker, hat ırasın ı k uvvetle yaşatböyle bir vazıfeyi üzerıne almış ve o- manzum olarak yazmaya sevkeden se-
maya ve memlekete büyük hizmetler-nu rnuvaffakiyetle başarmıştır. Yalnız bebler arasında, eserlerinin bir çok 
de bulunmaya namzed iki kıymetli türklüğün değil, dünyanın en büyük parçalarının döviz mahiyetinde zihin-

h oğul yetiştirmiştir. Gazetemizde ve bir cihangiri olan, hiç bir hazır ordu- lere yerleşmesinde nazmın afızada 
d h fransızca Ankarada çıkan birçok ma-ya ve teşkilata tevarüs etme en er daha kolay yer tuttuğunu düşündüğü-

kaleleriyle kendini tanıtmış olan Or-şeyi yenı baştan kenoı yaparak zater- nü anlıyoruz. h 
an Conker Belçikada tahsilini ikmal 

den zafere koşan Timuru osmanlı ta- Timur dahi, sanatını davanın em- ederek İktısad doktoru olmuş, ve Tür 
rihleri sadece yakıp yıkan ve kan i-

rinde kullanmaya ve bütün kabiliye- kiye hakkında fransızca iki büyük çen bir zalim olarak tanıtmışlardı. Bü-
yük imparatorluğun kurucusu olduk- tini Kemalizm uğrunda harcamaya eser yazmıştı. Şimdi memnuniyetle 

azmetmiş bir karakterin yeni bir te- öğrendiğimize göre merhum Conker
tan maada, İzmiri ilk türklerden ve zahürü olmak bakımından temayüz in ikinci oğlu Mahmud Cahid Conker 
etilerden sonra t ekrar türk toprakla- etmiştir. Eserin başka bir hususiyeti Lozan üniversitesinin hukuk fakülte-
rına katanın 'l imur olduğunu ve onun f 

de, halkevlerimizin amatör temsil şu- sinde pro esör Mersiye, Jan F löri ve 
X Cezayir- Cezayir belediye reisle- Anadolunun yekpare bir vatanı olma- helerinin kolayca başarabilecekleri bir Otto Riese'den mürekkeb bir ilmi he-

. b 1 d' l' · ·1 · ·r sında oynadıgı rolün manasını belirt-
rı ve e e ıye mec ısı aza arı ıstı a et- ölçüde olmasıdır. Gerek eleman ve ge- yet huzurunda tezini müdafaa etmiş 

· · · mek, Timurun; başlıca vasfı padişah mektedır. Şımdıye kadar 22 belediye rekse malzeme bakımlarından bu eser, ve hukuk doktoru unvanını kazanmış-
meddahlığı olan osmanlı tarihçiliği reisiyle 101 belediye meclisi azası iı.ti • halkevlerinde kolayca sahneye kona- tır. 

fa etmiştir. göziyle değil, bizim inandığımız " ta- bilir. Gençlik yıllarını açıldığı gün- Mahmud Cahid Conker'in, tezi için 
rih,, de yazıldığı gibi bir büyük adam 

X Pariı - Ticaret tediyeleri hak- denberi halkevlerinin çatısı altın- seçmiş olduğu mevzu "Boğaziçi ve Ça-
oldurrunu anlatmak fikriyle hareket d 

kmdaki fransız - romen anlaşması dün tı da ve en faal hizmetlerinde geçiren nakkale" dir. Bu tez e, Lozan ve 
eden Behçet Kemal, yalnız bu esas- M 

burada imzalanmıştır. Bu anlaşma, 15 arkada~ımız serinin iskeletini halke- ontrö muahedelerinin boğazlar hak-lar üzerinde de kalmamıştır. Genç şair, . 
martta meriyet mevkiine gı'recektir. vimizin bugünkü maddi ve manevi im- kındakı ahkamı teşrih ve tahlil edil-

tezinin üzerinde, Anadolu denen öz . . 
X Tonyo - Domei a1'ansının bildir- kanlariyle iyi telif etmiş olmak bakı- mıştır. 160 sayfalık fransızca bir eser 

ve eski türk yurdunun ergeç türkle- · h l' d d b 
dig~ine göre, "J'apon. sovyet gerginlig~i mından ayrıca bir başarı elde etmış- a ın e e neşredilmiş olan u tez 

rin olacağını, burada yerli ve yabancı k l ' b" ·· · h k k' 
dolayısiyle" 1·apon tezgahları, Sovyet- .. . . tir. Daha kalabalık, daha masraflı ge- uvvet ı ır gortişe, geniş bir u u ı hiç bir ceberutun hükum siıremıyece- . . 
ler Birlig·i hesabına ınşa edilen ür. buz. niş sahneler istiyen bir düşünce bel- bilgıye ıstinad etmektedir. 

l> ğini, bu yurd halkrnın ancak büyük B .. b 1 
kıranın Sovyetler Birliğine verilmesi • . . . ki de Timur piyesini daha ş_aşaalı kı- u munase et e Lozanda intişar 

l.k 1 . 1 d. halk •eflerinin arkasından gıdeceğını, labilirdi; fakat hir. bir zaman bizim eden bir İsviçre gazetesi eserin mev-
ni ta ı ey emış er ır. bozkırın ortasından, halkın arasından "' 

X V a•in ... ton _ Dı .. Bakanlığı, 1·apon f h imkanlarımızla ölçülü olamazdı. zuunu, boğazlar hakkındaki hüküm-
" • ,.. çıkacak bir şefin buraları asıl re a a k 1 · · d ' ~ · f • 

hu .. ku'"metinin Alaaka sularına balıkr-ı . ak Atilla'yı yakında sahnede görme erın geçır ıgı sa haları hulasa ede-,.. ve ıatiklile kavu\lturacağını anlatar , k T · · 
gemileri göndcrmemeğe karar verdiği Kemalizmin türk tarihinin en •erefli arzusunu şimdiden duyuyoruz. re ; genç ürkıyenın enerji ve kuv-

b d ·ı v v,.+; ••v••:n~ .. Mnntr.n. MQ~.,.1~T".,.., _.,.... hakkında bir japon men am an verı en şahikası olduğunu haykırmıştır. N. CJLUCi niyetini yeniden tesis hakkını nasıl 
haberleri tekzib etmektedir. kazandığını anlatryor ve bu güzel te-

X Belgrad- 17 birincikinun 1936 ..JI 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I!:, zi muvaffakıyetle müdafaa eden Mah 
da Yugoslavya ile Maacristan arasında : ;: nıud Cahid Conkerin profesörler tara-
imza edilmiı olan ticaret anlaşmasının : : fından tebrik edildiğini kendisine - -müddeti 31 birincikanun 1938 e kadar : : doktor unvanı verildiğini yazıyor. - -uzatılmıştır. : : Genç hukuk doktorumuzu biz de 

X Bertin - Almanya' da arpa kıtlığı : : tebrik eder, muvaffakıyetler dileriz. 
dolayısiyle dahili istihlak için kuvvet - : 
1i bira imali 6 marttan itibaren yasak : 
edilmiıtir. : 

X Pariı - Kızılhaçı alakadar eden : -bütün meseleleri tetkik etmek ve bey • : -nelmilel çerçeve dahilinde Kızılhaç _ 
sahasında fransız menfaatlerini müda • : 
faa etmek üzere milli bir fransız Kızıl - : 
haç m~clisinin ihdasına karar verilmiı- : 
tir. : -X Paris - Burada yapılan bir mü- : 
zayedede B. Musolininin bir el yazısı E 
4500, B. Hitlerin bir el yazısı da 18.000 : 
franga satılmıştır. ---X Moıkova - Riga'daki Letonya : 
tayyare kulübüne mensup bir spor tay- _ 
yaresi Sovyet sınmnr geçmiş ve yere : 
inmiştir. İçinde bulunan tayvareci Mu E 
zemnek, kendi arzusiyle geldiğini ve : -memleketine dönmek istemediğini söy-
lemiştir. --

t!11~~~~~~~A-LI~=-=-: lstanbul valisinin oğlu 
kaza geçirdi 

Yazan: Al exiı T olıtoi No: 23' -----: ---- İstanbul, 9 (Telefonla) - Vali Üs
: tündağın oğlu bugün ufak bir kaza gc
: çirmiştir. Küçük Üstündağ mektebin 
: jimnastik salonunda bir ipe atlamak 
: isterken ipi tutamıyarak yere düşmüş 
_ ve kolunu incittiği için tedavi altına 
: alınmıştır. -------- Valide ham istimlak edilecek 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Eminönü 
meydanında yapılacak istimlakler 

: hakkında Nafıa vekaletine izahat ver
: mek üzere belediye harta müdürü Ga--: lip yarın Ankaraya hareket edecektir. 
_ İlk istimlak edilecek bina Valide ha
:: nıdır. -

10. 3. 1918 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Muhtelif plak 

neşriyatı - 12.50 P16.k: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
rici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dans 
musikisi - 19.lS Turk musikisi ve halk şar
kıiları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) -
20.00 Saat ayan ve arabça neııriyat - 20.15 
Turk musikisi ve halk şarkıları (Bayan Me
lek Tokgôz ve arkadaşları) - 21 Fotogram 
hakkında bir konufima: Şafder Şükrü -
21 .lS Radyofonik piyes (Carmen) Prosperc 
Merime'nin şah eserinden (müzik dkenli) 
- 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yarınki 
program. 

l"tanhul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plüla ttirt 
musikisi - 12.50 Havıtdia - 13.0S Plakla 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif p!ik 
neııriyatı., 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Çocuk ~ 
yatrosu (Güle güle serçecik) -:-;- 19.00 ~~ 
<life ve arkadaşlar ıtarafından turk muaıkı· 
si ve halk şarkıları - 19.30 Spor muaahıa: 
beleri : Eşref Şefik - 19.SS Borsa haberler& 
- 20 Cemal Klmil ve arkada!ilan tarafm
dan türk musikisi ve halk şarkıları - 20.30 
Hava ıaporu - 20.33 Ömer Rıza tarafından 
arabça soylev - 20.45 Bimen Şen ve arka
daşları tarafından türk musikisi ve halk şar• 
kılan (Saat ayarı) - 21.lS Tahsin ve arka
daı;ları tarafından türk muıikisi ve halk 
şarkıları - 21.SO Bedriye Tüzün Şan: or
kestra refakatiyle - 22.30 ORKESTRA: 
1 - Blon : Marş. 2 - Morena : Potpurri Viye
nuvaz. 3 - Şopen: Prelüd. 4 - Fatne: Ko
lombina - 22.45 Ajans haberleri - 23.00 
P!Akla sololar, opera ve operet parçaları -
23.20 - 23.30 Son haberler ve ertesi cünun 
programı. 

Avrupa : 
v. - ·-- · VE OPERETLER: 16 Königs· 

berg-17 Frankfurt - 19.10 Münib - 19.30 
Budapeşte, Prağ - 21 Roma - 21 Paris • 
Eyfel kulesi, Liyon. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 14.10 Laypzig -
ıs.ıs Prağ - 19.30 Stokholm - 20 Bero
münster, Kolonya - '20.lS Bükres - 20.30 
Sottens - 20.40 Monte Ccncri - 21.10 
Frankfurt, Viyana - 22 Varşova - 22.30 
Lükscmburg. 

ODA MUSİKİSİ: 19.10 Königsberc -
21.15 Breslav - 34 Stuttgart. 

SOLO KONSERLER!: 9.30 Kolonya -
14 Stuttgart - 16 Münib - 16.lS Varşova 
- 17 Berlin - 17.15 Roma - 17.20 Roma 
- 19.30 Varıiova - '20.30 Strazburc -
21,15 Budapeıtc . 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. s.): 22.4S 

Strazburg. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

13.SO Stkholm - 18.20 Sottcns - 21 Stutt• 
cart. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 alman iıtasyonları 

- 8.30 Frankfurt, Königsberg, Münih -
10.30 Hamburg - 12 alman iıtasyonları -
14.10 Frankfurt - 14.lS Berlin, Kolonya -
1S.3S Bcrlin - 16 alman istasyonları -
1710 u · ı.ı. ..1.A r_ ·- ~-v . ......... 
... ı. -::-ı'.>!'iu BCrıın, Kolonya - 19.15 Stutt· 
cart - 19.40 Viyana - 20.45 Tulu.ı - 22.20 
Breslav - 22.30 Hamburg - 22.45 Könip· 
berg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
19.10 Laypzie - 22.30 Stuttgart. 

DANS MÜZlGt: 20.30 Hamburg-21.10 
Berlin - 22.20 Viyana - 23 Vima, Layp· 
zig, Milano - 23.lS Budapeşte - 23.25 
London - Rcgional - 23.50 Liiksemburr -
O.S Droytviç - O.IS Tuluz. 

Denizbank tekaüd 
sandı§ı kuruldu 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Deni• 
bank tekaüd sandığı kurulmak üzere
dir. Sandığın idare meclisi reisliğine 
umum müdür muavini Tahir Gökalp 
getirilmiştir. Bostancıda deniz ticaret 
müdürlüğünün yaptırdığı mendirek 
de martın 20 sine doğru açılacaktır • 

Vapurların fazla duman 
çıkarmamaları için 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz ti• 
caret müdürlüğü Şirketihayriye ve A· 
kay idarelerine, vapurların fazla mik• 
tarda ve koyu duman çıkarmamaları 
için bacalara hususi cihazlar konınasJ 
hakkında bir tamim göndermiştir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J= 

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

Növiy cevab verdi: 
- Gayet manalı ve makul sözler. 

başvekil 1 U.kin bu güç meseleyi na
aıl h,alletmeği düşünüyorsunuz? 

Vasili Vasiliyeviç. gülümsemeğe 
devam ederek maroken kaplı ve kendi 
yazısı ile dolu bir defteri eline aldı. 
Defterde şu başlık vardı: 

(Medeni hayat veya halka aid umu
mi ıslahat hakkrnda) 

Prens : 

- Bir milleti zenginleştirmek ehe
miyetli ve son derece güç bir iştir, 
diyerek okumağa başladı: "Milyon
larca d6nüm arazi işlenemiyor. Bu 
topraklarr sürüp ekmek lazımdır. 
Hayvanları çoğaltmalıdır. Fena soy. 
dan olan Rus hayvanlarını imha e
dip ince tüylü lngiliz neslini mem
leket iklimine alıştırmalıdır. Halkı, 

çalrşmalarrndan kazanç temin etmek 
şartiyle, endüstri ve maden işlerine 

alıştırmalıdır. Milleti, ödeme kabili
yetini aşan vergi, aşar ve angaryalar
dan kurtararak, yerine, her ferd için 
bir tek ve mantıki vergi koymalrdır. 
Bu da ancak, bütün toprakları sahih
lerinin ellerinden alrp, oralara hür 
köylüler yerleştirmek suretiyle kabil 
olabilir." 

Növiy heyecanla haykırdı: 
- Tarih, bu derece azametli ve kati 

~rojeler tasavvur eden bir naib kay
detmemiştir. 

Vasili Vasiliyeviç hemen 

--oldu. Növiy ilave etti: : 
:Elllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllElllllllllllllllllllllll --- Sizi dinlerken eski çağların bir : 

hakimini dinlemekte olduğumu sanı- = 
yorum. 

- yarlar arasında konuşulanları dinle-
: yip bütün işittiklerini Sofiyaya ye

tiştirdiklerini biliyordu. Moskovada 
korkunç ıı;ayialar dolaşıyor, fena riva
yetler saraya kadar giriyordu. - Polonyaya, Fransaya, İsveçe as

kerlik öğrenmek üzere asil çocukları 
göndereceğiz. Akademiler açacağız, 
memlekete fen ve sanat sokacağız. 

Elinden kalemini bırakmadan aya
ğa kalktı ve odada bir aşağı bir yu
karı dolaşarak, misafire diğer bir çok 
harikulade tasavvurlarından bahsetti. 

İçeriye bir uşak girdiğinden sustu
lar. Uşak, ürkek bakışlarla bakarak, a
yaklarının uçlarına basarak geldi, pren
se bir kaç kelime fu;ıldadı. Prensin yü -
zünde ciddi ve dikkatli bir ifade belirdi. 
Növiy bunun farkına vardı, şapkasını 
alarak, kapıya doğru geri geri gitti 
ve selamladı. Vasili Vasiliyeviç de 
onu selamladı, dantelalı kollarını ge
niş hareketlerle sallayarak misafire 
sokuldu ve: 

- Mösyö dö Növiy. dedi, benden 
bu kadar çabuk ayrılmanıza sizi mec
bur ettiğimden müteessir, hatta muz
taribim. 

Prens, yalnız kalınca kendini ayna
da seyretti, ve sonra, uzun ökçelerini 
takırdatarak çabucak yatak odasına 
geçti. Orada onu, devekuşu tüyle
riyle süslenmiş bir kırmızı perde al
tında, başını kısa direklerden birine 
dayamış, iki kişilik geniş yatağa o
turmuş, naip So~i>:a bekliyordu. Her 

Buvayyar Buhvostov'un kızları Büyük Petro'ya . 
reverans yapıyorlar 

ile, hizmetçilere mahsus avludan kim
seye görünmeksizin gelmişti. 

-6-
- Hoş geldin, sevgili Soniyuş

kam .... (*) 
Sofiya cevab vermedi. Yeşil gözle

riyle ona ibaktı. Somurtuyordu. 
Goliçin yarı yolda dura kaldı : 

- Başına bir felaket mi geldi, So
fiya? 

ti 1 Lakin alemin telakkisi, onu, taşı
makta olduğu tohumu mahvetmeğe 

mecbur etmişti. Ve Vasili Vasiliye
viç'e olan aşkı da çok hararetli, çok 
sıkıntılı bir aşktı: Daima yürek dar
lıkları, yakıcı düşüncelerle dolu bir 
aşk ki uzun geceler onu, yalnız başı
na kaldığı yatağında, on yedi ya
;unda bir genç kızın aşkı gibi krvran
dırıyordu. Bazan, boğulacak derece
de kin duyuyordu. Bütün bu azabla
rın, analıktan vaz geçmiş olmasının 

mesulü aşıkı idi: Halbuki onun bu u
murunda bile değildi... 

Ayaklarını sallayarak geniş yatağa 
oturmuş, kalın elbiseleri içinde terle
yib pişen Sofiya, aşıkına kötü kötü 
.baktı: 

O sene Sofiya, gizlice bir çocuk dü
şürmüştü. Etrafı kalın adaleli ağzı 
ile şiş, şiş olmuş yüzü taravetini kay
betmişti. Tasalar, helecanlar yüzüne 
bezgin bir ifade vermişti. Hala itina 
ile bir genç kız gibi giyiniyordu. Fa
kat hali ve tavrı bütün ihtirasları tad
mış bir kadının hal ve tavrı idi. Vasi-
li Visiliyeviç'e karşı duyduğu aşkı -: Ne tuhaf kostü~: de?i, _rukardan 

kl k b . t' u tarı·b aşagı alafranga gıyınmışsın? Kısa sa ama mec urıye ı. onu m z . 
d . d E .. · h" t · k pantolunun olmasa herkes senı kadın e ıyor u. n mutevazı ızme çı ıza k 

1 
d k 

k 'k' . 1 sanaca , a ay e ece ... varıncaya kadar her es ı ısı arasın- .. . . . . . . 
daki münasebeti bildiği halde artık Başını oteye çevırıp ıçını çe~ı. 
öyle pek genç olmayan vücudunu, . - .Evet... hep felaket... sevınecek 
şüpheeiz sevilen, fakat netice itibariy- hıç bır şey yok ... 
le kocası olmayan bir adama gizlice Sofiya, fena düşüncelerin zebunu 
ve kanun hükümleri dışında vermesi ve daima kederli olduğu için onu 
ayıptı ve bu, onun hayatını zehirli- .gittikçe sık ziyaret ediyordu. Vasili 
yordu. O bahar, ana olmağı nasıl bir Vasiliyeviç, her gün iki soytarı kadı-

. · ra da k.. e buca ~ a ıinerıek bo-

Vasili Vasiliyeviç: 
- Sofiya. bütün bunlar laf, dedi, de

dikodulara kulak vermemeli, aldırış 
etmemeli. 

- Aldırış etmemeli mi? 
Sofiya'nın parmaklan koryolanm 

direğinde tıkırdadı ve dudakları aksi 
bir eda ile açıldı: 

- Neler söylendiğini sen biliyor 
musun? Biz, devleti idare edemiye
cek kadar zayıf insanlarmışız ... biz
den beklenilen büyük işleri yapama
mışız ... işte böyle deniliyor ... 

Vasili Vasiliyeviç omuzlarını silk
ti, bıyıkları titredi, arkasını döndü. 

Sofiya onu gizlice seyrediyor, ve 
düşünüyordu: "Ne de güzel! ... Tali
sizliğim de bunda ... bir kadın gibi... 
zayıf. Dantelalarla süsleniyor ... " 

Sonra, devam etti: 
- Evet, yavrum... senin okumakta 

pek ziyade ihtisasın var, iyi yazıyor
sun... doğru muhakeme ediyorsun. 
Bunları tecrübe ile biliyorum. Daha 
dün, duadan sonra, İ van Mihai
loviç amcam senin sözlerini tekrarlı
yarak §Öyle anlatıyordu: ''Vasili Va
siliyeviç bana, köleler ve mujikler 
hakkındaki düşüncelerini okudu. -
vallahi şaştım. - Bizim güzel pren
sin aklı ba ında olu olmad - den 

şüphelendim ... " O bunları söylerken 
boyarlar da gülüyorlardı •• 

Vasili Vasiliyeviç bir genç kız gibi 
kıpkırmızı oldu, uzun kaşları altın• 
dan mavi gözleriyle sert sert baktı. 

- Onlar bunları anlamıyacak ka• 
dar serı;,emdirler, dedi. 

- Onlar ne iseler odur. Allah bi~ 
ancak bunları vermiş ... ben de kendi• 
mi nelerden mahrum ediyorum! .. PO' 
lonya kraliçesi gibi ben de dansctmel: 
isterim. O, tiyatrosunda komedyalar 
oynatıyor. Sana henüz bahsetmem~' 
tim : Molyer'in bir komedfasını matı' 
zum olarak tercüme ettim .. fakat ağ' 
zımı açıp kimseye bir şey &Öylcuıt' 

dim ... sanki bir mürtedmişim ..• patri1' 
bana elini, bugün bile, zerrece muhalr 
bet eseri göstermeden uzatryor ••• 

Vasili Vasiliyeviç mırıldandı: 
- Biz barbarlar içinde yaşryorut· 
- Beni dinle yavrum ... şu dantel•' 

ları, şu cicili bicili çorapları çık•'' 
harb zırhlarını tak, kılıcını sıkıca eli• 
ne al. .. onlar için büyük işler gör ... 

- Yoksa, gene Kırım hanından ııı' 
bahsediliyor? 

- Zihinlerinde yalnız bu, Kırnııl' 
harbetmek fikri var. Buna karşı bi' 
zim de yapacak bir şeyimiz yok, ya"' 
rum. Eğer muzaffer olarak geri d6' 
nersen istediğini yapabilirsin. ı~ 
kuvvetli sen olursun. 

(Sonu var) 
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Radon ile Toron 
Leyla il" Mecnun gibi, onlar da 

birbirinden ve her ikisi birden tenef
fü~ ettiğimiz havanın içinden ayrıl
mak istemezler. Adlarını ilkin ya
dırgasak bile onlardan korkmayıp 
kendilerini tanımamız lazımdır. Çün 
kü bu iki madde havayı radiyoaktif 
yaparak bize iylik ederler. 

Maden sularında, meaela bizim 
Yalova ve Bursa kaplıcalarmm aula
rında, radiyoaktivite hauaaı bulun· 
duğunu, §Üpheaiz, bilirsiniz. Fakat 
havada da o hassanın bulunabilece
ğini belki duymamıısınızdır. Vakıa 
bu hassanın havada bulunmaaı pek 
tneıhur değilse de, otuz bet yıldan
beri, onu bilenler vardır. Bunu her
kesin öğrenmemeainde kabahat var
ga o da hava İ§leriyle uiraıan ilim a
damlannın ketiflerini halk arasında 
yaymamalarıdır. 

Radon ile T oron teneffüı ettiiimiz 
havanın içinde daima bulunurlar, ak
ciğerlerimize giren havada daima radi
yoaktif olmak hauaıı vardır. Ancak bu 
hassa her yerdeki havada aynı derece • 
de delildir. Derecesi toprağın cinıine, 
denize yakın olup olmadığına, yükıek
liğine, rüzgann istikametine göre de
ğiıir. 

Toprağın içinde k:llyalar ve radyo
aktif madenler bulunup da bualar 
toprağın yüzüne yakın oldukları 
')'erlerde radon ile toron daha çok 
çıkarak havada daha çok niıbette 
bulunurlar. 

En çok bulundukaln yerler radiyo-
e.ktif kaplıcaların pınarları ve onla
ra yakın olan yerlerdir. baıka bir 
yerde rüzgar o kaplıcaların iıtikame
tinden gelirae onları o ba§ka yerlere de 
götürür. · 

Deniz kenarında radon ile Toron 
birbirinden ayrı)mağa mecbur olur· 
lar. ÇünküToron'un ömrü kısadır. 
Karalardaki kayalardan çıktıktan 

ıonra deniz kenarına gelinceye ka
dar yaııyamaz, onun için deniz üze
rindeki ve deniz kenarmdaki hava· 

d .k - Toron vardır. Radon da ap d . 
torondan ayrılınca zayıflar, enız 
lJzerinde ve kenarlarında ondan da 
~a. uuıuıuncr. .... 

G. İ. R. rejimi 
kararnamesinde 

değisiklik 

Deniz kenarından uzak yerlere 
gelince, yükaek yerlerde kayalar ve 
radiyoaktif madenler daha ziyade 
bulunduiu için oralarda havanın da 
daha ziyade radiyoaktif olmaıma çok 
ihtimal vardır. Hele topraiın içinde 
üraniyom çıkaran kayalar bulunur
aa havada radon pek çok bulunur. 
Şimdiki halde memleketimizde . ~n· 
cak bir iki kaplıcada radiyoaktilıte 
bulunduiunu biliyoruz. Onun için 
kaplıcalara girmek iatemeyip yalnız 
onlara yakm yerlerde oturanların 
bile havadaki radon ile Torondan 
iatif ade edeceklerini ıöyliyebiliriz. 
Memleketimizin topraklan daha iyi 
tetkik edilerek onlarm arasmdaki 
kayalar ve madenler de daha iyi öi
renildikçe kaplıcası olmıyan yerlerde 
de radiyoaktif hava bulunacağı ıüp

heaizdir. 
Bunların insan üzerine faydalı te-

sirlerine gelince: Radon sinirler üze· 
rine daha ziyade sempatik ıiniri ü-

' d •. • zerine teair eder. Her ıey en once ıı-
nirliliği aakinleıtirir, uykusuzlara 
rahat uyku verir. Airıları geçmr. 
Bir istatistiie göre romatizmalıların 
yiizde ıekıen yedisi Radondan rahat 
eder.Deniz kenar)armın ıinirlilere 
ve romatlzmalılara iyi ıelmemeainin 
bir aebebi de orada radonun az bu
lunmasıdır. 

Toronun faydalı teairi de kanı art
tırmaktır. Onun bu haaaaaı hayvan
lar üzerinde tecrübelerle de ıabit ol
muttur: Dört gün içinde kuvvetliçe 
toronlu bir hava içinde hayvanın ka· 
nmdaki kırmızı kürecikler hemen he
men iki misline çıkar. 

Demek oluyor ki havasındaki Ra
diyoaktivite çok olan bir iklim insa
nın sinirlerine sakinlik, fikrine me
tanet verir, kanmı artırır, Vüc\Mlünü 
kuvvetlendirir. 

Bir de, radon ile toronun, havada 
az bulundukları ihtimalini düıünmek 
)ban. Fakat bunu diifilnmek bile in
aana keder verir. Radon il• torondan 
nete ve kuvvet bulmak i.teneniz, ha
va tebdili için, kaplıcalara yakm yahud 

kayalıklı yükıek yerlere ıidiniz. 

G.A. 

İspanyadan 

alacaklannuz 
Bakanlar Heyeti son bir kararla u - İkinci kanundan itibaren yUrUrlUk-

ınurnt ithalat rejimi kararnamesinin ten çıkmı§ bulunan türk - İspanya ti
dördQncU maddesinin birinci fıkrasını caret anlatması zamanında İspanyaya 
değiştirmiştir. Değişen fıkraya göre mal aatmı§ olan ihracat tacirlerimizin 
bu rejim kararnamesinin birinci, ikinci 

f 1 İspanyada kalm.ıı olan yumurta lhra -\re ilçilncü maddelerinden ayda anmı-
yan memleketlerden birisine yapılacak catı alacaklarının tahsili imklnlannı 
ihracat mukabilinde bu Ulkelerin her - araştırmak üzere teşkil olunan komis -
hangi birinde, c. ı. F. kıymeti ihraca- yon çatıımalarını ilerletmittir. Komis -
tın F. o. B. krymetine müsavi ithali ve- yon önUmUzleki hafta başlarında çalış -
}'a bu memleketlerden birinden yapı • ı maıuru bitirecektir. 
lacak mal alma karşılığında gene bu Haber aldığımıza göre Cumhuriyet 
Ulk~l~rden herhangi birine F. O. B. kıy Merkez Bankasında 1apanya kliring 
~~tı ıthaUitın C: t. F. ~ıymetine mliaa- hesabında, İspanyadan alacaklarımız-
\>ı ıhraır yapılabılecektır. d d h f ı 'kd d · k an a a as a mı ar a bır arıılık 

Siva ta çocuklara yardım 
Sıvas, (Hususi) - Çocuk esirgeme 

kurumu 200 çocuğa elbise, ayakkabı te· 
tnin etmiGtir. 

YEŞİL 

Daha sonra mali şirketler kurmakla 
llıeşguJ oldu. lki yıl önce sahtek~rlık 
lıareketleriyle itham edildi ise de, be
taet etmeye muvaffak oldu. Bu itibar
la namuslu bir adam olarak geçinebi
lir. Fakat umumi intibaa göre, ciddi 
bir mahkumiyetten kurtuluşunun se-
0ebi elde delil bulunmamasıdır. 
Şimdi Hcnts ile Sascks arasrnda 

:İinferid bir çiftliğe çekilmiş bir 
rılde yaşamakta, bazan Londraya gel

~ektcdir. 
A.dcrs: La Granj, Votermin, Saseks. 
nu vesikayı okuduktan sonra Cim

~i bilkUp cebine koydu ve düşünmeye 
V0 Yuldu. Neden bu nahoi adamın ismi 

cllens'in cebindeki bir zarfa yazılmış· 
tı? Bu ismi kim yazmıştı ve kapalı ol
:adığına göre içinde evelce ne vardı? 
naııtar acaba Sir Viktor Ballarat'e ii aiddi? Yoksa Vellens'e mi? Bu a

tı. a.tn belki de anahtarı sadece cilzda· 
t lndan düşmemesi için o zarfa tıkmıt· 
ı. 

' ~irden Cimminin zihninde bir tıim
~c Çaktı. Gullic'e göre, Sir Viktor 
~~arat büyük bir ithamdan, delil ol· 
... ~, yüzünden güç kurtulmuştu. 

mevcuddur. Bu cepheden komisyonun 
vereceği kararın yumurta ihracatçıları
mızı memnun edecek müsbct bir karar 
olacafı ümid edilebilir. 

DEFTER 
Yazan: Margörit Randü 

19 lj 

koydukları takdirde Ballarat'ı mah· 
kum ettirebilirlerdi. Eğer bu neviden 
deliller Karamaskenin elinde mevcut
sa, bu, endüstriyelin adına neden rast• 
landığını izaha kafi olabilirdi. Bu a· 
dam da şantajcı başının muhtemel 
kurbanlarından biri olabilirdi. Kim bi
lir belki de Neylor'un halefi oydu. 
Ballarat gibi bir adamın para kusma
sı, Cimmiye hiç merhamet telkin etmi· 
yordu. 

- Bununla beraber, onunla mUnaııe
bete geçmek suretiyle, Karamaskeye 
bir tuzak kuramu mıyız? 

' • Hayslop, Cimmiyi görilnce haykır· 
dı: 

- Ne havadis? '.Ah, benim batım çat
lıyor. Şu herif de yumruğu amma sal
ladı. DUndenberi halt kendime gele· 
medim. 

- Trıtı kes, Hayalop, Viv nerede? 
- Salonda. 
Bir kaç dakika sonra her üçU de 

Hayslop'un odasında Cirnmiyi dinle· 
mek üzere toplanımtlardı. 

- -

--- - . -- -- ~ 

ucus 

A~ık sütunlar 

Çin mi, i ran mı, 

modern mi~ 
Bu ıuallerle nerede kartılaıtığımı 

bilseniz siz de benim gibi hayret eder
diniz: halis muhlia bir tUrk balı fa.bri
kaıının lstanbuldaki 9ubeıinde 1 

Geçen gUn bir halı almak icab etti. 
Tanınmıı bir fabrika adresi verdiler. 
Hemen istediğimi bulacafımı zanne
derek onun deposundan içeri girdim. 
Arzumu aöylediğim vakit makalemin 
başındaki garip sualler karımı• çık
tı : 

- Ne isti~onunuz efendim? Çin
mi? İran mı? Modern mi ? 

Uzak şarkı görmek için bilyUk bir 
arzu besliyorsarn da şimdilik öyle bir 
niyetim olmadığını söyledim .• Moder
ne gelince bundan makalld olan 9ey a
caba ne idi? Türk modemi mi? Sene
lerden beri söyleyip durduğum ve ya
ratılmasını bütün türk sanatkarları i
çin vazife bildi~im üslub almı9 yürü
müş de benim mi haberim yok? 

Hayır, bunların hiç biri değilmig., 
meğer 1 Sadece Türkiyede türk işçisi 
kullanan bir türk fabrikaaından çıkan 
emtianın ecnebi desenleri ile dokun
muş olanlarından hangilerini arzu et
tiğim soruluyormuf. 

Belki aralarında türk desenleri ile 
de yapılmı§ olan halılar vardı. Fakat 
onlardan bahiı bile edilmedi 1 Acaba 
satılmak iıtenilen metiın kıymeti mi 
dütecek zannediliyordu? Bu ne tuhaf 
.zihniyet 1 
Aynı derecede elim olan bir nokta 

daha var: lster Çin olsun, ister mo
dern veyahud İran, yapılan ıeylerin 
hemen hepsi ,o kadar zevksiz, o kadar 
imtizaçsız desenler ve acı renklerle 
vücuda getirilmi9 ki insana yeis geli
yor! 

Bir şeyi şuursuzca taklid etmek dai
ma hatadır. Ukin buna bir de kötü mu· 
kallidlik ili.ve ediime.ine ne diyelim? 

Halıcılık, ilk örnekleri bizim ceı.lle· 
rimiz tarafından yapılmıt olan ve biz
den çıkıp biitiln cihana yayılmıı bulu· 
nan bir sanattır. Onun için kendi san
atımızı kendi eözilmU.zde bu derece su
kut etmit i'Örmek bana pek acı eeldi 1 

Tezyint aanatlarda yilkaek zevkin 
ıon haddine varmı' olan biz tUrklerin 
bugün müzelerimizde, hatta hala evle· 
rimizde dedelerimizden ninelerimiz· 
den kalma eşyalar üstünde zar af et 
damgası gibi duran incelikleri göremi· 
yecek kadar basiretimiz mi bağlandı? 
Şayet öyle ise bunu çözmek çarelerine 
başvuralım ve gözlerimizi terbiye ede
cek imkinlar arayalım. 

Bir milletin (couleur loeale-kulör 
lokal) i, yani "zevkte kendine h!s olan 
~hsiyeti" ne kadar kuvvetli ise, sanat 
alemindeki varlığı da o nisbette kuv· 
vetli ve mevkii yüksek olur. 

Biz ki binlerce sene evel Asyanın or
tasında yakmış olduğumuz sanat meş· 
alesinin ışığını asırlar ve asırlarca tl 
Avrupanın bağrına kadar götilrınilşilz, 
bugün böyle sırf klStU bir mukallidli
ğe niçin dilşelim? Çok yazık olmaz mı? 

Unutuyor muyuz ki avrupalıların 

hayran olduğumuz gilzel ilsllıblarının 
bir kısmı (gerek mimari eerek teıyina
tı) tarktan feyiz alarak vücuda gelmit· 
tir? Hattl bugünkü (modern) nereden 
mülhem bulunuyor? 

Binaenaleyh ilham membaları bizim 
yurdumuzda bizim malımız olarak 
mevcud bulunduğu halde neden onla
ra dönüp bakmak zahmetini bile ni~in 
ihtiyar etmiyoruz? 
Avrupalılar şarka heyetler gönderi

yorlar, kırık bir çini parçasından en u· 
fak işlemelerimize kadar her 9eylmiu 

- Küçük otomobili alıp Sasekı'de 
Ballarat'ı bulmaya gidebilirsiniz. Yal· 
nız gidiniz ve onu yakından görmek 
isterseniz, evinin önünde otomobiliniz 
sakatlanm19 rolünü oynayabilirsiniz. 

Hayalop: 
- Bu zavallı adam acaba kendini 

bekleyen felaketten haberdar mı, diye 
düşünüyorum, dedi. 

- Yakında bunu öıreniriz. O zaman 
Neylor e-ibi o da i9imiı:e yarayabilir. 
Hayslop, haydi, kalkmanın zamanıdır. 

- Karınızın gitmeıini bekliyorum. 
Viv, &ülerek yanlarından ayrıldı ve 

Hayılop rob döp.ınbrini giyerken tele· 
fon çaldı: 

- Allo, dedi Cimmi, evet. benim. 
Her fey yolunda. Betti mi? Mümkiln 
değili Mutlaka bize gelmeniz mi 14-
zım? ... Hayır, ben .... 

Hayılop, başının dönmesine rağmen, 
telefonu Clmmi'nin elinden alacak ka
dar kendinde kuvvet buldu. Devam et· 
ti: 

- Gtızel bir fikir l Şahsen, ben bi
raz rahatsızım, fakat Cimmi slz.e tavsi
yelerde bulunabilir ve bütiln sırlarını
zı ona açabilirsiniz. Geliyorsunuz de
ğil mi? Görilşllrilz. 

Cimmi hayretle haykırdı: 
- Onu ne diye çağırdınız. Buna hiç 

lüzum yoktu. Sadece etraflarının ta
tanud altında olduğunu haber vermek 
istemişti. Esasen bunu bekliyorduk. 
Cimmi daha ciddi bir tavırla devam et· 

ı ____ ı L_M_I A. 'R :A. S T 1 'R ~l A_L_A_R ____ ı 

Göklerin yüksekliğinden 
denizlerin derinliklerine 
Profesör Pikar şimdi de denizin 
dibinde yeni araştırmalar yapacak 
Herkesin bildiği gibi profesör Pi- ultraviyole gibi bazıları daha derine, 

kar daima yenilikler peşinde koşan 1000 metreye kadar nilfuz ederler. 
bir Alimdir. Geçen sonteşrinde, her Bundan sonra da tam ve mutlak bir 
halde göklerin ylikeekliğinden bık- gece, ıeaaiz ve buzlu karanlıklar var
mış olan profesörUn, denizin derin- dır. t,te profesör Pikar bu karanhk
liklerine dalacağı hakkında bir ha:ber larda, bir çok yıldızlar taşıyan başka 
dolaşmıştı. bir sema bulacaktır. 

O sıralarda bu proje hakkında mü- Tabiat bu karanlık girdapta yaşa· 
talaalar yUrUten mUtchaasıslar, me- yan her ıeye, kendi kendine "ziya imal 
deniyetin başlangıcındanberi insanla-! ve neşretmek,. imkanını vermiştir. 
rın zihnini ~ur~lay~~ bu işi~ p~k ila ı Bunların içinde io~fo~ gi~i parıldıyan
gerçekleştirılebılecegıni, çUnkil bu- dan tutun da, seaaız bır ıımsek çıkma
günkU fizik bilgileriyle endüstriyel sını andıranlara varıncaya kadar, her 
imkanların, denizin derinliklerini türlüıü vardır. Bibinin anlattığına gö
müdafaa eden güçltikleri ıyenebilecek re bu derinliklerde yüzen bir balık göv
mahiyette olduklarını söylüyorlardı. desinin yan kısımlarında tahayyülU 
Bu güçlüklerin başlıcaları havanın imkansız derecede güzel beş sıra ziya 
bulunmayışı, zifiri bir karanlık ve bil- bulunmakta idi. 
hassa, suların dibine indikçe artan Henilz genç bir ilim olan oıseanog-
mü thiş tazyiktir. rafi sahasında yapılan keşifler Bibi'-

Profesör Pikar'ın yaptırdığı yeni nin müşahedeleri sayesinde kısmen 
bir Uet, bu miithiş tazyika mukave- teyid edilmiş olmakla beraber, bu il
met edecek §Ckilde inşa olunmuştur. min sahası hemen hemen hududsuz· 
Bu alimin, strotosfere çıkmağa nasıl dur. Binaenaleyh profesör Pikar'ın 
muvaffak olduğu hatırlanırsa, deni- yapacağı tecrübenin bu ilmin ilerle
zin derinliklerine de inebileceği ko- mesine çok faydası dokunacQktır . 
layca anlaşılır. Denizin derinliklerinde, batta bü-

Maamafih, profesör Pikar'ın yaptığı yük Okyanosun en derin yerlerinde 
teşebbüs, buna benzer tcşe-bbilslerin - ki malılm olan en derin kısım 9.780 
ilki değildir. Vilyam Bibi isminde metreliktir - muazzam yosun orman
bir Amerikalr, bir kablonun ucuna ları ve asırlık gemilerin iskeletlerini 
bağlr çelikten bir balonun içine gire- dolduran canavarlar bulunduğunu ta· 
rek 908 metre derinliğe kadar inmiş- hayyUl etmek yanlıt olur. Su nebatla
tir. Fakat profeısör Pikar'm inmeği rının yaıaması için lUzumlu olan gU· 
düşUndUğU 4000, 6000 veya 9000 met-
re derinliğe gögre, Bibi'nin "rekor" u neş 9uaları, 200 metreden fazla biı 
insana mUtevazi bir tecrübe gibi gö- derinliğe nüfuz edemezler. Bu derin
rUnUyor. Bibi'nin ilmt tetkiklerinden likten sonra yapışkan bir kum ve ça
ziyade, denizin derinliklerinde gör- mur çölü başlar. Şimdiye kadar her tUr
dUklerlni sanatklrane bir tekilde an- ıu derinlikte yapılan iıkandiller, dai
latmasr, en kısır muhayyeleleri bile ma bu çamura bulqmıı oldukları halde 
harekete getirecek mahiyettedir. 
İnsan ibir denizaltı gemisine binip ged gelmiılerdir. 

15 metreye daldı mr, ucsuz bucaksız, §urada, burada ziya kUmeleri görül
mavi lbir alaca karanlık gfüUr. Ay- mcktedir: Bu aydınlık, tabiatin kcn
dınlık en berrak sularda bile çabucak dilerine nebat tekli verdiği bir takım 
söner. 30 metrede ise karanlık hUkUm hayvancıklar tarafından ne9rolun-
sllrmeğe ba,lar... maktadır .. 

Amelt olarak 250 metrede bir gece Bu hayvancıkların sıolu kıy~rda 
xaranhfınrn hilküm eUnnesl llzım- aık aık glSrdilfUmila cinse mensuptur. 
dır. Fakat gUne9in nct~ettiği ı:iıyalar· Fakat derin yerlerde yapmak yilzün
dan görUn uptedilmedıği enfraruj ve den biçimleri değiınıi1tir. 

ehemlyet veriyorlar vo onları toplayıp 
müzelerine götürüyorlar. Bu suretle 
ellerine geçirdikleri malzemey~ uzun 
uzun tetkik edip kitaplar yazıyorlar 

ve yeni yeni ilham alarak birçok nefi
seler yaratıyorlar. 

Biz de artık, yeni varlığımız içinde 
değeri yüksek eskilere kıymet vere
lim· Elimizde artık ıon kalan tezyint 
ınahiyeti haiz ne bulursak yurdun her 
tarafından toplayalım ve bunları ken· 
dimizc bir nevi mtirebbi eddederck cid
di bir nefasetler Ine§heri kuralım. Evet 
~ocuklaumızın gözlerini türk e~yası 
g6rmeğe ve onların güzelJiklerinden 
~evk almağa alııtıralım, hatta imkanı 
varsa bütün küçük sanatların ıubelcri
nibir nevi (estetik aan.aür) altında bu
lunduralım. 

, Aksi takdirde çok korkarım ki bir 
asırdan beri gittikçe artan bu zevksiz
lik salgını sanatlarımızı boğacaktır. 

Melek Celal 

- Hiç çekinme. ağabey. 
- Bu kızla ihtiyatlı olun. Size bağ· 

lanacak. 
- Amma da yaptınız ... O bir çocuk· 

tur ve bize yardımı dokunduğu için 
heyecanlanıyor. Hem babasının intika
mını da almak hoşuna gidiyor. 

- Neme lazım, benden yalnız söyle· 
mesi. Hem daha ziyade Viv buna dik· 
kat etmiş. Kadınlar biribirlerini anla· 
mak hususunda bizden mahirdirler. 
Şimdi bunları bırakalım da, iıimizi dü
şilnelim. 

- Emrinize amadeyim. 
- Başınız biraz geçtiyse, kalkmanı-

zı tavsiye ederim. KAfi istirahat ettiniz. 
Betti Neylor büyilk bir heyecan i

çinde içeri girdi. 

- Tarassud altında yaşamak ne tu
haf şey, diyordu. Bir adam, bütün gün, 
pencerelerden gözlerini ayırmadan 
cigara içip durdu. Dışarı çıkınca, ne
reye gittiğimi öğrenmek iırin Metro 
gişesine kadar beni takib etti. Ve nere
ye gittiğimi gişe memuruna söylerken 
işittikten sonra rahat edip geri döndü. 

Teklif&izce masanın kenarına ilişe
rek devam etti: 

- Onu taşırtmak için Stokvel'e ka· 
dar bilet aldım. 

Bir maceraya karışplaktan ileri ge
len bu çocukça sevinç karşrsında Cim
mlı 

- Bunda sevinecek ne var, dedi ,al· 
danmayın, iş ciddidir. 

- Ben de onun için heyecanlıyım 

Beslenmek için lUzumlu olan ne
batları bulamayınca bu cinslerin ço
ğu fazla derine inmezler. Bazıları da 
denizin aathından inen ate beri ile 
iktifa ederler ve bunu da bulamayın
ca birbirlerini öldllrllp yerler. 

AR 
Büyük bir emekle intişar eden Tür -

kiycnin yecine sanat dergisi olan AR'
m ikinci yıl sayı iki münderecatında 

Suud Kemal Yetkin· MUstakil ıanat, 
Romain Rolland'dan P. N. Boratav'in -
Beethooven'in Liedleri, Bedri Rahmi 
- Niziplin dağları Christian Zervos'tan 
-.Pika.110 ile mUlikat, 1. Galip Arcan -
Thespis'in arabuı, Avr. N. Papazoğlu 
• YunanistRn mektupları, K. Erol • si -
nema tarihine ait çok kıymetli yazıları 
ihtiva etmektedir. Ar'ı okuyucularıını
ıa tavıiye etmeyi bir borç biliriz. 

- Betti, biraz eiddt olunur. 
- Bu sinemaya benzemez. DUn ak-

şam alt kattaki dairede Karamuke çe
tesiyle boğu,tuk ve Hayslop kafa•ma 
mUthit bir yumruk yidi. 

- Ah, ne müteessir oldum. (Masa
dan indi). 'Geçti mi, Hayslop? 

Ciınmi t:wrmı bozmadan devam et
ti: 

- Akıl namına nesi varsa onun da 
uçmuı olmasından korkarım. 

- Her halde vahtm bir ıey değildir. 
Bir yardımda ... 

Cimmi: 
- Çocukluğu bırakalım· Vaziyet 

şöyle hülba edilebilir: Telefonla söy
lediklerinize bakılıraa ıizi taraaaud e
den haydud: Muters'dir ve timdi emi
nim ki babanızdan ziyade ıizinle ali
kadar olmaktadırlar. 

- Benimle mi? Sahi ml 1 Peki ama 
ne sebebten? 

- Artık B. Neylor'e bir ıey yapa
mazlar. fakat aizi kaçırabilirler. 

Betti gillmeye ba9hyordu, fakat 
Hayalop çık19tı: 

- Cimminin hakkı var. Sizi ellerine 
geçirirlerae, babanı:ı, sizi kurtarmak 
için mağlubiyeti kabul etmek mecbu· 
riyetinde kalır. Bu tehlikeli bir oyun· 
dur, Betti, fakat bize fayda11 dokuna· 
bilir. 

- Anlıyorum, bu suretle üstünlük 
kazanacaklardır. 

- Bundan ba91ea, ıiııi onların elinde 
bilmek bizim için çok acı olurdu, dc;di 

-5-

Nasıl uyumalı imiş? 
- Uykusuzluk en büyÜk dÜ§manı

nuzdır. 
- Evet, muhakkak ... Fakat nasıl 

uyumalı 7 

Naaıl uyuyabilmeli? Çünkü büyük 
dÜ§mannnız, Da.mokles'in ıkıhcı gibi, 
daima tepemizdedir. Bitip tükenmi
yen yorgunluklarımızdan, düne ve 
bugüne ve yarına aid dütünceleri
mizden, medeni insan ta&alaronız· 

dan kurtulmanın yolunu bulsak bir 
tatla iki kut vurmuı olacak, uyku
auzluktan da kurtulacağız. 

Dün okuduğum bir sihat dergiai 
tavsiye ediyor: '' Uyuyarak gençleıi· 
niz !,, 

Uyumak ve gen~left11•k I 
Yazıyı battan bata okwnak için 

iki sebeb yanyana idi. 
'' .... Sinirlerinizi dinlendirmek ve 

yorgunluklarınızr dindirmek için ..
yumalısınız.,, 

- Tabii, fakat? ... 
'' ... Derhal yemekten aonra, yahud 

gece yarıaı, veya sabaha kartı, hüli.
sa muayyen olmıyan aaatlerde uyur
sanız uykunuz intizamsızlaıır.,, 

Bundan aonra tavsiyeler ba§lıyorı 
.. Sıcak odada uyumamalı, yatak o
daıını havalandırmalı. Açık pence
reli odada yatmağa alıpnalı. Uyku
da gözleriniz ve kulaklarmızm faa· 
liyette bulunmadıklarını sanıyoraa

nız yanılıyoraunuz: lyi kapanmamq 
perde aralıklanndan sı~n bir parça 
ıtık sizi yarı uycınık halde bırakır. 
Böyle uyku yorucudur. Bazı ameri
kalılar, gayet ince ipliklerden yapıl· 
mıf maskeler takarak uyurlar. Soka
iın gürültüaünü İ§itmemek için ku
laklarına pamuk tıkayıp yatanlar da 
vardır. Uyurken alınacak vaziyete 
gelince; yükaek yastıkta, yumU§ak 
yatakta, ellerinizi baıınızın altına 
veya yanağınıza koyarak, bac:aldan
nızı kıaarak, sol tarafınıza yatmayı-

nız .... ,. 
Bunları okurken - Sakalınızı yor

ianın altına mı, üstüne mi koyarak 
uyursunuz? - hikayesini hatırladı
iuıu itiraf ederim. 

Kaç saat uyumalı? 
" .... Olgun bir adam için günde se

kiz saat uyku kafi olmak li.zundır. 

Daha az uyursanız haftada bir gün 
fazla uyuyarak zararmrzı telafiye 
çalııınız ... ,, 

Bütün bu tavsiyeleri dikkati celbe
den bir ba§lık altmda toplamak ko
lay, fakat yerine getinnek ne kadar 
zordur. 

Bir gence sordum : 
- Nasıl uyumalı ? 
- Uykunuz gelince yatağınıza ya.-

tarak, dedi. 
"Nasıl uyanmalı ?0 deseydim, 

muhakkak ki, "Uykunuzu almca yata
ğınızdan kalkarak" diyecekti. 

N. Baydar 

Sigorta kanmıu projesi 

tetkik ediliyor 
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 

yeni sigorta kanun projesini tetkik et
mek Uzrrc Ba§ba\ı:anhkta bir kt misyon 
kurulmuıtur. Komi5yon, dün saat 15 
de Başbakanlık müsteıarı B. Kemal 
Gedelcçin başkanlığında ilk toplantııı-

nı yapmııtır. 

Ciınmi tasrih etti: 
- Sizin şahsınız iırin değil, fakat iş

leri karıştıracağı için. 
- Ah ne fena. Benim yüzümden it· 

lerin bozulmasını hiç istemem. 
- Eğer talimatıma uygun hareket 

etmezseniz bunun önüne geçemeyiz. 
Yolda gördüğünüz boş taksilere bin
miyeceğinizi bana vadediniz Tenha so
kaklardan tek başınıza geçmeyiniz. 
Karanlıkta sokağa çıkmayınız. Meçhul 
adamlar taraf mdan idare edilen oto
mobillere binmeyiniz. 

- Ne söylüyorsunuz, böyle davetle· 
ri kabul etmek adetim değildir. 

- Fakat akla gelmedik hilelere baş 
vurabilirler; mesela sizi yaralı babanı
zın yanına götürmeyi teklif eden biı: 
doktor veya .... 

- Hakikaten böyle §eyler de olur 
mu? 

- Her şey olağandır. Her hangi bir 
mektub alınca, menşeini tetkik etme
den bir y.cre gitmeyiniz. Bundan başka 
Çelmen adında eski bir polisi aize 
mukayyed olması için tutacağım. U
zun boylu, kırmızı yüzlildür. Kolayca 
tanıyabilirsiniz. Vaziyet sarih değil 
mi? 

- Anla9ıldı0 Beni korkutmaya baş
ladını:ı ... Beni kaçırırlaraa ne yaparım. 
Beni bağlayıp bir bodruma mı atarlar
dı? 

- Bir çok naho§. feyler batmıza ge
lebilirdi. Her şeyden evel, biz pes de
meye mecbur olurduk. 



- "-

Bakanlıklar P. T. T. binasının 
açıhş töreni dün yapddı 
8. Ali Çetinkaya yeni binada 
'ilk telgrafı başbakanımıza çekti 

Yeni P. T. T. bina•ının sıişeleri önünde 

Bakanlıklar P. T. T. binaıının l(Örünüşü 
(Başı i. inci sayfada) ı 

nünde eğilir, bize şeref verdiğiniz için ' 
teşekkür ederim." 

Bunda nsonra Nafıa Bakanı B. Ali , 
Çeti"nkaya demiştir ki: 

"- Posta telgraf ve telefon işle- , 
ri bir memleketin terakki ve inkişa
fının miyarıdır. Türkiye posta telgraf 
memurları her devrede ve her fırsat· 
ta memlekete olan yüksek alaka ve 
hizmetleriyle temayliz etmiş bir sınıf- , 
~ır. 

Zamanın terakkiyatı ile mUtenasip 
ola.rak yaptığnnız gibi güzel binalar
da da çalışarak mesleklerinin ehli ol- ! 
duklarınr isbat edeceklerdir. 

Kendilerinin, intizam ve emniyet
le halkın işlerini resmi devairin mu
amelelerini hUsnü tedvir ve idare et
mek suretiyle muvaffak olmalarını 
temenni eder ve bu güı:cl binayı cum· 
huriyet hükUmcti namına muameleye 
açarım. 

Hayırlı ve mübarek olsun.,, 
Bayrağımız selamlandıktan sonra 

B. Ali Çetinkaya kurdelayı kesmiş ve 
hazır olanlarla birlikte binaya gir
miştir. İlk muameleyi Başvekil Bay 
Ceıaı Bayara çekilen şu telgraf teş
kil etmiştir: 

"Başvekil Celal Bayar'ın yüksek 
huzurlarına 

Devlet mahallesinde yeni inşa o
lunan bakanlıklar posta telgraf mer
kezini bu sabah cumhuriyet hüküme
ti namına muameleye açtım. İşbu ilk 
telgrafı teberrüken arzı maliımat zım
nında sunuyorum.., 

Törende hazır bulunanlardan bir· 
çoltları her türlü posta işlerine açık 
olan gişelere mektub ve gazete ver· 
mişlerdir. 

P. T. T. idaresi müdür muavini B. 

B.· Çetinkaya konuşuyor 

Bekir Vefa Nafıa Vekilini ve hazır 
olanları gezdirmiş ve bütün muamele 
daireleri hakkında kendilerine izahat 
vermiştir. 

B. Çetinkaya Başbakana çekilen 
telgrafı yazarken 

Yukardaki resim, Mara§ - Göksün yolu üzerinde "Ali kayası,, denilen 
yeri göstermektedir. Antitoroılar içindeki bu büyıik ve mubtetem görü
DÜf JUl'dUD l&J:lll:& giizelliJderİDdeD birini s--...Medirs 

uı:us 

Fon Ribbentop Londrada 

Garda fevkalôde 
tedbirler ahndı 

Londra g (A.A.) - Fon Ribbentro- / 
pun gelişi dolaynsiyle garda mutad dı- ( 
şında tedbirler alınmış ve bilhassa ga
zetecilerle fotoğrafçılar, nazıra yak- l 
taşmamaları için, tahtadan manianın 
arkasına konulmuşlardı. Alman büyük 
elçiliği memurları tam tertib garda İ· 
diler. 

B. fon Ribbentrop trenden inince a
yaklarını askeri usulde enerji ile bir
leştirmiş ve nazi tarzında selam ver
mi§tir. Nazır, sonra, orada bulunan A
vusturya orta elçisinin elini sıkarak 
birkaç dakika kendisiyle görüşmüştür. 
Nazırın hareketinden evel Bayan Rib- l 

bentrop ve Viktorya garı şefi ile bir
likte grup halinde fotoğrafının çekil
mesine muvafakat etmiş ve hareketin
den sonra gazetecilerle halkın derhal 
gardan ayrılmasına müsaade edilme
miştir. Fon Ribbentropun otomobili
nin önünde bisikletli polis memurları 
bir polis otomobili gitmekte idi. 

lngiliz gazetelerinin 
mii taleaları 

Ribbentropun Londra seyahati dola
yısiyle ingiliz gazetelerinde bir çok 
mütalealara tesadüf edilmektedir. 

lngiliz - alman görüşmeleri 
Taymis, İngiliz - alman müzakerele

ri hakkında da şöyle yazıyor: 
Fon Ribbentrop'un ziyareti, lord 

Halifaks ve İngiliz büyük elçisinin 
Berlinde tesis etmiş oldukları teması 
idame hususunda ingiliz hükümetine 
bugün iyi bir fırsat vermektedir· Baş
vekil ile hariciye nazırımız alman ha
riciye nazırlariyle görüştükten sonra 
vaktiyle başlanan müzakerelere devam 
için zamanın müsait olup olmadığına 

veya bunun tehirinin daha muvafık o
lup olmıyacağına karar vereceklerdir. 
Fon Ribbentrop, Londrada Baldvin ve 
Edenle görüşeceğini ümid ediyordu. 
Baldvin İngilterede bulunmuyor, E
den de dün istirahat etmek üzere Fran
sanın cenubuna gitti. 

Deyli Telgraf gazetesi, hükümet ma
hafilinin intibamı bildirdiğini söyli
yerek diyor ki: 
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THE GRO\VTH OF ANGOHA : 

Almanya ile yapılacak müzakereler 
hakkında hükümet mahafilinin intibaı, 
biraz beklemek lazım geldiği mer
kezindedir. Başvckilettc öyle zan
nediliyor ki, aon Avusturya ha- T aymiı gazetesinin modern Türkiyeye dair neşrettiği re•im •aylaıı 
diseleri ve bu· hidwelerin 'Çelıcoelo- ~-

vakyadaki akisleri Avrupanm teskini 
işini daha ziyade müşkül kılmıştır. 
Çemberlayn ve Halifaksın hedefi, ger
ginlik sebeblerini izale etmek ve infi
lak tehlikelerini bertaraf eylemekte-
dir. 

Mançester Guardiyen, ingiliz - al 
man müzakereleri hakkında açıkça 

bedbinlik gösteriyor, 
Almanyann, bu müzakereleri istedi

ği bile şüphelidir. Bir anlaşmaya va
rılmak isteniyorsa, müstemlekeler me
selesini halletmek lazım geldiğinde ıs
rar ediyor. Bu son noktada ingiliz mat
buatının hattı hareketini de değiştir
mesini istiyor. İngiliz hükümeti ise 
Almanya hakkındaki neşriyatında iti
dalli hareket etmesini matbuata tavsi
ye etmekten başka bir şey yapamaz. 

Orta Avrupaya gelince, Hitler, bu
nun bir aile meselesi olduğu mütalea
sındadır ve İngiltere ile yapılmakta o
lan müzakereler daha bitmeden Al
manyanın orta Avrupada yeni müda
halede daha bulunması da beklenebilir. 
Orta Avrupa vaziyeti hakkında Lon
dra bedbindir. Ve eğer mutlak bir de
ğişiklik olacaksa bunun imkan nisbe
tinde gürültüsüzce olması temenni e
diliyor. Bu fikir, ancak böyle bir deği
şikliğin önline geçmek imkanı olmadı
ğı takdirde kabul edilebilir.,, 

Bir amele 

Sevdiği kadını altı 

yerinden yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Basmahane is

tasyonunda bir facia olmuş, Şemsi a
dında bir amele trene binmek üzere o
lan Fatmanın üzerine hücum etmiştir. 
Şemsi, Fatmaya: 

- Bunca zamandır beraber yaŞ;adık, 
beni neden bırakıp gidiyorsun? demiJ
tir· Fatma da: 

- Ben amele Ali ile evleniyorum. 
Seni sevmiyorum 1 cevabını vermiştir. 
Bunun üzerine Şemsi, sustalı çakısmı 
çıkararak kadıncağızı alt yerinden 
yaralamış, bıçağıyle vücudunu delik 
deşik etmiştir. Amele çılgın bir halde 
polise teslim olmuştur. 

Bahkcsirdc Kızılayın yardımı 

Balıkesir, (Hususi) - Kızılay bü
tün fakirlere kömür dağıtmıŞ,tır. Son 
bafta içinde 500 yoksul aileye kömür 
verilmiştir. 

t~parta umumi meclisi 
.İsparta. (Hususi) - Vilayet umuınl 

meclisi dağılmı,tır. Büdcc 375.170 lira 
olarak huırlanmııtu. 

sıtasiyle civardaki toprakları sula
maktadır. Kenarları ağaçlandırılmış, 
genit asfalt bulvarlar, modern bir 
yol sistemine tamamiyle uygun ola· 
rak vücuda getirilmiştir. Bankalar, 
apartmanlar, evler, hususi ikamet
gahlar, sinemalar, mağazalar ryolların 
kenarına dizilmiştir. İki tiyatrodan 
büyüğü 1000 seyirci alır. 

Herhangi bir başşehirde görülmesi 
lazım gelen bir belediye imar planı vü
cuda getirilmiş ve bunda devlet ma
hallesiyle elçilik binalarının yeri tayin 
edilmiştir. Bu suretle pllinlı şehir, A
tatürkün kendi yarattığı esere bakan 
köşküne doğru uzanmıştır. 

Bütün bu planlı inşaat bir sihir vası
tasiyle başarılmı§ gibidir. lstanbuldan 
350 mil yolu katedip ovalar, Üzerleri 
karla örtülü vadiler, kerpiçten yapıl· 

mış köyler, yoksul çiftlikler arasından 
geçtikten sonra Akaranın zarif istas
yon binasına ayak basan ve onun kapı
sından da çıkınca şık amerikan limu
zinlerine, yani Ankara taksi otomobil
lerine rastlayan yabancı bir yolcunun 
büyük bir tezad karşısında kalmaması
na imkan yoktur. İstasyondan, Anka
ranın her tarafında olduğu gibi elek
trik lambalariyle gayet iyi aydınlan
mış kısaca bir yoldan geçilince, eski 
sarp Ankaranın eteğinde bulunan mer
keze varılır. Ankara esaslı modern ser
vislerin hiç birinden mahrum değildir. 

Başlıca otellerde avrupalıların di
linden anlarlar. Ve hiç olmazsa bir ta
nesi hususi banyoları, amerikan barı, 
içinde bir Viyana orkestrası çalan ge
niş salonlariyle lüks bir oteldir. Kılı 
kırk yaran bir misafir bile burada her
hangi bir güçlüğe uğramıyacağmdan 

emin olabilir. Lokantalar iyidir. Bun
lardan bir tanesi en mükemmel yemek
ler ve müzik için o kadar insaflı bir 
para almaktadır ki, hükümetin bu se
beble kendisine yardım ettiği söylen
mektedir. Son moda lokantalar, gece
leri, en son müşteri kalkıp gidinceye, 
bazen sabahın saat dördüne kadar açık 
kalır. Bundan başka eğlenmek istiyen
ler için gece kulüpleri de vardır. 

Her tarafta inşa faaliyeti göze çarp
maktadır. Yalnız kışın soğuk pek faz
la bastırınca ekserisi beton olan bu bi
naların İnfaatı duruyor. Bilhassa bü
yük .binalarda fazlaca lazım olan de
mirle çelik, dışarıdan ithal edildiği i
çin pahalıya mal oluyorsa da ondan 
başka bütün malzemeyi türkler, kendi· 
leri yapmaktadırlar. Ankara bir 
takım zengin taş ocaklarına ma
liktir. Herhalde Oğüst mabedinin bü
yük sütunlarını yapmak için lazım o
lan taş)ar da mahalli ocaklardan çıka
rılmıştır. Mermer pek boldur. Marma
rada bulunan bir ada, adeta, kesif bir 
.qaoı;pı ~ hlliAdedir. ~ ıaljıl. 

Yeni Ankara: 

Atatürk Un 

yurdu! 
kiremit hep Türkiye içinde, asri me
todlarla yapılmaktadır. İnşaatta kul: 
landan kerestenin çoğu yerlidir. Eskı 
evler kerpiçten, tahtadan, horasanda~ 
yapılmıştır. Yenileri ise kuvvetlendı
rilmiş betondan ve soluk renkli, içleri 
harç dolu tuğlalarla vücuda getiril
mektedir. 

Bina cebhelerinde beyaz renkli mer
merler fazlaca kullanılmaktadır. İnşa
sı yeni biten fransız sefarethanesinin 
cebhesi tamamiyle mermer kaplanmış
tır. 

Bir mim.ar için yeni Ankara, ziyade
sile enteresandır. Şehir, berlinli pro
fesör Yansen tarafından hazırlanan 
bir plana göre yapılıyor. Mihveri, dev
let mahallesiyle ve sefarethaneler ö
nünden geçerek tepeye doğru giden 
§ehrin planı çok güzel yapılmış olma~
la beraber, t a t b i k a t ı n d a bır 
takım kusurlar olmuştur. Mesela, ev
lerde ve apartımanlarda köşe çizgile
rine fazla dikkat edilmemiştir. Bazı 
binalar yerinde değildir. Bundan do
layı ortaya çıkan müşkülat ,pek büyük 
bir meharet sarfiyle kısmen bertaraf e
dilebilir. Yalnrz bir Ankara şehrinde 
planrn bu şekilde noksan tatbiki, insa
na bunun ehemiyetinin layikiyle tak
dir edilmemiş olması hissini vermek
tedir. 

Yansen'in planında hava limanı, 

parklar, büyük bir stadyom, ba~ıca 
yollar ve bulvarlar da vardır ki bun· 
lardan stadyom tamamlanmıştır. 

Tatbikattaki bu kusurlar, plandaki 
anahatların tamamiyle kavranmamış 
ve binlarındaki muhtelif irtifalarla 
bir şehrin dramatik bir tesir yapması 

imkanı bulunduğunun bilinmemiş ol
masından ileri gelmiş olabilir. Atatür
kün köşkü ile parlamento binasının 
planları avusturyalı mimar Holzmays
ter tarafından yapılmıştır. Fransa, şe
hirde Laprad tarafından yapılan sefa
ret binası ile temsil edilmektedir. İn
giltere sefarethanesi ise yüksek bir 
mevkide, sade ve temiz bir binadır. 

Çankaya 
Atatürkün Çankayadaki ikametga

hı, yüksek ve Ankarayı tamamiyle gö
ren bir yerde cazib bir binadır. Bu ev, 
dışından pek mütevazi görünür. Çizgi
leri serttir ve cebhesi arasında garni· 
tür olarak hafif gri taşlar kullanılmış 
soluk pembe renktedir. 

Fakat bu WVu0. arif x- .Ut..,. 

~._---r- -v ·~•:nK" nu bınaya 
ayrı bir hususiyet vermektedir. İçeri· 
si, tamamiyle, Türk Cumhuriyeti R~ 
isinin evi olmak vasıflarını gösterir ı 
sadedir ve lüzumsuz süslerle süslen• 
memiş, böylece bir kıral sarayına - esa• 
sen bu arzı.Gttclilmemiştir - benzetilme• 
miştir. Fakat burasını, herhangi zen• 
gin bir vatanda§:Jn oturduğu evden a• 
yıran, temyiz eden bir hususiyet. var• 
dır. Buna, bir ikametgah, bir 11e• 
farethane ve bir idare merkezinin me%• 
cedilmiş şekli demek muvafık olur. 

Odaların pencerelerinin önünde ge• 
niş bir terasa vardır ki buradan Anka• 
ranın her tarafı görünür. Ortada güzel, 
açık bir avlu ve içinde beyaz mer• 
merden yapılmış sakin bir havuz var• 
dır. Burada tasannudan, gösterişten 
kaçınılmış, fakat zarafete büyük bir e• 
hemiyet verilmiştir. Evin içi, birkaç 
hediye müstesna, tamamiylc modern 
eşya ile döşenmiştir. 

İnsan, Anadolu tepelerinden birisi• 
nin üzerinde kurulmuş olan bu binayı, 
bir yirminci asır şefine çok layik bit 
mesken buluyor. Burası, bugünkü m~ 
baret ve tekniğin temin edebildiği bil· 
tün vasıtalarla çizilmiş, yapılmış v• 
teçhiz edilmiştir. 

Buradan eski Ankara da, yeni Anka• 
ra da görünür. Bir tarafta dar, dolan>
baçlı sokaklı, kubbeli camileri, müt~ 
vazi evleriyle eski Ankara öte ta
rafta modern plana göre tanzim edil• 
miş yeni Ankara. Ve bu iki manzara a• 
rasıncla yapılacak bir mukayese, yeni 
ile eski arasındaki farkı izaha kafi gC" 
lir. 

Haftada birkaç gün şehirde pazarlat 
kurulur. Burada görülecek manzara
lar vardır. 

Ankara mağazaları, umumiyetle te~ 
katlıdır. Bunlar, daha sonra, uzun "'' 
yüksek binalara yerlerini bıra~ak u· 
zere, muvakkaten kurulmuşlardır. 
Ankarayı beş mil kadar çevreleyeıs 

bir saha içinde, gezinti yerleri, hJ' 
vuzlar, çiftlikler, gazinolar vardır. Jf~ 
derecesi 60 derece arasında değiştii1 

için sıcak havalarda halk buralara gl• 
dip hava alır ve dinlenir. 

Bunlar arasında Orman çiftliği dl 
vardır. Atatürk, burasını, böyle bir şe' 
yin de mümkün olduğunu göstermek i• 
çin, vücuda getirmiş ve millete arı:ı>J' 
gan etmiştir. 

Türkiyede kendi seçtiği mebuslJi 
vasıtasiyle millet, hakimdir. 

Fakat bütün Türkiyede ve Ankar'' 
da, resmi her yerde asılı bulunan, ıııi1j 
letin göz bebeği ve iftihar vesile' 
Atatürklin sürükleyici ve yürUYil; 
cü kuvvetini, önderliğini hissetmeıııe 
imkanı yoktur. 
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Büyük güreş müsabakaları 

Gece halkevinde güneş 
kulübünün tertip ettiği 
müsabakalara başlandı 

Müsabakalara bu gece de devam edilecek 

Müıabakalara ittirak eden RÜretçilerimiz 
Dün akşam halkevinde Güne§ kulü· 

bünün tertib ettiği büyük bir güret 
müsabakası yapıldı. Bölge güret ajan
hğt, derece alacak güreıçileri, milll 
takıma namzed olarak aeçilmelerini 
kararlaımı9tı. Bunun için ~lı~.zin 
bet kulübüne mensup 35 gureşçı bu 
aıüub&kalara iştirak ediyorlardı. 

Saat 21 de Hal kevi salonunu doldu
r an yüzlerce seyirci önünde güreşçiler 
sahnede yer aldılar. Halk aporcuları
nıızı sürekli bir •urette alkışladı. Le
vend vücutlu gençler arasından ilerli
yerek sahnenin önüne gelen Günet ku
lübü reisi, Bolu mebusu B. Cevad Ab
bas Gürer 9u söylevi verdi: 

B. C. A. Gürer'in söylevi 
- Türk varlık ve benliğini yaratan 

ıevgili güneıimi.z Atatürk'ü, Ankara 
ıportmenleri adına en derin tazimle
rimle selamlar ve huzurlariyle sport
ınenlerimize şeref veren sayın vatan
daşlarıma da saygılarımı sunarım. 

Aziz vatandaşlarım, 
Biraz sonra bedeni kuvvet denemc

Jerini göreceğiniz pehlivanlar, benzer
ıi.z Büyük Önderimiz ve onun kudret
li hükümeti tarafından güre§:C verilen 
ehemiyetin ve gösterdikleri yüksek il
ginin tecelliyatı olarak Ankara spor 
kulüplerinin tertip ettikleri müsaba
kanın tatbikatını yapacaklardır. 

Onlar bu medeni savaşa başlarken 
genç aporcunun bilmesi lazım gelen 
%engin ve her zaman için iftihara dc
ier tarihinden kısaca bahsedeceğim: 

Genç sportmen, 
Güreş, kanında en asil cevher taşı

yan türk camiasının göremediğimiz ve 
düıüncmcdiğimiz kadar cvcl başlamıy
ıır. 

Diyebilirim ki, türk varlığı ile bera
~r doğmuş olan gürcf, bütün sporla
l'ln en kıdemlisidir ve bütün bedeni ha
reketlerin en mühimi bulunan bu türk 
ıporu türk kadar eskidir ve yalnız o
nun malıdır. 

Bugün büyük tarihimiz bize gösteri
yor ki binlerce yıllar evcl türkün, 
türklüğün ananevi, ruhi, ilikadi bün
yesinde güreş yalnız bir kuvvet dene
mesi ve izharı değil, çok zamanlar tür
kün en büyük ayinlerinden biri olmuş
tur. 

Filhakika en yakın devirlerde bile 
fark Hun imparatorluğunu yapan 
türklcrdi; bilahare bundan doğan Gök 
türk imparatorluğunu kuran türklcrin 
&ünlcrcc süren ve Başbuğlarının gü
neşe müteveccih otağının önünde ya
PılM yıllık bayramlarında güreş birin
ci derecede kutsal iyin olarak yer tut
ınuştur. 

Sevgili sportmen, bunun içindir ki 
var gucünlc müdafaasna hazırlandığın 
aziz ve güzel vatanın her bucağında ve 
her o~ağında koklü bir adet ve derin 
bır anane halinde gürcı yaşamış ve ya
tamaktadır. 

Bizlcı, bu günkü alnı açık ve başları 
Yukarıda hür ve müstakil Atatürk neı
li bu ccdaddan mervüı, tabii ve anane
~i ıporumuzu türkün hilkatinin bir 
IDevhibeıi, türkün aıil cevherinin ruhi 
ihtiyacı, türkün maneviyatının en bü
~ zevki olarak tanımaktayu. 

Ttirk ıcnci l teaıis kanında ve )'ilk· 

kuvvetin her 'eyden evci en büyilk itı· 
kı gene ıen olacakaın.. Bqbuğun ve 
büyüklerin senden yalnız bunu istiyor. 
Unutma ki ~r yüzünde en .zorlu ve ye
nilmez kuvveti ifade için (bir tilrk gi
bi kuvvetli) derler. 

Cedlcrinin armağanını bugün sen 
güçlü göğsünde emniyetle her vakit 
ta~ıya bilirsin." 

Sıksık alkışlanan ve takdir sesleriy
le karıılanan söylevden ıonra müsaba
kalara bllflanıldı. AtatUrldln yilbek 
huzurlariyle gUretcn gençlerimiz bü
yük bir dikkat ve intizamla ve takdire 
değer bir meharetle müsabakalarını 

yaptılar. 

Ankara gücü, Dcmirçankaya, Güncf, 
Harbiye idman yurdu ve Muhafız gü· 
cü gürcfçilerinin i'tirik ettikleri bu 
müsabakaların teknik neticeleri IU· 
dur: 

56 kilo 
Ankara gücünden Mustafa, Dcmir

çankayadan İbrahimi 13 dakika 20 sa
niyede; Harbiye İdman yurdundan 
Cevad, güneş.li Namıkı bir dakika 11 sa
niyede tuşla yendiler. 

61 kilo 
Demirçankayadan Habib, Muhafız 

gücünden Ömer Harbiye idman yur
dundan Şabanı sayı hesabiyle yendiler. 

66 kilo 
Dcmirçankayadan Ahmed, Harbiye 

idman yurdundan Aliyi ı dakika 50 sa
niyede tutla; Muhafız gücünden Suad 
Ankara gücünden Abdullahı sayı he
sabiyle yendi. 

72 kiloda 
Güncşt~n Celal, Muhafız Gücünden 

ömcri 7 dakika 8 saniyede; Harbiye 
idman yurdundan Hulusi, Ankara gü
cünden Mustafayı 6 dakika 55 saniye
de tuşla yendiler. 

79 kiloda 
Ankara Gücünden Vahid Oztürk, 

Muhafız gücünden Süleyman Gülcç'i 
11 dakika 37 saniyede Harbiye idman 
yurdundan Yüsüf Yıldırım, Demir
çankayadan Mahmut Aktaş'ı 12 daki· 
ka 28 saniyede tuıla yendiler . 

87 kiloda 
Ankara gücünden Rıza Sökmez, Mu

hafız gücünden Tevfik Unü 9 dakika 
31 aaniyede; Harbiye idman yurdun
dan Mehmed Royaler Güncttcn Şahi
ni 1 dakika 36 saniyede tufla yendiler. 

Ağırda 
Demirçankayadan Namık Zonk, Gü

neşten İsmail Güngör'ü sayı hesabiy
le, Ankara gücünden Necmi Tolunay 
harbiye idman yurdundan H. Korkma
zı 1 dakika 3 aaniyede tufla yendiler. 

H üıeyin - Celal 
Bugünkü Greko-romen müsabakala

rı bittikten sonra Güneı kulübünden 
Celil ve milli güretÇilerimi.zdcn an
karalı Hüseyin 10 dakikalık bir ser
best gürct göıteriti yaptılar. İki ıenç 
ve çevik ıporcu çok alkıflandılar. 

Bugünkü mü11abakalar 
Müsabakalara bugün saat 19 dan iti

baren balkevinde devam edilecektir. 
M Uaabakaların .aonunda kaunan ıpor
çulara madalya n takim& da kup& ve-

ULUS -7-

Şatın leYkılade 

sellhlyet istiyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

den hakikt vaziyet hakkında tavzib
lerde bulunmak zaruretini hissediyo
rum. 

Kabinenin bugilnkil vaziyeti, se
leflerimden bazılarının hadiselerin 
doğurduğu kati zaruretler karşısında 
çekilmcğc mecbur olduğu vaziyete 
benzetilmek isteniyor. Halbuki vazi
yet büsbütün başkadır. Eğer bahis 
mevzuu meseleler acele bir mahiyet 
aldı ise bunun tek sebebi, hükümctin 
bütün bunları ortaya dökmek cesare
tini göstermiş olmasındandır. Filha
kika birkaç keredir parlamentoda a
zim ekscriytcler elde ettim ve eğer 
zaruri gördüğüm bir takım hususları 
yarın meclise arzetmek kararını ver
memiş olsaydım gene aynı ezici ek
seriyeti bulacaktım. 

Hazinenin borçlarına aid vadeler 
istikrazın sonuna kadar tamamiyle 
ifa olunacaktır. Bu istikrazın muvaf
fakıyetle tahakkuk edeceğinde kimse
nin §Üphcsi yoktur. Kambiyoya gelin
ce, geçici tcmevvüçlcrdcn başka hiç 
bir şeye maruz bulunmuyor ve eli
mizde mikdarı mühim bir kambiyo 
muvazene akçemiz vardır. Binaena
leyh, hükümcti çekilmekte muztar bı
rakacak ümidsiz bir vaziyetle kabine
nin bugünkü vaziyetini teşbihe imkan 
yoktur. Bence bilakis eğer parlamen
.o kendisinden istediğim yardımı ya
pacak olursa, hükümetim memleketin 
vaziyetini düzeltebilir. 

Niçin lrobinenin mevkii 
3erınlıyor ? 

Bana diyecekainiz ki, o halde fevka
lade tedbirler istiycrck hiç bir tehlike
ye maruz bulunmıyan kabinenin mev
cudiyetini niçin sarsıyorsunuz ve teh -
tikeye dil,Urüyonunuz? Bu, benim 
için bir sağduyu ve dürüstlük mese-
lesidir. Fransa bugün kendi emniye
ti için muazzam borçlar altına gir
mek mecburiyetindedir. Milli müda
faa sandığını bu paraları ara,tınnağa 
ve bu hususta milli tasarrufun yardı
mına müracaata memur etmeyi karar
laştırdım. Bu neviden bir istikrazm 
muvaffakıyetini temin için zarurt o
lan tedbirlere tevessül bence en basit 
bir harekettir. Bu istikrazın muvaf
fak olması memleketin emniyet ve 
şerefi bakımından zaruridir ve p ar
lak olmalıdır. Aynı samanda borç pa
ra vereceklere de en katt prantillerl 
göstermelidir. 

Fakat gene gazetelerde okuyorum 
ki bu basit lüzumlu ve aynı zaman
cı: dürlliıt hedefe erişmek için yeni 
sosyal ıslahattan tamamiylc vaz geçe
ceğim ve hatta tahakkuk etmi' ıslah.a
tı bile bozacağım söyleniyor. Böyle 
bir ithamı katiyen reddederim. Sara
hatan beyan ettim ki, bilhassa ih~~ya.~ 
ifçilcre ve huausiylc kalabalık koylu 
ailelerine yardımı istihdaf eden ~ed
birlcrdcn katiycn sarfınazar ctmıye
ceğim. Benim istediğim, büyük ma~
rafları icabettirecek projenin mcclı
se tevdii zamanının ve konulacak tah· 
aisatın da hazineyi sarsmaması için 
hükümct tarafından tcabitinc kabine
nin ıcrbest bırakılmasıdır. 

Partilerde 

Pariı, 9 (A.A.) - Sol cenah cum • 
huriyctçiler ve müstakil radikaller it -
tihadı grupu, her türlü hükümct tcıek
külüne ve yahut parlamento ekseriye • 
tine ancak şu tartla müzaharct edebile
ceğini tekit etmiştir: 

ı - Kambiyonun kontrolu ve bünye 
reformları olmaksızın paranın ve tasar
ruf un müdafaası, 

2 - Fabrika işgallerine nihayet ve • 
rilmesi ve mesai hürriyetinin himaye 
ve müdafaası. 

3 - İspanyada ve Çinde her türlü 
müdahalenin meni ve barıtın müdafaa
sı. 

4 - Ekonomik faaliyetinin ihyası. 

Soıyalisı grupunda 
Paris, 9 (A.A.) - Parlamento sos

yalist grupu BB. Blum ve Oriolun dün 
B. Şotan ile yaptıkları mülakat. hakkın
daki izahlarını dinlemiştir. Bu izahla
rı takib eden müzakere esnasında, bazı 
hatibler grupun timdiki vaziyet içinde 
bir kabine buhranı mcsuliyctinden kaç· 
ması ve sol cenahlar delegasyonunun 
vereceği karara intizar etmesi icab ede
ceğini bildirmişlerdir. 

Nihayet grup bu teklifi kabul ctmit 
ve celse tatil edilmittir. Grupun .ol 
cenah delegasyonundaki mümessilleri 
delegasyona bu müzakerenin gösterdi
ği umumi fikri bildirmeye memur edil
mişlerdir. 

Sosyalist grupu §imdiki vaziyette, 
yani kendisinin temsil edilmediği bir 
hükilmete gcnit salahiyetler verilmesi
ne muhalif görünmüıtilr. 

Bununla beraber, genit salahiyet· 
ler verilmesi prensipine esas itibariyle 
muhalif değildir ve bu salahiyetlerin 
kendi adamdan birinin reisliğinde bu
lunacak ve yahut parti tarafından tea • 
bit edil prtlar dahillnde kendialnin 

Avusturyada bir 
plebisit yapdacak 

(Başı 1. inci sayfada) 

yılının her bakımdan bir ~ yılı olma
sını 30 bin gencin ekonomi hayatında 
yer alması ve medburi iş hizmetinin 
genitlctilmesi icab edeceğini söyle
mi§ ve büyük nafıa işleri tertiıb edile
ceğini haber vermiştir. 

Viyana, 9 (A.A.) - Plebisit mcv
zuunu teşkil edecek olan meselenin, 
halen yürürlükte olan 1934 anayasaar
nın, Avusturyanın korporatif esasa 
dayanan federal bir alman hıristiyan 
devlet olduğu hakkındaki ana pren
sip olması muhtemeldir. 

Ahalinin reyine konulacak olan 
formül şüphesiz bu federal devletin 
"istiklal., mahiyetine taallQk edecek
tir. Hazırlanan ve devlet reisi tara
fından itan edilecek olan plebisit 934 
anayasasına tamamen uygundur. Fil
hakika bu kanunu esasinin 65 inci 
maddesi, ezcümle anayasanın böyle 
bir prensip meselesi bahis mevzuu ol
duğu zaman halkın reyine müracaat 
edilmesini emretmektedir. Buna bi
naen, Avusturya devletinin müstakil 
mevcudiyeti bu anayasanın temeli o
lan bir meselenin reye konulması mcv 
zuu bulunmaktadır. 

Kadın ve erkek 24 yaşını bitiren 
bütün vatandaşlar rey vermek hakkı
nı haizdir. Karar için mutlak ekseri
yet lazımdır. Plebisit tarihinin yakın 
olmasına rağmen, Avusturya makam
ları plebisit ameliyesinde hususi zor
luklar tasavvur etmiyorlar. Zira, h~r 
Avusturya vatandaşına, son nüfus tah 
ririndc bir hüviyet cüzdanı verilmiş 
ve çoktanberi de poliaçc ikamctkilı 

kaydi usulü tatbik edilmekte bulun
muştur. Plebisitin teferruat işlerine 
valiler memur edilecektir. 

Sivas şairleri 

Sıvas, (Hususi) -.., Halkcvi yaym 
kolu Sıva.ta yetişen şairlerin hayat ve 
eserlerini derlemcğc baılamıştır. 

Sivas lisesi geniş1iyor 
Sıvu. (Hususi) - Lise binası ge

nitletilecektir. Li•enin pansiyon ve 
bahçesine bitişik olan evlerin istimlak 
muamelesine başlanmıştır. 

tatbikını kabule madcdir. Grup, dele
gasyon toplantısına, ekseriyet partile
rinin görüş birliğini idame maksadile 
ittirlk etmelttedir. 

Şotan üti/a etmek ÜM!re 
Paria, 9 (A.A.) - Sol cenah dclegu

yonunun içtimaında kulvarlarda top
lanan yeni malfunata gött, sosyalist 
grupunun mümessilleri grup müzake
relerinden hasıl olan neticeyi bildir
mişlerdir. Bu hususta daha geniş bir 
hükümet işbirliği lazım olduğu
nu bildiren delegasyonu evvel emirde 
bir program hakkında karar vermeye 
davet etmişlerdir. 

Bu müzakere esnasında, sosyalist 
grupu mümessillerinden B. Serol, 
kabine toplantısından önce, so.yaliat 
ve komünist gruplarının hattı hareke
tinden haberdar olmak istiycn B. Şo
tan tarafından telefona çağrılmıştır. 

İtte bu görüfmCdcn sonradır ki, B. 
Sesol, bu hareket kartısında B. Şotan-' 

ın istifa etmek istediğini tebliğ ctmit
tir. 

Delegasyon toplantısına, istifa res
men tebliğ edildiği takdirde vaziyet 
tekrar tetkik edilmek Ü.l)Crc nihayet ve
rilmiştir. 

Kabine konseyinde 
Paris, 9 (A.A.) - B. Şotan saat 19.45 

de kabine konseyine girerek telefonla 
yaptığı görü~cdcn arkadaşlarını ha
berdar etmiftir. 

Müzakcr~lerden anlaşıldığına göre, 
mecliste ve senatoda bir çok parlamen· 
to azası hükümctin, yalnız sosyalist ve 
komünist gruplarının yeni hükilmct 
programına muhalefetleri sebebiyle bu 

akşamdan istifa etmemesi temennisin
de bulunuyorlar. 

En salahiyetli tahsiyetler bugün a
çılan politik buhranın halli için nor
mal yolun, meclisle senatoda daha ya

rın sabahtan ba9lıyacak müzakereden 
sonra reye müracaat olacağı kanaatin
dedirler. 

Moıkova davlıı devam ediyor 

. B~ ÇemberlOyn diyor ki : 
İngiliz ricali hakkındaki ithamlar ve 

Entelican servisinrol oynadığı yanhıtır 
Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansı bil

diriyor: Mahkeme bu sabahki celsesin
de suçlu Platnefi sorguya çekmiştir. 
Platnef şu ifadede bulunmuttur: 

"- Levin, Yaıoda ile yapılacak mü
lakattan beni haberdar etti. Bu milli • 
katta Yagoda, mukabil ihtilal darbesi
nin baprılması için, memlekette ve dı
tarda büyüle bir otoritesi olan Gorki'yi 
ve sonra da Kuybişcf'i ortadan kaldır
mak lizım olduğunu söyledi. Yagoda, 
Levin ile birlikte bana Gorki ile Kuybi
şcf'i öldürmekliğimi yoksa ailemden 
intikam alınacağını söyledi. Levin ile 
bir plan hazırladık. 

Gorki ve Kuybifef naınl 
öldürülmiiş 

Gorki'yi yormak, mukavemetini a
zaltmak, hastalıfa scvketmck, ve bu 
suretle ölümü intaç edecek ilaçlar kul
lanmak. Kuybişefi öldürmek için tat
bik edilen plan ise hastanın kalbini zor 
hyacak ilaçları devamlı surette kullan
mak olmuştur. 

Bundan sonra müddeiumuminin su
allerine ccvab veren suçlu, 20 sene 
Sovyct rejimi esnasında Sovyet aleyh
tarı kanaatinde olduğunu ve bunu giz
lediğini söylemiş ve ifşaatta bulunma -
masının bu cinayetlerin ortaya çıkaca
ğını ümidctmesindcn ileri geldiğini söy
lemiştir. 

Doktorların uaziyeti şüpheli 
göriilmiiş 

Gorkiye enjeksiyon yapan doktor 
Bielostatıki verdiği ifadede Levin ile 
Platnefin hareketlerinin kendisine şüp
heli göründüğünü teyit etmiştir. 

Gorki ile Peçkof, Menjinski ve 
Kuybiıcfe tatbik edilen tedavi usulleri 
hakkında fikirlerine müracaat edilen 
bet mütehassıs doktor da, doktor Le -
vin, Plcntef ve Kazakofun bir cani gibi 
hareket ctmiı olduklannı söylemişler -
dir. 

Bunu mütcakib, mahkeme reisi, p 
li celsenin toplanacağını bildirmittir. 

Gizli celsede 
Mahkemenin gizli celsesinde, suçlll 

Rakov.aki, Grinko Rozcngolç ve Krea -
tinski, birkaç yabancı devletin bası 

mümessilleriyle olan münasebetlerine 
dair beyanatta bulunmuşlardır. Mah• 
keme, bu mümessillerin ve tcmail et
tikleri devletlerin hangileri olduğuna 

tamamen tesbit ctmittir. 

Avam kamarannda aavô 
hakkında görüımeler 

Londra, 9 (A.A.) - Roytcr bildiri
yor: Moskova davasında bazı ingilis 
şahsiyetlerine karşı yapılan ithamlac 
ve İntellicens servisin Troçkist fulia 
yctlerdc oynadığı rol hakkında bugiia 
Avam kamarasında sorulan muhtelif 
suallere ccvab veren B. Çembcrlayn .. 
şağıdaki beyanatta bulunmuttur: 

"- Bu davada yapılan tchadctleria 
bizzat Sovyetler Birliğinde ingiliz • 
Sovyct münasebetlerine verdiği zaran 
tamamen göz önünde tutuyorum. Bu
nunla beraber, tamamen yanlış olan b'll 
iddialara İngiltcrede veya hariçte iti • 
bar edileceğini zannetmiyorum. 

Sovyctlcr Birliğinde ingili:ı 
ajanları var mı ? 

İngiliz hükümetinin Sovyetler B~ 
liği hukümcti ile olan anlaJDlaaını his 
bir suretle ihlal etmekten suçlu olmadı
ğı, ve isimleri 1ntclliccns Scrviı içba 
çalışanlar ve yahut Sovyctlcr Birlifi .. 
leyhinde fesat faaliyetlerinde bulunan
lar arasında gösterilen kimseleri hq. 
metinde kullanmı§ olmadığı meclise te
minat vermeyi lüzumsuz buluyorum ... 

Bunun üzerine bazı mebuılar bat • 
vekilden Sovyetler Birliğinde Entelll • 
ccns Servisin ajanlan mevcut olup ol • 
madığr sualini sormuşlarsa da B. Çcmıı 
berlayn cevab vermekten istinkif et
miştir. 

Manisa umumi meclisi 

Geçen sene içinde bqanian 
iıler nlecliai memnun etti 

Bu senenin proOramında 
da mühim işler bulunuyor 

·. 

Maniıa Umumi Mecliıi azaları 

Maniaa, (Hususi) - Vilayet umu· 
mi meclisi toplantılarını bitirmiştir. 
İlbay ve Parti başkanı Dr. Lfıtfü 
Kırdar, Halkevinde meclis azalarına 
yüz kişilik bir ziyafet vermiştir. Zi· 
yafettc şehir meclisinin mektubu o

kunmu,tur, bu mcktubda kısa bir za-

Atatürk heykeli inşa edilecektir. 
Kırkağaç - Akhisar ve Demirci - Bor
lu ve Salihli - Bozdağ - Ödemi' yol
ları ve Turgutlu • Manisa yolu biti• 
rilccektir. Traktörler getirilecek; çi
ftçinin arazisi daha ucuz sürdürüle
cektir. 

manda vilayetimizde vücude getirilen Hastahanenin yatak adedi yüze çı-
kız enatitüsü binaar, memleket hasta- karılacaktır. 

Geni§ ıakihiyeıler verilemivor h · · rt' b' H Ik · · Bı'r çocuk ve dogyum evı' ı'nıuı olu-" anesı, ycnı pa ı ınası, a evının r-

Paris, 9 (A.A.) - Sol cenah delegas
yonunun toplantısı tatil edilecek ve 
aonra, sosyalist grupu tekrar müzake
relerine başlamıştır. Kısa bir müza
reden sonra grup hükümctc timdiki 
vaziyet içinde geniş salhiiyetlcr veril
mesini kabul edcmiycceğinc karar ver 
mit ve bu mealde bir metin de kabul c
dilmiıtir. 

Bu 11abah ••• 

Paris, 9 (A.A.) - Kabine toplantısı 
uat 21.45 de nihayet bulmuştur. Na
sırlar, hiikümetin yarm uıbah meclis 
husunma çrlrMıldarmı bildirmiflcr· 

ihtiyaca uygun bir hale konması, şc- nacaktır. Hususi idareye akar olarak 
bir kulübü binaar, bitmek üzere olan modern ve büyük bir sinema binua 
büyük kütüphaine, Cumhuriyet ve yaptırılacaktır. 
lnönil bulvarları, çocuk bahçesi gibi Vilayet merkezindeki talebe yurd· 
eserlerden takdirle bahsediliyordu. larına ve kız enstitüsüne kazalardan 
Bu mcktub meclis azaları üzerinde g.clccek talebelere ve kaza belediyele• 
derin bir tesir yapmııtır. Bu seneki rıne yardım edilecektir. 

büdce 1.358.240 liradır. Kültür işle- Büyük stadyom için tahsisat ayrıl· 
rine 388.981 lira, ba1ındırlık iflcrinc mıştır. Bu sene bazı kazalarda yeni 
382.993 lira, yol itlerine 305.003 lira mcktebler yaptırılacaktır. 
ayrılmıştır. Öğretmen kadromuz 450 ye çıka· 

Bu yıl yapılacak itler aruında §Un- rılmıttır. 
lar vardır: İzpıir enternaayonal fuarmdaki vt-
İnfHına bqlamnak bere iken, ye- liyet pavyonumuzun teçen yıldan da-

ni tefekktll eden jürinin beynelsailel ba llllDll olıııtıMı ~n tlbeiKt a 



Umumi heyet toplanhsı 
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketindenı 

Anadolu Anonim Türk sigorta tir- Ankarada Türkiye İt bankasındaki 
keti hissedarlar umumi heyeti, aşağı- idare merkezine ve !stanbulda Yeni 
daki hususatın müzakeresi için 30 mart postahane karşısında Büyük Kınacı
l 938 tarihine müsadif çarşamba günü yan hanında idin muamelat merkezi· 
aaat 16 da Ankara'da Türkiye lş ban- ne tevdi ederek mukabilinde duhuli
kasındaki idare merkezinde fevkalade ye varakası almaları ve ticaret kanu
olarak içtima edecektir. İşbu içtimaa nunun 385 inci maddesi mucibince bir 
iştirak etmek için hissedarların sahih hisse senedine sahih olan hissedarla
oldukları hisse senetlerini içtima gü- ı rm da bu içtimaa iştirak edebileceği 
nünden asgari bir hafta evci şirketin ilan olunur. 

Müzakerat 
l', - Dahili nizamnamenin 11, 18, 21, 

25, 26, 42, 43, 44, 45, 49 ve 52 inci mad
delerinin a§llğıdaki şekilde tadili. 

2. - Dahili nizamnamenin 23, 34 ve 
41 inci maddelerinin tayyedilmesi. 

3. - İdare meclisi azalarının mesu
liyetleri ile murakibler hakkında aşa
ğıda yazılı yeni maddelerin ilavesi. 

4- - Dahili nizamnamenin muhtelif 
maddelerinde kullanılmış olan (Tica
ret vekaleti) ve (Müfettiş) tabirleri
nin kaldırılarak yerlerine (İktisad ve
kileti) ve (Mürakib) tabirlerinin ika
mesi. 

5. - Dahili nizamnamede fasılları 

tarif eden tabirlerin sonundaki (beya
nındadır) kelimelerinin kaldırılması. 

6. - 1. inci fasıl başlığındaki (Mü
casia hisseleri) tabirin:n tayyedilme
ıi. 

7. - Dahili nizamnamedeki fasıl ve 
madde numaralarının yapılacak tadila
ta göre teselsül ettirilmesi. 

8. - Dahili nizamnamenin 6 mcı 
maddesinin son fıkrasına tevfikan his
ıedarlardan ikinci rubu sermayenin 
ıaleb edilmesine karar verilmesi. 

Tadili teklif edilen maddelerin 
yeni metinleri: 

Madde - 11. Şirketin umur ve me
salihi heyeti umumiye tarafından üç 
ıene müddet .için müntahap ve beşten 
dokuza kadar azadan mürekkeb ·bir 
meclisi idareye ihale olunur. İlk üç 
sene müddet için teşkil olunacak mec
lisi idare azası müessisler tarafından 
ıtayin olunacak ve bunların memuriye
ti üçüncü senei hesabiye muamelatını 
tetkik zunnında adiyen inikat edecek 
olan heyeti umumiye içtimama kadar 
cievam edecektir. 

Madde 18. - B ila mazaret sıra ile 
liç içtimada bulunmayan meclisi idare 
a::aıma istifa etmiş nazariyle bakıla
cak ve usulüne tevfikan yerine bir di
ğeri intihab olunacaktır. 

• 
ruznamesı 

kim n devairi resmiye huzurunda fir
keti temsil etmee1ri makbul ve mute
berdir. 

Madde 42. - Şirketin temettüatı se
neviyesinden bilumum masarifine ve 
imha ve itfa tertibatına ve her hangi 
bir teahhüdün ifasına muktazi mebaliğ 
badettenzil evvela ihtiyat akçesi için 
% 15 ve sermayenin ödenmiş kısmı i
çin % 7 hesabiyle birinci temettü his
sesine kafi meblağ ayrılacak. 

Saniyen: Mütebaki kalan meblağ 49 
üncü madde nazarı itibare alındıktan 
sonra berveçhi ati tevzi olunaacktır: 

% 15 meclisi idareye 

3 10 meclisi idarenin tensibi veçhi-
Je tevzi olunmak üzere müdüriyet ve 
memurine 

% 75 temettü olarak hissedarana. 
Madde 43. - Nizami ihtiyat akçesi 

için balada tayin edilen mebaliğ ifraz 
ve tesviye edilmiş sermayenin birinci 
temettü hissesi ita edildikten sonra 
heyeti umumiye- diğer mebaliğ tev
ziine mübaşeret etmezden evvel tahak
kuk eden temettü üzerinden bir mik
darının muhassasunlehi tayin edilerek 
veya edilmiyerek ve yahud sadece se
nei atiye hesabatına nakledilmek sure
tiyle meclisi idarenin teklifi ile tefrik 
ve ifrazına karar verebilir. Heyeti 
mezkure yine meclisi idarenin teklifi 
ile bu suretle teşkil edilmiş olan ihti
yari ihtiyat akçelerinin mahalli tahsi
sini tadile veya kısmen ve kamilen tev
ziine dahi karar verebilir. Bu halde 
meblağı mezbur kırk sekizinci madde
nin son fıkrasına tevfikan tevzi oluna
c.aktır. 

Madde 44. - Temettüat ödenmiş 

sermayeye % 7 birinci temettü hissesi 
itasına kifayet etmediği takdirde nok
sanı maddei sabıkada zikrolunan ihti
yari ihtiyat akçelerinden icab eden 
meblağ alınmak suretiyle itmam ve 

' ikmal edilecektir. 

muna tlrketin hal Te cel'Cyanı hakkın- Madde - - Heyeti umumiye her 
cı. rapor ita eder. sene gerek hincdarlardan ve gerek ha-

Madde 34. - Heyeti umumiye bil- riçten azami ~ sene için bir veya be
ctimle ltesaAıtm tetkikıi için gerek şi tecavüz etmemek üzere müteaddid 
hissedarlardan ve gerek hariçten bir mürakib dntihab eder. Şu kadar ki ilk 
veya mliteaddid mllfettiş tayin eder. mürakibler tesis heyeti umum.iyesi ta
Şıı kadar ki ilk heeaıb &enetıi için ikti- rafından bir sene müddetle intibah o
za ed.en ~Ufettifler milessieler tarafm- lunurlar. Bir mürakib irrtihab edildiği 
dan ıntihab olunacaktır, Müfettiıle· takdirde bu mUrakibin ve müteaddid 
rin meclisi idare azasın1ı mlidUre ve murakibler intibah edildiği takdirde 
muha~~bec~ye ka~eti olmaması ,art- nısfından bir .ziyadesinin türk olması 
tır. Mufettışler vazıfelerini tamamii i- lazımdır. Müddetleri hitam bulan mü
fasmdan ve verecekleri raporlarının rakiblerinin tekrar intihabları caizdir. 
hakikate mukarenetinden gerek hisse- Vazifeleri hitam bulan me<:lisi idare 
darlara ve gerekse hükümcte karşı me- azası heyeti umumiyeden beraat ikti
suldürler. Müfettişler ancak teftişe sah etmedikçe mürakib olarak intihab 
salahiyettar olup idare umuruna mü- olunmazlar. Mürakiblerin meclisi ida
dahale edemezler. Müfettişlerden biri re azalığına intihabları ve şirketin me
vazifesini ifa edemiyecek bir hale ge· muru sıfatiyle umur ve muamelatını 
lirse heyeti umumiynin içtimaına ka· tedvir etmeleri caiz olamaz. 
dar şirket muamelat ve hesabatmı di
ğer müfettişler teftiş ederler. 

Madde 41. - Bin adet müessis his
sesi ihtaz edilmiştir. 

Bu müessis hisseleri ilk beş sene 
müddet zarfında nama muharrer ola. 
rak ve bu müddette satılmıyacak ve 
şirketin bütün müddeti esnasında se
nevi temettüatı safiye üzerinden yüz
de on beş atideki 42 inci madde muci
bince işbu müeuis hisselerine aid ola
caktır. 

Müessis hisse senedatı hamillerinin 
şirket muamelatının idaresi ve hesa-
batınm tanzimi hususlarına müdaha-
lelerine salahiyet vermez. Haklarının 
istimali ezcümle· tevzii lazımgelen te
mettü mikdarının imha ve itfa tertiba-
tına tahsis olunacak mıebaliğin ve 43 
üncü maddede muayyen ihtiyat akçe
leri mikdarlarını tayini hususunda 
şirketin bilancolarını ve heyeti umu
miyece ittihaz olunan mukarrerata it
tibaa mecburdurlar. 

Hiç bir halde ve sermayenin tezyidi 
takdirinde bile mücgsis hisselerinin 
mikdarı tezyid edilmeyeceği gibi i~u 
hisselerle tahsis edilen temettüat mik
darı dahi tadil edilemez. Müessiş his-
selt>re şirketin tarihi tesisinden sonra 
heyeti umumiye karariyle kamilen ve
ya kısmen şirket tarafından mübayaa 
edilebilir. 

Fakat müessis hisseleri esbabının 

ekseriyetle bu kararı tasvib etmeleri 
şarttır. Ekseriyet bu karan tasvib e
dene ekalliyetin itirazı makbul değil· 
dir. 1,t>u •lhiyeti ittira aencdat üze
rinden muharrer bulunacaktır. Müe.-

sis hisse senedatının kısmen iştirasz 

takdirinde satın alınacak senedat bu 
hisse adedine göre bir nisbet dairesin· 
de tayin olunacak ve mezkQr senedatın 
numaraları merakizi 'irketten münte
şir iki gazete ile neıir ve ilan oluna
caktır. 

Meclisi idare azilarırun kendilerine ve 
usul ve furuğundan birisine karabeti 
olanlar mürakib intihab olunamazlar. 
Mürakibler her vakit heyeti umumiye 
tarafından azlolunabilirler. Mürakib
lerin tayin ve tebdilleri meclisi idare 
tarafından derhal sicilli ticarete tescil 
ettirilmekle beraber gazetelerle de i
tan ettirilecektir. 

Müteaddid mürakiblerden birinin 
esbabı kanuniyeye binaen vazifesin· 
den sukutu halinde diğer mürakib ve
ya mürakibler heyeti umumiyenin ilk 
içtimaına kadar ifai vazife etmek üze
re yerine birisini intibah ederler. Bu 
suretle vazifesinden sukut eden müra
kib bir ki~ olduğu takdirde heyeti u
mumiyenin ilk içtimaına kadar vazife
dar olmak üzere alakadarlardan biri
nin müracaatı üzerine merkezi şirke
tin bulunduğu mahal mahkemesi tara
fından bir mürekib tayin olunur. Bu 
hususta meclisi idare azasının da mah
kemeye müracaatı mecburidir. 

Madde ... - Mürakiblerin vazifesi 
şirketin muamelatı umumiyesini mü
rakabe ve hesabatını tetkik ve teftiş 
ve meclisi idare azası ile müttefikan 
bil§.nçonun şekli tanzimini tayin ve 
hisse senedatının vaziyetini tesbit vel
hasıl şirketin menafiine muvafık gör
düğü her nevi mürakabe ve tefşişatı 

icra ve üç aydan fazla fasıla verme
mek şartiyle zaman zaman şirket kasa
sını ve kuyud defterini kontrol ederek 

mevcudun kuyudata muvafakatini tes
bit ve meclisi idare azasının kanun ve 
tl~eı. mukavelenam-i ahkamına ta

mamiyle riayet eylemelerine nazaret 
ve sene nihayetinde içtima edecek olan 
heyeti umumi yeye şirktin vaziyeti, he
sabatı ve bilançosu ve meclisi idarenin 
faaliyeti hakkındaki kanaat ve müta
leasını havi bir rapor takdim etmektir. 

Mürakibler esbabı mübreme ve müs
tacele tahaddüsü halinde heyeti umu
miyeyi fevkalade olarak içtimaa dave
te mecburdurlar. 

Küçük ilan 1e1rtlan 
,; 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 

İki defa için 50 kuruo 
Uç defa için 70 kuruıı l 
Bir dc!a için 30 kuruı 

Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı kUçUk il!rilann her defası 
için 10 kuru:ı alınır. Mesela 10 defa 
ne:ıredilecek bir iltn için 140 kunııı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndakl boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiııtir. Bir küçük 
illin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı almır. ................................ 

Satılık: 

SATILIK - Merakla yetiştirilmi§ 
iyi ötüşlü beyaz ve sarı kanaryalar ha
reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İsti
yenlerin Cebeci çamaşırhane civarı Uz
görenler sokak No. 10 A. ya müracaat-
ları. 1134 

Sablık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

Sablık - Bağ meyvalık istasyona 5 
dakika. Hareketten ucuz satılacak. 
(2181) e telefon yahut Kamutay ba· 
sımevinde Mehmede müracaat. 1249 

Kiralık: 

Kiralık- Yilksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 odalı konforlu bir daire 
ve müstakil bir oda Mahmut Sur. Tele-
fon: 3991 1160 

Kiralık apartrman - Havuzbaşı ka
ranfil sokağında gayet manzaralı ve her 
nevi konforu mevcud muhtelif daireler 
kiralıktır. Bina hol hariç elli odalı her 
şeye elverişlidir. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1238 

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

Kiralık daire - Yenişehirde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 

(6) oda bir salon. Telefon: 3312 
1269 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her ıeyi tamam 
bahçeli mUstakil ev. Avukat Saim A-
kant Tel. 1272 - 3406 1271 

K.irahk oda - Banyolu güzel bir 
oda kiralıktır. Işıklar caddesi, Necati
bey okulu yanında No. Z 1 inci kata 
müracaat. 1329 

Yenitehirde Konur sokağında altı ay 
için üç odalı tekmil konforu haiz mo
bilyalı bir apartıman kiralıktır. 3005 
numaraya telefon edilmesi. 1357 

11> - 3 -1938 

' . . -.. .,. 

Memur aranıyor - Bir tütün gişe • 
sinde çalışmak üzere kefalet verebile • 
cek bir memura ihtiyaç vardır. Posta 
kutusu 158 ze mektupla müracaat. 

13{)3 

Kurslar: 

Arar lisan okulu - Almanı:a, fran • 
sızca, ingilizce dersleri için hiç bilmi • 
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin ınfa-
tiyle dinlemek serbesttir. 1282 

Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit 
edilen normal rakamlardır. Mektep ta
lebeleri için sınıflarında takip ettikleri 
metod dahilinde takviye kurları açıl• 
mıştır. 1283 

Stenografi kursu - 4 üncU devre ni· 
san 1938 ilk haftasında başlıyacaktır, 
Kayıt zamanını geçirenler talimatna • 
mesi mucibince ilkteşrinde açılacak 5 
inci devreyi beklemeleri zaruridir. 

1284 

Alınacak talebe sayısı mahdut oldu
ğu için günün en faydalı bilgisi olan 
stenografiyi öğrenmek istiyenler, 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir -
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Daktilo kurıu - Her sene 12 devre 
çıkarmaktadır. Her devre başlangıcı 
her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay. 
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 

1286 

Haziran teşkillitına mahsus, nisan 
938 ilk haftasında başlıyacak ( 45) inci 
devre daktilo kurlan geniş progra
ma maliktir. Mezunlara diploma veri • 
lir. 1287 

Yukarda gösterilen bütün bu tedri • 
sat için Yenihal arkası Yenihamam a-
partımanı kat 2 de Arar lisan okulu, 
daktilo, steno kurstan direktörlüğüne 
başvurulması. Telefon 3714 1288 

Aranıyor: 

Frigidaire - 36 veya 37 modeli tC>i 
miz kullanılmış, orta boy bir buz doıa.. 

bı aranıyor. Başka marka da olabilir. 
Sabahlan 9 - 12 arasında Telefon 3859 

1315 

Kiralık Oda aranıyor - Y enişehi' 
veya civarında aile yanında veya mliır 
takU kirabk bl.-; -- renmaıtta rr. Tt:l. 
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lş arayanlar: 

Harita yaptıracaklara - Maden imtt .. 
yaz ve her nevi arazi haritaları yapılır~ 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi paşa köşkünde Neşet 1158 Madde 21. - Meclisi idare, ittihaz 

ettiği mukareratın icrası ve mesalihi 
ceriyei şirketin idaresi için münasib 
gördüğü salahiyetlerle hissedarlardan 
veya hariçten bir müdür ve fen müşa
virleri tayin edebilir. Ve buna müdüri-

Maruzzikir ihtiyat akçelerinin de ö
denmiş sermayeye % 7 birinci temettü 
hissesi itasına ademi kifayeti halinde 
sinini müteakibede, nizamnamei dahi
li mı.ıtibince temettüattan ifrazı muk
tazi ihtiyat akçesinin tefrikinden son
ra diğer hususat içtn mebaliğ ifraz e
dilmeden noksan olarak ita edilmiş o
lan senei sabıka birinci temettü hisse
si % 7 ye iblağ edilecektir. 

Mezk\tr senedatın iştirası için ikti
za eden sermaye heyeti umumiye kara
riyle gerek 43 üncü madde mucibince 
tefrik edilen hususi ihtiyat akçelerin
den ve gerekse tezyidi sermaye takdi
rinde tezyid olunacak mikdarı serma
yeyi imza ve teahhüd edecek olanlar 
t:uafından verilen primlerden teşkil 
olunacaktır. İştira kılınan müessis his
selerine aid yüzdeler hiaae senedatı te
mcttUlerini tezyid eylecektir. İıJtira o
lunan mezkQr müctıiı hisseleri iptal 

Madde ... - Mürakibler kanunen ve İş verenler: 

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 müracaat. 

yet heyeti denir. Müdür ve fen müşa
virleri ile vazife ve sallihiy~tleri me· 
muriyet müddetleri, tekaüd veya azil
leri şeraiti hakkında mukavele akde
debilir. Müdüre muavenet ve gaybube
ti, yahud mazereti halinde ona vekalet 
etmek üzere bir veya bir kaç müdür 
muavini, ikinci müdür ve salahiyettar 
vekil tayin edebilir. 

Madde 25. - Müdür ve fen müşavir
leri her ne vakit lüzum görürlerse 
meclisi idareyi davet edebilirler. . 

Madde 26. - Şirket namına tanzım 
edilecek bilQmum evrakın muteber ol
ması ve şirketi ilzam edebilmesi için 
9irketin isminin ilave suretiyle 

1. - İdare meclisi azasından biriyle 

mali müşavir, fen müşavirlerinden bi

ri veya §:irket mıidürü ve yahud müdür 

muavini veya ikinci müdürlerden biri 

veya salahiyettar vekil (Fonde dö pn
vuar) lardan biri. 

2· - Fen müşavirlerinden biri ile 
9irket müdürü ve yahud müdür mua
vini veya ikinci müdürlerden biri ve
ya salahiyettar vekil (Fonde dö pu
vuar) lardan biri. 

3. - Şirket müdürü ile müdür mua
yini veya ikinci müdürlerden biri veya 
salahiyettar vekil (Fonde dö puvuar)
larc;lım biri tarafından müştereken im
za edilmiş olması meşruttur. 

Hayat sigortalarından mada her nevi 
sigorta poliçeleri ile her nevi sigorta 
ücret makbuzları ve cari muamelelere 

'!le muhabereye müteallik evrak mali 
müşavir, fen müşavirlerinden biri, şir
ket müdürü veya müdür muavini veya 
ikinci müdürlerden biri tarafından 
münferiden ve yabud salahiyettar ve
kil (Fonde dö puvuar)lardan ikisi ta
ı-afından müştereken imza edilebilir. 
Bu imzalar sicilli ticarette tescil ve a

lclUsul ilan edilecektir. 
Müdürün veya müdür muavin~e.ri?

den veya ikinci müdürlerden bırının 
,. ahuı ild ettar ~ckiliıı ,qha· 

Madde 45. - Kanuni ihtiyat akçesi 
48 inci madde mucibince temettüatı 

seneviyeden müfrez mebaliğin terakü
münden teşekkül edecek ve muhtemel 
zarar ve masraflara karşılık tutulacak 
ve i~bu akçenin mikdarı şirket esas 
sermayesinin bir misline müsavi bir 
r.ıddeye baliğ oldukta artık kanuni ih
tiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 

Şu kadar ki kanuni ihtiyat akçesi 
sermayenin bir misline baliğ olduktan 
sonra ondan sarfiyat icrasiyle mikdarı 
nisbeti mezkQrden atağı düterıe tek
rar temettüattan tevkifat icrasına mü
başeret olunabilecektir, 

Madde 49. - Duyunatın itfasından 

edilecektir. 

İlave edilen maddeler: 
Madde ... - Meclisi idare azası de· 

ruhte ettikleri vazaifin ifasından ve 
şirket namına yapmış oldukları ukut 
ve muamelattan dolayı şahsen mesul 
değildirler. Ancak kanunun ve işbu e
sas mukavelenamenin kendilerine tah
mil ettiği vazaifi tamamen ifa etme
mek suretiyle sebebiyet verecekleri 
zararlardan dolayı müteselsilen me· 
suldürler. Şu kadar ki kendilerine ve· 
rilen vazaif in ifasında ağır hata ikaı 
ve yahud salahiyetlerini tecavüz sure

sllnra bakiyei matlup evvel emirde ser- tiyle vaki olan .zarar kimler tarafından 
rr.ayenin tesviye edilmiş kısmının his- ika edilmiş ise mesuliyet yalnız onla
seJarana iadeten tediyesine tclhsis olu- ra terettüp eder. Bu mesuliyet hasıl o
nacak ve bakiye kalırsa bu dahi hisse- lan maddi ve hakiki zarar mikdarına 

darana malik oldukları hisseler adedi maksurdur. 

nisbetinde takdim kılınacaktır. Tasfi- Madde •.. - Meclisi idare azası tah
ye muamelatının hitamında tasfiye he- sen alakadar bulundukları hususatm 
yeti kati bilançoyu tanzim edip fevka- müzakeresine iştirak edemez. Ve he
lade surette içtimaa davet edilecek he yeti umumiyeden izin almadan kendi 
yeti umumiyeye tevdi ve tasfiye me- veya şahsı ahar namına bizzat veya 
murlarının beriylizzimme olduğu ve bilvasıta şirketle ıbir muamelei tüccari 
şirketin mevcudiyetine katiyen niha- ye yapamazlar. Keza heyeti umumiye-

nin müsaadesini almaksızın firketin 
yet verildiği iktısad vekaletine ihbar 
ve gazetelerle ilan olunacaktır. icra eylediği muamelei tüccariy:e ne

vinden bir muameleyi kendi veya ahar 
Madde 52. - Şirket ihraç edeceği hesabına yapamayacağı gibi ayni nevi 

hisselere sahib kaydı zımnında neşrey- muamelei tüccariye ile meşgul bir şir
leyeceği tarifnamedc evvela şirketin kete şahsen meeul aza sıfatiyle dahil 
maksadı teşekkülünü ve müddetini, olamazlar. 
6aniyen müessislerinin esamisini, sa
liı>en semıayenin mikdarını ve sureti 

tezyidini, rabian temettüün sureti tak
simi ve heyeti idare azasına tahsis kı
lınacak makadiri sarahaten derç ve be
yan edecektir. 

Tayyedilen maddeler: 
Madde 23. - Müdüriyet heyeti her 

işbu dahili nizamname ile kendilerine 
tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifa 
etmedikleri takdirde müteselsilen me
!Ul ve vukua gelecek maddi ve hakiki 
zararları dmindirler. 

Madde ... - Mürakibler hissedaran 
tarafından meclisi idare azası veya 
müdür aleyhine vaki olacak şikayeti 

tahkik ve tetkik ile sıhhatine kail ol
dukları takdirde keyfiyeti senelik ra
porlarına dercedeceklerdir. 

Sermayei şirketin onda birine malik 
olan hissedaranın talebi üzerine mü
rakibler heyeti umumiyeyi fevkalade 
olarak içtimaa davet etmeğe ve müra
caatı icab ettiren maddeyi ruznameye 
ithal etmeğe mecburdurlar. Murakib
lere müracaat ile heyeti umumiyenin 
fevkalade içtimaa davet olunmasını ta
leb eden hissedaranın sermayei şirke
tin yüzde onuna tekabül eden roikdar
daki hisse senetlerini muteber bir ban· 
kaya tevdi etmeleri lazımdır. 

Madde ... - Sermayei şirketin onda 
birine muadil hisse senedatına malik 
olan hissedarlar heyeti umumiyenin 
kararı hilafına meclisi idare azası a
leyhine ikamei dava edilmesine israr 
ederlerse bir ay zarfında mürakibler i
kamei davaya mecburdurlar. Şu kadar 
ki bu akalliyet mürakibler haricinde 
bir vekil de intihab ve tayin edebilir
ler. Ve hisse senetlerini de §irketin 
melhuz zarar ve ziyanına karşı temi
nat olarak davfinın hitamına kadar kal
mak üzere muteber bir bankaya tevdie 
mecburdurlar. Davanın reddi halinde 
davayı taleb eden akalliyet şirketin 

maddi ve hakiki zarar ve ziyanını taz
mine mecburdur. 

Heyeti umumiyenin her ne sebebe 
müstenit olursa olsun meclisi idare a
zası aleyhine ikamei dava olunmasına 
mütedair olan kararının krası keza 
mürakiblere aiddir. 

Madde ... - Mürakibler meclisi ida-

Dadı aranıyor - Küçük bir çocuk 
için, Telefon: 1990 1336 1324 

"ELEKTROFEN,, 
Türk Anonim şirketinden : 

1938 yılı mart ayının 31 inci per
şembe günü saat 16 da şirketin An
kara, Anafartalar caddesi 10 numara
lı merkezinde adi surette toplanacak 
olan heyeti umumiye içtimaına şirke· 
tin hissedarları davet olunurlar. lşbu 
içtimaa iştirak etmek için gerek asa-

leten ve gerek vek5leten şirketin c.n 
az on hissesine sahih hissedarların 

mezkur senedatı veya bunu müsbit 
vesaiki yevmi içtimadan bir hafta ev· 
vel şirket merkezine tevdi ile muka
bilinde duhuliye varakası olmaları 
rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 

1 - 1937 iş yılı muamelat ve hesa
batına aid idare meclisi ve mürakib 
raporlarının okunması ve tasvibi; 

2 - 1937 iş yılı bilanço, kar ve za

rar hesablarının okunması; kabul ve 
tasdikiyle idare meclisinin ve mura-

kibin ibrası; temettüatın tayini, za
man ve sureti tevzii; 

\;:~, . Zayiler 
1337 seı:ıesinde İzmir Hilal sultani -

sinin dokuzuncu sınıfından almış oldu
ğum tasdiknamemi zayi ettim. Yenisi -

ni çıkaracağımdan hükmü olmadığı i -
lan olunur. Filarmonik orkestra üye -
sinden Cavit Özmenku 1358 

Yozgad lisesi son sınıfından aldığım 
474 numaralı tasdiknamemi zayi ettim 

yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Fehmi Altınay 1354 

nin adi ve fevkalade içtimaları ruzna

melerine ithal ettirebilirler. 

Madde ... - Mürakibler heyeti umu-

3 - ldare meclisi azalarının ıyenl· 
den intihapları ile hakkı huzurlarının 
ve 1938 yılı için müral:ıbın intihabı 

ile tahsisatının tayini ve idare mecli· 
si azalarının ayni nevi muameleyi ti

cariye ile meşgul Elektron Türk A· 
nonim şirketine şahsen mesul aza sı• 
fatiyle dahil olabilecekleri. 1338 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

İnsan tarlan ot o malik baskül 
yaphnlacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Kurumumuz insan tartan yerli oto
matik baskül yaptıracaktır. Böyle bas
kül yapabilen sanatkarların kurum 
hesap işleri direktörlüğüne müracaat-
ları 1301 

T oros Gençler Birliğinden : 

miycce takdir ve teabit edilecek ücre- 13 Mart 1938 pazar günü saat 15 de 

ti alırlar. İşbu ücret şirketin masarifij Ankara Halkevinde kurumumuzun 

umumiyesi meyanına ithal edilir. yıllık kongresi yapılacaktır. Bütün 

J.147 iil,Clerin clmllori l'ica ur. lal 



H 1 K A y E 
Romantik adam ' . 

O gece üç bahriyeli bara girdiği
miz zaman bütün gözler bize çevrildi. 
Ben iki arkadaşımın ortasında yürü· 
).'ordum. Esmer bir garson bize doğ
ru koştu. Anlamadığım bir lisanla 
konuşaraktan bize yol açtı. Elindeki 
beyaz peşkiriyle bir masanın etrafına 
ııralanmış sandalyelerin tozlarını al
dıktan sonra bize büyük bir hürmetle 
oturmamız için yer gösterdi. Ben bi
raz serhoştum. Garsonun gösterdiği 
sandalyelerin arasındaki büyük hasır 
koltuğa tıpkı sinemalarda gördüğü
tnüz monokllü kont rolünü oynayan 
bir artist gibi oturdum. Ayak ayak 
listüne attım. Dudağıma henüz iliştir
diğim puroyu karfımda yaltaklanııb 
duran garsonun kibritinden yaktım. 

kızlar ... sarışın, yeJil gözlü ... esmer, 
Uzüm gözlü kızlar etrafımızı sardılar. 
:Bunlardan bir tanesini beğenmiştim. 
Çünkü bu tam dokuz sene evvel 
lstanbulda mektebe giderken Betik
taştaki evimizin yanmd:ı. oturan bir 
kıza çok benziyordu. Bılıyor musun 
bir vakitler onunla sevişip İzmite 
\asmıştık... Eski dostumun benzeri 

\an bu genç kızı kollarII\lın arasına 
lldım. Saçları, miı kokulu saçları yü
ıümü yalıyordu. Ve ben şimdi eski 
maceraların heyecanı içinde yuvarla
nıyordum. İşte bak reımi hila port
f<lıyümdedir. Nasıl güzel değil mi? 

Ah ben bu kıza da Atık oldum. Bir 
\'als ... bir tango .. diyerek sabaha ka
dar fml fırıl döndük, içtik... ertesi 
günü mü dedin? Ertesi gilnU vapuru
tnuz o limandan kalktı. Ve bir gün 
bir gece ufuktaki pembe, mavi çizgi
lere doğru yol aldıktan sonra başka 
bir kıyıda demirledik. 

Ve biz üç bahriyeli bir eyliil yağ
murunun henüz ıslattığı kırmızı top
raklı bir yabancı memleket rıhtımına 
sıkımı dolaşıp duruyorduk. 

Gene geçenler, bize ve iki bahriye
linin ortasında yürüyen delikanlıya, 
bana bakıyorlardı. Ben o zamanlar 
timdiki gibi değil bir hayli güzeldim. 
:Bırak şimdi nezaketi.. belki şimdi de 
•öylediğin gibi fena değilim 1 Fakat 
o zaman göz alan uçarı bir delikanlı 
idim.Siyah kıvırcık saçlar... düzgün, 
Çizgisiz ve hırpalanmamış bir yüz üs· 
tümde sarı üniformalı Jaciverd bir 
kostüm ve ayaklarımda pırıl pırıl ya
nan rugan iskarpinler •.. böylece, her 
ıaman değişen insanlar ve mütema
diyen değişen memleketler içinde mü
kemmel bir hayat sürüyordum ... mü
kemmel bir hayat azizim. .. 

Seyahatı, arkadaşlarımı, işimi gücü
bıU bırakıp hemen İstanbula ne için 
trıi döndüm? İlahi dostum ... bunu an
laınıyacak ne var ... Bir sene kadar sü
ren o hayata da nihayet alıştım .. ve 
nihayet o hayatta beni sıkamağa baş
ladı. Avare ... gayesiz ... maksadsız bir 
dolaşma ... insanlık mı bu? 

§imdi daha mühim ve daha ciddi 
iıler peşindeyim ... 

Uç sene evvel büyük bir aşk buhra
~ı içinde idim. Bir Hkadaşın evinde 
1Çki masasında tanıştığım kızla nasıl 
'~"İttiğimi bilirsin 1 Zavallı kız be
nırn ıçin her şeyi ... her şeyi.. nişanh
•1nı bile fada etmiJ:ti. Evet.. evet (Se-
,,. T 

1rnden) bahsediyorum. 
Sözüm ona seyahata çıkarken onu 

~nutnıağa azmetmiştim. İzdivaçtan; 
~~~rnden korkar gibi korkardım. Çün
lc u bana öyle gelirdi ki hayatımı biı 
lc~dın ha.yatiyle birleştirmek beni sa
t~n,. dalgasız durgun bir hayata sü-

klıyecekti. Halbuki benim daima 
f•leyanda olan bir ruhum vardı. Bu 
hayat heni boğar, öldürürdü. Fakat 
r er Şeye; bütün yeni hadise ve mace
dalara rağmen bir an onu unutama
}> ırn. Her yerde adım adım onun ha
l •linin beni takih etiğini gördüm. Ve 
:~e hepsini bırakıp hemen İstanhula 
b 0 ndürn. Ben artık şuna eminim ki 
ır: benim sevebileceğim ilk ve son 
~dır. Allah içimizi ve dıtunızı o 

birbirine benzer yaratmıtki biz 

Yazan : Umran Nazil 

için var olmuşuz sanki .. onunla ev
lenmek eskimek bilmeyen bir yenilik 
ve en tatlı bir macera olacak ... doğru .. 
doğru değil mi söylediklerim? Ah 
teşekkür ederim ... inşallah.. inşallah 
dostum mesud oluruz. 

••• 
Üç ay sonra ona rrhtımdaki ufak 

bir denizci meyhanesinde rastladım. 
Yanma tebrik için koştuğum zaman 
ellerimi avuçları arasına aldı. Beni 
büfeye doğru sürükledi. Bir an löz 
göze gelince: 

- Nasıl tebrik edeyim mi? Sevim
le evlendiniz mi? dedim. 

- Evlendim ... dedi. Fakat Sevimle 
değil! 

- Ne? dedim. Sevimi... o kadar 
sevdiğin kızı bırakıp haşkasiyle mi 
evlendin? 

Gayet sakin: 
- Evet 1 diye cevab verdi. 
- Fakat.. fakat bu olur şey değil... 

diye mırıldandım. 
Biralarımızı içip dışarı çıkınca ko

luma girdi. Gelirken getirdiği son 
moda pardesüsünün yakalarını kal
dırmış kuşağını sık ıca bağlamıştı. De
niz kıyısınca yavaş yavaş ylirümeğe 
başladk. Hava alaca karanlıktı. Hati
ce, Sirkeciye yer yer siyah bir du
man halinde akşam çökmekte, köprü
nün altından bacasını yan devirmiş 
bir romorkör bağıra çağıra öbür tara
fa geçiyordu. Galata rıhtımına yeni 
yanaşmış bir (transatlantik) de ışık
lar yanmış güvertesinde gemiciler ve 
yolcular koşuşuyor ve biz hafif bir 
yağmurun parlattığı kaldmm!ardan 
kol kola girmiş yürüycrduk. 

Ona baktım. Akları kanlanmış ma
vi gözleri beyaz boyalı büyük vapur
da idi. Yavaşca: 

- Ah ne hayat ... ? Ne maceralar? 
Neler .... diye mırıldandı. 
Rıhtrmın sÔnundaki karanlık bir 

yere gelince durduk. Şimdi buradan 
aydınlık sahil boyundaki gemileri ve 
ilerideki geceye bakıyorduk. Ben: 

- Peki dostum? dedim. Bu işi ne
den böyle yaptın? Neden bu kadar 
sevdiğin insanı bırakıp da ... 

O sözümü kesib: 
- Böylesi daha iyidir. dedi. Bak 

dinle 1 Onunla evlenseydik bir şeye 
malik olunca nasıl ona karşı olan es
ki istek ve heyecanlarımız sona erer
se izdivaçla da üç sene çektiğimiz is
tekler ... heıyecanlar tatmin olunacak 
ve sona erecekti. Halbuki şimdi ... ben 
başkasiyle ewendim. Bu da çirkin bir 
kız değil 1 Ve ben bunu da sevmiyor 
değilim 1 Fakat Sevime karşı olan bü
yük hürmet ve muhabbetim de tama
men baki... içimde hala onu bir an 
görmek ve konuşmak arzuları, heye
canları var ... ve düşün bir kere ..• ya
rın tıpkı hani sinemalarda, hikaye ve 
romanlarda gördüğümüz gibi bir ba
lo dönüşü büyük bir otelin halünde, 
yanımda gene ipek tuvaletli karını 
oldu~u halde onunla ... Sevimle karşı
laşıyoruz ... derhal o da ben de elek
trikle cereyanlanmış gibi eski günle
ri düşünerek titriyoruz. Veya yarın 
öbürgün karımla bir Avrupa turnesi 
yapmak üzere şöyle bir vapura biner
ken onunla karşılaşmak ... 

Bunlar sonsuz bir heyacandır. O 
dakikada duyacağımız heyecan ve iz
tirabı düşünüyorum da ... o zaman mu
hakkak vapur yavaş yavaş uzaklaşa
caktır .... ve ben muhakkak karıma 

göstermeden vapurun demir parmak
lıklarına yaslanıp ona bakacak ve 
canım sevgilim Sevimde mavi sulu 
beyaz ipekli mendilinin ucuyla göz 
yaşlarını silerken bana elini sallaya
caktır ... 
Şimdi serin bir meltem rıhtımıdaki 

dalgacıkları çalkalıyor ve dostum 
sanki istikbali hakkında anlattıklarını 
görüyormuş gibi · pardesüsü içinde 
büzülmÜf sessizce, koyu mavi sulara 
akisleri dökülen vapurları ve yer yer 
ıpklarla aydrnlamnı9 kar9ı aahilleri 

i~Z·Jll•Z•l!Ei 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Eczanesi 
Pazartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Sah : Halk ve Sakarya " 
Çarşamba : Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
Perşembe : Sebat ve Yeniıehir ,, 
Cuma : İstanbul eczanesi 
Cumartesi : Merkez " 

HALK ve YENİ 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden baıka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Mcmurlucu: (1846). - 'Mesaj eri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Ycniııehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi : (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (12511), 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah Akşam 
t 1 k Son 
sefer sefer 

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

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

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

Ulus 'M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. n:ı 7.00 21.30 

Ulus M . dan Etlik'e 6.30 20.30 
E Hk'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus 'M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus 'M. na 7.00 23.00 

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

Ycniıeh\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7 30 
Akköpriidcn S. pazarı'na 8.00 9:45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir ıcfer olup tren za. 
manlan seferler daha sıktır. 

§ U. Me.ydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebecı, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
d~; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akş~mlan Ulus Meydanından saat 23 
dekı son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüıleri sinemaların dağıhı 
saatlerine tlbldirler. 

Poıta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
T~ahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 151,45 
de (sah, per~embe, cu
martesi Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergün 51,40 
Zongulda~ hattı : ,, 15.00 
Krnkkale ye rayotobils " 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Muharrem: 7 

S. D. 

Rumi - 1353 
Şubat:25 

S. D. 
Günes: 6 19 Akıam: 18 10 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit ıekli 

Soldan sata ve yukarıdan aşağıya: 
1- Taze değil - Koyunun tüyü. 
2- İnsan - Kırılmış taılarla yapılan yol. 
3- İçinde yatılır. 
4- Hedef - Bir nota. 
5- Bir nevi direk (Romanyada bir kasa-

ba) 
6- Kafıd ve bez keser. 
7- Cadde. - Ebe hekim. 
1- Bm - Alaturka "•'ki4e bir 

lstanbul borsası 
9- 3 -1938 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. franrı 
Drahmi 
İs. frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
SilinAvus. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pcn&ö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron İs. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mitano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokoham. 
Moıkova 
Stokholm 

ALIŞ SATIŞ 

627.-
125.-
78.-
95.-
80.-
18.-

575.-
20.-
65.-
78.-
21.--.-
zı.-
20.-
21.-
12.-
52.--.-
30.-

ÇEKLER 

632.-
126.-
80.-

104.-
84.-
22.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
-.-
25.-
22.-
25.-
14.-
52.-
-.-
32.-

Açılış Kapanış 

O;)U, 

0.796063 
24.95 
15.13 
4.7025 

86.7460 
3.4293 

63.4920 
1.4233 

22.6475 
4.2063 

12.3810 
1.97 
4.1857 
3.9875 

106.0317 
34.2063 
2.7268 

23.71 
3.0825 

Ol!l.1:> 
0.7950 

24.935 
15.1350 
4.7046 

86.78 
3.43 

63.5175 
1.4238 

22.6566 
4.2380 

12.3858 
1.9710 
4.1875 
3.988 

106.0738 
34.22 
2.7280 

23.70 
3.0837 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

15133 tlirk borcu I 

" .. II 

1918 dahili istikraz 
Sıvas - Erzurum 

hattı ts. ıv 

19.30 19.30 
(Pe5in) 

19.325 19.325 
(Peşin) 

93.50 93.50 

95.75, 515.75 

DiKiler altın 
alabilecekler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Altn alım 
ve aatımının murakabesi üzerine diş
çiler, kuyumcular ve fabrikacılar, ih
tiyaçları olan altını ne suretle tedarik 
edeceklerini Maliye vekaletinden sor
muşlar, vekalet yalnız dişçilere altın 
verilmesini kabul etmi~ hüviyetleri 
kambiyo müdürlüğünce tasdik edilmiş 
olan difÇilere bet banka tarafından al
tın verilmesine bqlanmıttır. 

Emniyet Umum :IUüdürü İs
tanhula gitti ve döndü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Emmni
yet umum müdürü B. Şükrü Sökmen
&üer bugün İstanbula geldi ve akşam 
tekrar Ankaraya hareket etti. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - --
~ Umumi heyet toplantlsı -

.. ------- -= -
§ Ankara An•l111 Türk Sigorta Şirketinden: ~ - -§ Şirketimizin 1937 senesi alelade hissedarlar umumi heyeti aşa- : 
: ğıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 30 E -E mart 1938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Türkiye lş Ban- E 
: kası umum müdürlüğü binasında toplanacaktır. Şirket esas mu- -- = 5 kavelenamesi mucibince umumi heyete iştirak edecek olan en aşa- : 
: ğı on hiııe senedine sahih hissedarların hamil bulundukları his- 5 -- se seriedlerini veya bunu müsbit vesikaları toplantıdan bir hafta --------------------------------------------------------------

evvel Ankaradaki Türkiye tş Bankasına ve İstanbulda Yeni pos
tahane ka~ısında Erzurum hanında şirket muamelat merkezine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartları almaları lazımdır. 

Hissedarların muayyen saat ve günde Ankarada bulunmaları 

ilan olunur. 

Görüşülecek maddeleı 
1 - İdare meclisi raporunun okunması. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının okunması. 
3 - Murakihler raporunun okunması. 
4 - Yukardaki maddelerde yazılı evrak ve vesikaların okunma

sını müteakib bu hususta ve temettüün tevzii hakkında mü
zakere icrasiyle karar ittihazı ve idare meclisi azalariyle müra
kiblerin ibrası. 

5 -:- Mlirakiblerin seçilmesi. 
6 - Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelel'ine tevfikan 

idare meclisi azalarının gerek kendi namlarına, gerek başka şir

ketlerin idare meclisi azası veya müdürü sıfatiyle şirketimizle 

muamele yapabilmelerine müsaade verilmesi. 
7 - İdare meclisi ile mürakiblerin 1938 senesi hakkı huzur ve 

tahsisatının tesbiti. 1345 

-----------------------------------------------------------------
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kadıköy Halkevi binası 

lstanbul, 9 (Telefonla) - Kadıköy
de halkevi binası için açılan müsabaka
da birinciliği belediye imar bürosu 
mimarlarından Rükneddin kazanmış
tır. 

1166 

:111 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima s~bil, daima tabii 

""'9 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo. 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle· 
rini bahşeder. Juvantin saç boyalan 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

L!NİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 596 

SINIR HASTALIKLAR( 
MÜTEHASSISI 

Vahdi DoGruer ... = -Ankaranın her tarafında Yeni~eh- : -rin en manzaralı yerlerinde acele _ 
satılık ev, arsa, apartıman E 

Tel 2487 1197 -

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer- : 
kezi her ıene · olduğu gibi bu ıene de E 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve E 
kimsesiz (603) çocuğa hergün etli sı- : 
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço- : 
cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile :111111111111111111111111111111111111111: 

Doktor Halit Ulaş 
Faris Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası: Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 7 982 .,J 

beraber beş kuruı tutmaktadır. Her 
vatandaJ kuruma beş kuruş yardım 
etmek suretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermif olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına bet kurut at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. = = - -
~ Türk Hava Kurumu ~ - -- -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ -- -- ----- Be§İnci keşide 11 mart 1938 dedir ---

Büyük ikramiye 50.000. liradır § 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle§§ 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. :C - -5 Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden = = bu piyangoya İftirak ediniz... 1-590 -

":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllll~ 

--------
---

Satllık arsalar ve evli bağ 
Ankara Derterdarlığından : 

Mahallesi Cinsi Mikdarı 

İstiklal Arsa 46.M.2. 
İsmet paşa 

" 
113.M. 2. 

" .. .. 14.M.2. 
Büyük Esat evli bağ 8416.M.2. 

Hududları planına göredir. 
Evli bağın hududu. 

Kapı 

00 
11 
11 
7 

Kıymeti Dipozito 
Vergi No: Ada Parsel Lira Kr. Lira Kr. 

55 187 18 1600 00 120 00 
3,34 318 11 113 00 8 48 
3,34 318 11 14 00 1 06 

18/19 1200 00 90 00 

Şarkan Ram!~ ve k~smen komiser Salih ba~ları garben yol ve dere. Şimalen eczacı Hüseyin tarlası 
Cenuben degırmencı Ahmet ve kısmen komıaer tarlaları ile çevrili 

Yukard~. cins v; evsa~ı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihaleleri 28/938 pazartesi günü saat 15 de def
darhkta muteşekkıl komısyonda yapılmak üzere açık ;ırtırmaya konulmuştur. 

İhale bedelleri nakden ve peşin istifa kılınacaktır. Yalnız bunlardan Büyük Esat mevkiinde kain 8416 
metre murabbaı mikdarındaki evli bağ 8 sene sekiz taksitle satılacaktır. 
da Taliplerin ihale cUnünden ewcl hbalarında yuıh dipo.zito makbudariyle birlikte ıözü geçen komisyon-
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Vilôyetler 
Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Eskitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasın
da 17 597,10 lira keşif bedeli şose esaslı 
tamiratı 26-2-1938 tarihinden itibaren 
münakasaya çıkarılmıştır. 21-3-938 gü 
nü saat on dörtte vilayet makamında 
vilayet encümeni tarafından kapalı 
zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (1319,78) liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve 

hülasa keşifnameleri, grafik, fenni ve 
eksiltme şartnamesi, genel şartname 
ve mukavele projeleri Eskişehir Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yapmış ol
duklarına dair Nafıa Vekaletinden a -
lmmış müteahhidlik vesikası ile sene
ıi içinde ticaret odasından alınmış 

mali kifayet vesikasını 2490 numaralı 
kanunun tarifatı veçhile teklif mek· 
tuplarına lef eylemeleri lazımdır. 

Teklif mektubları 21. 3. 1938 günü 
ıaat 14 e kadar vilayet daimi encüme
ni riyasetine verilmelidir. Posta ve 
sair surette vaki olacak teahhür nazarı 
itibara alınmaz. (1027 / 523) 1080 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Eskitehir Nafıa Müdürlüğünden: 

:&ıkişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 
- 9 + 475 kilometreleri arasında 

12282,38 lira keşif bedelli şose esaslı 
tamiratı 26. 2. 1938 tarihinden itiba
ren münakasaya çıkarılmıştır. 

21. 3. 1938 günü saat on dörtte 
vilayet makamında vilayet encümeni 
tarafından kapalı zarf usuliyle ihale
ıi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: (921,18) liradır. 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat hu

lasası .keşifnameleri, grafik, fenni ve 
eksiltme şartnamesi, şartname ve mu
kavele porojeleri Eskişehir Naha mü
dürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 

bu gibi işleri yapmış olduğuna dair 
Nafıa vekaletinden almış müteahhid
lik vesikası ile senesi içinde ticaret 
odasından almış mali kifayet vesika· 
sının 2490 numaralı kanun tarifi ves· 
hile teklif mektublarına lef eyleme-
leri lazımdır. 

Teklif mektublan 21. 3. 1938 günü 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü
meni riyasetine verilmelidir. Posta 
ve sair surette vaki olacak teahhür 
nazarı itibare alınmaz. 

(1028/S24) 1081 

Bina yaptırdacak 
Buna Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Bursa 
Necatibey kız enstitüsü heyeti umu
miye keşfi ve projesinden 31726,32 
lira bedeli keşifli dershane ve atölye
ler kısmından 29100 liralık parçanın 
inşası.) 

2 - Muhammen miktar, keşifte ya
zılı vahidi fiatlardan tenzilat netice
sinde tekarrür edecek bedele göre 
29100 liralık kısmının teahhüdüdür. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi ve fenni şartname, 
D) Bayındırlık işleri genel prtna-

mesi, 
E) Proje 
F - Keşif hülasa cedveli. 

1stiyenler bu evrakı 146 kuruş bedel 
mukabilinde Bursa nafia dairesinden 
alabilirler . 

4 - Eksiltme 16.3.938 tarihine mü
aadif çarşamba günü saat 16 da Bursa 
nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

S - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 2182,5 liralık muvakkat te
minat vermesi, üçüncü maddede yazı
lı evrakı kabul ve imza etmesi ve aşa
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme
si lizımdır. 

A - Nafia vekaletiiden 938 takvim 

senesinde alınmış yapı işlerini yapma· 
ğa iktidarlı olduğuna dair 15000 liralık 
ehliyet vesikası. 

B - 2490 numaralı arttırma eksilt
n',e kanununda yazılı vesaiki göster
mesi. 

7 - Teklif mektubları d'ördüncü 
maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Bursa nafia müdürlüğüne mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektublann dördün
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmı9 

olması lazımdır. Posta dolayısiyle vu
kua ıelecek ıeçikmeler nuan itibare 

il« 

ULUS · 

1 L~~b.'!':~. t!f!~~ 1 
Eksiltmeye konulan iı: 

Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 
kuruş keşif bedelli lise binasr kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye lrıonulmuş
tur. 

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

Bu işe aid evrakı keşfiye ve şart
nameler 17 lira 68 kuruş mukabilin
de Trabzon Nafıa müdürlüğünden a
lınabilir. !ateyenler bu evrakr Nafıa 
vekaleti yapr işleri umum müdürlü
ğünde ve İstanbul Nafıa müdürlüğün
de görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin 17892 lira S2 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi, ticaret odasr ve
sikası ve Nafıa vekaletinden alınmış 
yapı müteahhidliği vesikası göster
mesi ve yaptığr işin en büyüğünün 
bedeli 150.000 liradan aşağı olmaması 
ve müteahhidin diplomalr mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan 
biriyle müştereken teklif yapıp mu
kaveleyi birlikte imzalaması şarttır. 
Müşterek teklif yapanların her ikisi 
de müteahhidlik vesikasını haiz ola
cak ve teminat müşterek olacaktır. 
Teklif mektubları yukarda yazılı sa
atten bir saat evveline kadar sözü 
geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubla
rın nihayet saat 14 e kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

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

Kazalar . 
Elektrik tesisatı 
Mustafa kemal Pata Belediyesin

den : 
1 - Nafıa vekalet inden musaddak 

projesi mucibince yapılacak olan Mus
tafa Kemal Paşa kasabasının elektrik 
tesisatının 10.000 lira keşifli santral 
bina inşası "327 S lira bedeli keşifli di
rek belediye tarafından t emin edile
cektir". Mütebaki 44682 lira bedeli 
keşifli projede mevcut lokomobil al
ternatör tablo t evzi demir direkleri ve 
ı.ebekeıinin diğer tesisatı münakasaya 
konulmu.,tur. İhale 2490 uyılı kanu
na tevfikan nisanın dördüncü ıtınü 
saat 16 da Mustafa Kemalpaşa bele· 
diyesi encümeninde kapalı zarf UIU· 

liyle yapılacaktır. 
2 - Bu iıe girmek istiyenler yüzde 

7,S nisbetindeki tutarı olan 3350 lira
lık muvakkat teminatlariyle birlikte 
kanunun tayin ettiği ve prtnamede 
tasrih edilen vesikaları ile birlikte ay· 
nı gün ve saat te belediye encümen r e
isliğine tekliflerini vermeleri lazım
dır. 

3 - İstekliler fenni tartname ve 
projeleri belediyede görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde !stanbulda 
Galatada Selanik bankası dördüncü 
katta mühendis Hasan Haletten ala
bilirler. 

4 - İhale günü saat 16 dan sonra 
gelecek telgraflar posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. Ve istenilen ve· 
sikaları noksan olanların teklifleri 
reddedilir. 

5 - Talip olanlar yalnız lokomobil 
için ayrı, elektrik kısmı için ayrı tek· 
lif verebilecekleri gibi tesisat heyeti 
umumiyesine de talip olabilirler. 

(848/426) 907 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Bin göl Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bingöl 
ili merkezi olan Çapakçurda yapıla
cak hükümet konağı inşaatı olup ke
şif bedeli ( 46607) lira (91 ) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1.4.938 cuma günü ıa
at (15) te Çabakçurda nafıa müdürlü
ğü odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrakı istekliler Ankara, E
lazığ, Tunceli ve Bingöl Nafıa mü
dürlüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; is
teklilerin (3496) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları 
haiz ve nafıa vekaletinden alınmış 
yapı işleri müteahhitlik vesikasını ib
ra zetmesi lazımdır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. 

6 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1243 

P. T. T •. · .• 
Posta lllldlyatı miilllhllffllal 
Ankara P. T. T. Direktörlüğün

den: 

Küçük yozgat posta.hanesiyle iatas· 
yonu arasında posta nakliye müteah
hidliği lS.3.938 sah günü saat ıs de ve· 
rilen bedel muvafık görülürse kati i
halesi yapılmak üzere 1.3.938 günün
den itibaren açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler mu
vakkat teminat olarak 63 lira ve bu 
nisbette tahvilat yatıracaklardır. İha
le sonunda alacak müteahhid 126 lira 
kati teminat ile beraber 500 liralık ida
ri kefalet vermeğe mecburdur. 

Talib olanlar her gün Ankara posta 
muavinliğindc prtiamesini görebilir
ler. !hale günü saat ıs de P. T . T. MD. 
lüğündeki eksiltme komisyonuna mü-
racaat olunmalıdır. (560) 1153 

Etlmesuttı İllJI edilecek lojman 
binasının kapah zarf usulile 

eksiltme llinı 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1) Ankarada Etimesutta inşa edile
cek (51684) lira (75) kuruş keşif be· 
delli Lojman binası kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2) Muvakkat teminat 3834 lira 24 

kuruştur. 

3) Eksiltme 30 mart 938 çarşamba 
günü saat (15) de P. 'f' .T. umum 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 
artırma, eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. 

Belediye b•nası proje 

müsabakası 
Akhiaar Belediyesinden : 

4) Şartname ve planlar (258) kuruş 
bedel mukabilinde Ankarada P. T. T. 
levazım müdürlüğünden !stanbulda 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Belediye bina proje müsabakası 

15.2.938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle temdid edildiii ilisı olu-

5) Talihlerin kanuni vesaikden ma
da Nafıa vekaletinden alınmış müte
ahbıidlik veıikası ile birlikte bir de

( 
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hendis veya mimar olması ve yahud •• 
diplomaır mühendis veya mimarın b u Benzin mubayaası 
in,aat ve tesisatın fc nnt meauliyetini 
deruhde eylediğini ve mukaveleye bu 
şartla imza koyacağını havi bir taah
hüdnamesini ibraz etmeleri laznndır. 

7) Talibler teklif mektublariyle 
muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer 
kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarf mı yukarda 3 üncü maddede ya

zılı saatten bir saat eveline kadar An
karada P. T. T. umum müdürlüğü bi
nasr içinde toplanan eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edeceklerdir. (637) 1343 

icra 

Adana 1. inci icra Memurluğun
dan: 

Adananın Döşeme mahallesinde 
mukim iken elyevm ikametgahı meç
hul Nikola zevcesi Madam Anna ta
rafına 

Hasan Fehmi kızı Zekiye vekili a

vukat Şemseddinin Adana Asliye 1 

inci Hukuk hakimliğinden istihsal 

eylediği 29. 1. 928 T. ve 50/21 numara

lı ilam ile sizden istediği 6145 lira 63 

kuru,un ödenmesi hakkında tarafını
za çıkarılan icra emrine mübaşir tara

fından verilen meşrubata göre ika

metgahınızın meçhul olduğu bildiril

miş olduğundan icra emrinin icraen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fında borcunuzu icra dairesine öde
meniz ve icra emrine bir itirazınız 

varsa bu müddet içinde bildirmeniz 
ve keza bu müddet içinde mal beya
natta bulunmanız aksi takdirde icra 
ve iflas kanununa tevfikan cebri icra
ya devam olunacağı gibi beyanatta 
bulunmadığınız takdirde hapaen taz
yik olunacafınız icra emri makamma 

Z ira i Kombinalar Kurumu Direk
törlüğünden : 

1 - Kurumumuz için açrk eksilt
me usuliyle sekiz yüz teneke benzin 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme günü 11 mart 1938 
cuma günü saat onbeştir. 

3 - Beher teneke benzinin muham
men kıymeti üç yüz otuz iki buçuk 
kuruş ve muvakkat teminatı iki yüz 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin kurumumuza ve isteklilerin 
2490 numaralı kanun mucibince iste
nilen belgeleriyle eksiltme günü zi
raat vekaletinde satın alma komisyo
nuna müracaatları ilanolunur. 

(391) 851 

Eğer takımı mübayaası 
Zir ai Kombinalar Kurumu Mü

dürlüğünden : 
ı - Kurumumuz için açık eksilt

me usuliyle şartnamesi mucibince el
li adet eğer takımı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme günü 30 mart 938 çar
şamba günü saat on beştedir. 

3 - Beher eğer takımının muham
men kıymeti seksen lira ve muvakkat 
teminatı üç yüz liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin Kurumumuza ve 
isteklilerin 2490 No. 1ı kanun muci
bince gerekli belgeleriyle ve teminat
lariyle eksiltme günü Ziraat Vekale
tinde satın alma komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 1364 

l:::::~:~~~~:::~~:~~:~:~::::ı 
Plesenk ağacı ahnacak 

Türle Hava Kunımundan : 
1 - Planör inşaatında kullanılmak 

üzere 1 metre mikab hakiki Ameri
kan malı balsa plesenk ağacı satın a· 
lınacaktır. 1 

a - A 1A cıba4ı 1A .. 200XJO 

10-·l-~ 

X20 santimetre olacaktır. Bu ebad
dan daha büyük ağaçlar ,ayanı ter
cihtir. 

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

4 - lhalesi 15 mart 1938 salı günU 
saat 15 de kurum binasında yapıla· 
caktrr. 

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

Satrl.k buğday ve arpa 
Türk Hava Kurumu Çubuk Şube-

6inden : 
Şube ambarında toplanan (37.968) 

kilo buğday ve (30.506) kilo arpa 
20-2-1938 tarihinden itibaren yirınl 
gün müddetle müzayedeye konmu' .. 
tur. İhale 11 mart 938 cuma günü saaC 
14 de yapılacaktır. İsteklilerin o güıı 
şubeye başvurmaları. 1159 
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HAKiKİ VAlDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKLARİLE 

1155 

G mrük ve inhisarlar B. 

Müdürlük binası 

yaptırılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün -

C3en: 

1 - 7. 3. 938 tarihinde ihale edil
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konduğu ilan edilen Urfada 
yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif 
bedelli müdürliik binası inşaatının 

münakasası ayni şartlar dahilinde 
11. 3. 938 tarihine talik edilmiştir. 

2 - Eksiltme 11. 3. 938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Teklif mektubunu ve sair evrak ve 
vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar adı geçen alım komisyonu baf· 
kanlığına makbuz mukabilinde veril
miş olması lazımdır. 1205/610) 1264 

Elbise yapt1rılacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı lstanbul Satın Alma Komi. 
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza memurları 
için 1135 takım elbisenin :22-3-1938 sa
lı günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt-
mesi yapılacaktır. 

2 _ Tıuunlanan tutarı (17.025) lira 
ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyondadır. 

Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme sa

atinden bir saat evveline kadar 2490 
aayılı kanunun 32 inci maddcai hük
müne göre hazırlıyacakları teklif mek
tublarını Galata eski ithalit gümrüğü 
binasındaki komisyona vermeleri. 

~544) 1129 

Memur evleri 
yaptırılacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlüjünden: 

I - Maltepe Enstitüsünde şart
name ve projesi mucibince yaptırıla
cak memur evleri i.nşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 15927 lira 27 
kuruf ve muvakkat teminatı 1194.55 
liradır. 

III - Eksiltme 17-III-1938 tarihi· 
ne rastlayan perşembe günü saat 16 
da Kabataşda Levazım ve mübayaat 
§ubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. Kapalı zarflar münakasa gü
nü en geç saat 15 e kadar alım komis
}'onu Başkanlığına makbuz mukabi
linde verilmiş olmalıdır. 

IV - Şartname ve projeler 79 ku· 
:tuş bedel mukabili İnhisarlar Leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
l3aşmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiycnlerin fenni evrak ve vesikalarını 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ede
:tek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - MühUrlU teklif mektubunu, 
lcanunt vesaik ile V inci maddede ya
Zıh eksiltmeye iştirak veıikasrnı ve 
ltıuvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalr zarf 
ların yukarda yazıldığı veçlıile mü
nakasa günü en geç saat on beşe ka
dar adı geçen alım komisyonu başkan 
hğına makbuz mukabilinde verilmiş 
olınası laznndır. (1135-573) 1178 

Ankara Belediyesi ..... ::.. ·. . 

Su saati sandı§ı 

yapt1rılacak 
~nkara Belediyesinden : 
l - Su idaresine yaptırılacak 7 5 

tane saat sandığı on beı gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (450) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (33,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
!~~in her gün yazı işleri kalemine ve 
49tCklilerin de 11 mart 938 cuma günü 

t on bu5ukta Belediye Enc:Umeııia 

A. Levazım Amirligi 

600 ton yulaf alınacak 
Ankara Le.azım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İ•tanibul komutanlığına bağlı 

kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla eniltmeai 18.3.938 aaat 
16 da Fındıklı İstanbul komutanlığı 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 34500 lira ilk 

teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 173 
kuruş mukabilinde komisyondan alı

nabilir. Kanuni vesikalar bulunan tek
lif mektublan ıaat 15 e kadar kabul o
lunur. İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyonda bulurunaları. 

(549) 1132 

Sade yağı alınacak 
:Ankara Lv. Amirliği Satın Alma 

Komiayonundan ı 
1 - Sarıkamış birlikleri için 23000 

kilo sade yağının kapalı zarfla eksilt
mesi 12. mart - 938 saat 11 de Erzurum 
Lv. amirliği sa. al. ko.da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 21850 lira ilk 
teminatı 1638 lira 75 kuruştur. Teklif 
mektubları belli saatten bir saat eveli
ne kadar kabul olunur. Şartname her 
gün komisyonda görUlUr. İsteklilerin 
belli gün ve saatte komisyonda bulun
maları. 

(490) 1026 

Sade ya§ı ahnacôk 
Ankara Levaz1111 Amirliği Satm 

:Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birlikleri için 19500 ki
lo sade yağın kapalı zarfla eksiltmeıi 
14. 3. 938 saat 15 de Lüleburgaz tümen 
aatm alma komlıyonunda yapılac&k· 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 21450 lira 
ilk teminatı 160! lira 75 kuruştur. 

Teklif mektublan aaat 14 e kadar 
kabul olunur, !ıtcklilcrin tartnamcıi
ni görmek üzere her gün ve eksilt· 
meye iftirllC etmek için belll ıün .,e 
saatte teklif mektubları ve kanuni n
sikalarr ile Lüleburgaz tümen satın 

alma komisyonunda bulunmaları. 
(476) 994 

Jandarma 
KoJum hayvanı ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komi.,onun
dan: 

Dört yqından a,ağı ve ıeklzden yu
karı ve yükaekliği 1.38 den qağx ol
mamak ve her türlü hastalıktan salim 
ve ıro.um vaııflarını haiz bir hayvan 
17-3-938 perıeınbe cünü .saat onda pa
zarlıkla Atın alıMcaktır. İıteklilerin 
hayvanlarını aynı aaatte komisyona 
göstermeleri. (539) 1119 

Ziraat bakanlığı ,. 

20 ton arap 
sabunu alınacak 
Ziraat Veklleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Açık eksiltme usuliyle 20 ton 
arap sabunu alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli • 4998 - li
ra, ilk teminatı 375 liradır. 

3 - Eksiltme 21.3.938 de saat 15 de 
ziraat vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada ziraat 
vekaleti satın alma komisyonundan, 
htanbulda :ziraat mUdürlUğilnden ve 
İzmir ziraat mücadele reiıliğinden 

paruız olarak verilir. 
5 - İsteklilerin mektubları veya 

makbuzları ile birlikte muayyen günde 
2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
madelerinde zikredilen vesikaları ek
siltme saatından bir saat önceye ka
dar komisyona vermeleri. (557) 

1217 

Kalörifer ve havagazı 
tesisatı 

Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve 
Seroloji Müeaaeaeai Direktörlüğün. 
den: 

1 - Serom binasının ilave kısmı 

dahilinde yapılacak kalorifer hava
ga.zı ve yangın ıöndürme tesisatları 
kapalı Hrf uıuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Tahmin cdUen bedeli 7418 ll· 
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3 - Muvakkat teminatı 556 lira S8 
kurut olup Banka mektubu veya vez
ne makbuzu ile Ticaret odası vesikası 
ve Nafıaca tasdikli ehliyeti fenniye 
vetıikaar. 

4 - İhalesi 21. 3. 938 pazartesi gü
nü aaat 15 de Ziraat Vekileti Muha
~ebe direktörlüğünde topalanacak o
lan komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektublarını muay 
yen gün ve saatten bir aaat evvel ko
miıyon riyasetine vermif bulunacak
lardır. 

5 - Bu işe aid fenni ve umumi şa
rtname ile keşif varakası bedelsizdir. 

6 - Yapılacak itin pl!nını görmek 
ve fazla izahat ile adları bildirilen 
kağıdları almak isteyenler her gün 
için müessese direktörlüğüne müra-
caat edebilirler. (606) 1263 

, . Bay1nd1rhk BokonhOı 

Telgraf teli ahnacak 
Nafia Vekaletinden ı 

21. 3. 938 pazartesi rünU saat 15 de 
Ankarada Nafıa vekaleti malzeme 
eksiltme komisyonu odasında ceman 
5277 lira muhammen bedelli 30 ton 
telgraf teli ile 150 kilo bağ te!inin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 395.78 
liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada vekilet malzeme müdürlü
ğünden paraau olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektublarım ta
limatnamesine göre wkıletten alın
mı9 malzeme müteahbldliği vcei.kaaı 
ile birlikte ayni gün 1aat 14 e kadar 
komiıyona vermeleri lhımchr. 

(542) 1183 

Betonarme köprU 
insaah 

Nafıa Vekaletinden i 

1 - Yal ova kasabasından hamamla
ra giden uialt yol üserindeJU.. abtaf 
Samanlıdere " Yalova köprllleriıüa 
betonarme olarak inpatr kapalı Ari 
usuliyle münakuaya çıkarılDUftxr. Bu 
iki köprünün ketif bedeli ,(70.SOO), li
radır. 

2 .:.... Ekıiltme 24.3.938 tarihine mtı
sadif per,embe günü aaat (15) de Na
fıa vekaletinde ıose ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

3 - Ekslltme 9artnameal ve buna 
müteferri diğer evrak (353) kuruf 
mukabilinde fOH :ve köprüler reisli· 
ğinden alınabilir. 

4 - Eniltmeye rirmek iıtiyenlerin 
(4775) liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve bu gibi itleri yapabilecekle
rine dair vekaletimizden alınmIJ mü· 
teahhitlik veıikuiyle ticaret odası vc
sikaaı lbru etmeleri lhrmdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı daireainde hazırhyacakları tek
lif zarflarmr ikinci maddede yazılı 

vakitten bir saat eveline kadar komis· 
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktui olup postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(572) 1275 

· Baş bakanlık 
Sud kostik ve bidon fer 

sülüsyomu ahna<ak 
Bqvekllet Devlet Meteoroloji it

leri Umum Miidürlüjünden : 
1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

iç.in (2200) kutu sud ıkostik ile (20) 
bidon fer sülUsyom açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 21 mart 938 pazartesi 
günü saat 14 de Ankarada Yenitehir, 
Kızıhnnak sokak No. 30 da Devlet 
meteoroloji işleri umum müdürlüğün
de toplanacak satın alma .komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4900) lira 
olup ilk teminatı (367) lira (50) ku· 
ruftur. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakid veya nakid ye
rine kaim olan tahvilat olduğu tak
dirde bunlar komisyonca alınamıyaca
ğından bunların münakasa saatinden 
evel merkez muhaaebeciliğine yatırı
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

5 - Eksiltmeye gireceklerıin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde istenen belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona baş
vurmaları. 

6 - Şartnamesi bedelsiz olarak dev
let meteoroloji itleri umum müdürlü
ğü levazmı ıuı~si müdürlüğünden te-
min edilebilir. (594) 1235 

Demiryolları 

Kasaphk hayvan 
nakliyatı 

D. D. Yollan U. Müclürlüiünclen : 
10 " 3 - 938 tarihinden itibaren tam 

vagonla nakladilecek kasaplık hayvan 
lara cart tenzilli tarife üzerinden ay
rıca yüzde on tenzilat yapılacaktır. 

(597) 1294 

Gazino blbcesl, •anallzasyon 
" ... .., .... 

D. D. Yollan r.ı.-. 1. ci Kmnia
mmdan: 

Ankara istasyonunda gazino bahçe
ıi inpatr; tanzimi; kanallzuyon, su, 
tenvirat, tesisatı yolları ve sair müte
ferrik aıneliyatı dahil olmak üzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş· 
tur, 

1 - Bu iJin ke§if bedeli ceman 
42500 liradır. 

2 - lateklilcr bu lfe aid prtname 
ve sair evrakı devlet demiryollarmın 
Ankara, HaydarplfA, Sirkeci veznele
rinden 212 kurut mukabilinde alabilir 
ler. 

3 - Eksiltme 24.3.938 tarinhinde 
perıembe günU aaat 15 de devlet de
miryolları yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komiıyonunca yapıla
caktır. 

4 - Ekwiltme~ girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün ıaat 14 de kadar komisyona 
tevdi etmif olmaları llzımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun ahkamına uy 
tun 3188 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart· 

atinden en az bir •aat evvel M. M. V. 
satın alma komiıyonuna vermeleri. 

(648) 

Satıhk gübre 
M. M. Veli.Jeti aa.tm Alma Ko.dan: 
ı - Milli Müdafaa vekaleti ile Ge

nel Kurmay ve har.b okulu hayvanla
rından biriken gübreler 18 mart 938 
cuma günü saat 10 da M. M. V. satm 
alma komisyonunda artırma suretiy
le satılacaktır. Gübr~leri görmek için 
mahallerine ve artırmaya girmek için 
de artırma günü ve aaatında M. M. V. 
satın alma Ko. na müracaat edilme
si. (647) 1349 

Yağh.iperit elbisesi 
ah nacak 

M. M. V. Satın Alma Ko.da.n: 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiatı 25 lira olan 100 takım yağlı ku
maştan mamiil iperit elbisesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14. mart - 938 pazar
tesi günü saat 10 da M.M.V. satın al
ma ko.da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 187 lirk' 50 kuruftur. 
4 - Şartname ve evsafını almak için 

M.M.V. satın alma Ko.na ve daha faz
la malilmat için de Cebecide kimya ta
bur komutanlığına müracaat edilmesi. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma ko.da bulunmaları. 

(472) 1017 

Çamaşır yıkama makinesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn alma Komis • 
yonundan: 

1 - Bir adet çamaJır yıkama maki
nesi ve teferruatı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (13500) 
liradır. 

3 - İlk teminatı (1012) lira 50 ku
ruştur. 

4 - İhalcei 15.3.938 salı günü saat 11 
dedir. 

5 - Evaaf ve prtnamee.i bedelais o
larak her gün öğleden •onra M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 
6- Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılr kanun.un 2. lncl ve 3. Uncü mad
delerinde gÖ6terilen veaaikle teminat 
\'e teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evcl komiıyo-
na vermeleri. (192) 1---444 

Rüzgôr ôleti ahnacak 
M. M. V ekileti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Açık eksiltme ile 35-50 adet rlizgir 

aleti satın alınacaktır. Beherine 54 li
ra fiyat tahmin edilmiştir. llk temi
nat 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. 
ıatm alma komisyonunda görülür. 
Eksiltmesi 22. 3. 938 salı günü saat 
10,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 
ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M. M. v: satın alma komilyonunda bulun-
maları. (602) 1256 

Mayon1uk çelik a1ınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-Bakmr çay ovası ve nehir 

islôhatı ameliyatı 
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafia vekaletinden 
müteahhidlik vesikası. 

(599) 

misyonundan : 
musaddak 1 - 150.000 metre mayonluk ~elik 

Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Ber
gamada Bakırçay ovası ve nehir ısla
hatı ameliyatı, keşif bedeli (1.564.903) 
lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme : 11. 4. 1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü aut 15 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlU
fü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler : Eksiltme tartname
si, mukavele projesi, bayındırlık ifle
ri genel şartnamesi, f ennt şartname 
ve projeyi (50) lira mukabilinde su
lar umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60697) lira (12) on iki ku
ruş muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa su işlerini ve
ya mümasil inşaatı taahhüd edip ınu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa vekaletinden a
lınmış mütcahhidlik vesikası ibraz 
etmesi. 

1295 şerid kapalı zarfla eksiltmeye kon-

M. M. bakanhğı 

Emaye levha ahnacak 
M. M. Velaleti satm Alma Ko.dan: 
1 - Birden iki bin iki yüze kadar 

sıra numaralı 2200 adet emaye levha 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 14 mart 938 pazartesi 
günü saat on birde yapılacağından ta
lih olanların mezkür gün ve saatte M. 
M. V. satın alma Jcomlıyonuna müra-
caatları ilan olunur. (646) 1348 

YUz havlusu ahnacak 
M. M. Velaleti aatmAlma Ko.dan: 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

60 kuruş olan 14000 tane yüz havlusu 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 3. 938 pazartesi gü-
nü saat 15 dedir. 

3 - llk teminatı {630) liradır. 
4 - Evsaf ve fartnameaini görmek 

isteyen bedelsiz olarak her gün öğle
den sonra satın alma komisyonuna 
müracaat. 

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 li
ra olup ilk teminat parası 1575 lira
dır. 

3 - İhalesi 28 mart 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le günilnden en geç bir •aat evveline 
kadar teminat ve teklif mektublarını 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
venneleri. (337) 766 

Barometre ve 
termometre ahnacak 
M. M. V eki.Jeti Sata Alma Ko

misyonundan : 

-ıı-. 

Kültür bakanlığı 

Alfabe kitabı 
mü na kasası 

Kültür Bakanhitndan : 
1 - 2259 sayılı kanunun tabikine da~ 

ir olan talimatnameye göre ilk okullar 
için evelce müsabaka ile kabul edilmif 
olan kitabm üç yıllık müddeti bittik
ten sonra okutulmak üzere 1939 - 40, 
1940 - 41, 1941 - 42 ders yılları için 
yeni bir alfabe kitabı yazılması müaa· 
bakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15 mart 1938 
tarihinden başlamak ve 14 ikinciteşrin 
1938 pazartesi günü akşamı bitmek Ü· 

zere sekiz aydır. 
3 - Müsabakaya iıtirake karar ve

renler 15 ağustos 1938 pazartcai günü 
aktamına kadar bir dilekçe ile kültür 
bakanlığına müracaat ederek bu müsa
bakaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklrdır. 

4 - Müsbakada birinciliği kazanan 
kitab üç yıl müddetle okularda okutu
lacak ve müellifine her yıl için bet yüz 
lira telif hakkı verilecektir. İkinci 

çıkan kitabı yazana bir defaya mahsua 
olmak üzere birincinin müellifine ve
rilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mah· 
sus olmak üzere iki§Cr yüz lira müka
fat verilecektir. 

5 - MUnakasaya gireceklerin eserle
rini üç nüsha olmak üzere makine ile 
ve kağıdlarm yalnız birer taraflarına 
yazılmış olarak kültür bakanlığma 

makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lazımdır. Kitaba girecek 
resimlerin asılları birer nüaha olarak 
müsveddelerle birlikte verilir. Müsa
bakaya basılmış bir kitabla &irenler do 
kitabın üç nüshasını bakanlığa vere
cekler veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eaer 
müsveddeleri ile birlikte, eıeri kabul 
edildiği takdirde, eserini Han edilen 
telif hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasarruf hakkından vaz geçerek kültür 
bakanlığına üç yıllık bir devre için 
terkettiğini ve kitabın o devre içinde
ki her basılışının son tashihlerinin 
kendisi veya kendi mesuliyeti altında 
tayin edeceği diğer bir zat tarafından 
yapılacağını gösterir noterlikten tas
dikli bir taahhütname verilecektir. 

7 - Kitapta bulunmMı lb:ım gelen 
pedagojik ve teknik vasıfları gösteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirile
cek taahhüdnamenin fonnUlü kültür 
bakanlığı yayın direktörlüğünden ab• 
nabilir. Mektubta istiyenlerin bir ku
ruşluk bir posta pulunu da birliırt. 
göndermeleri llzundır. (378) 849 

, Adliye bakanhğı . 
Satılık eski ga%eteler 

Adliye Vekaletinden : 
Ankarada Adliye Sarayında bulunan 

vekalet anbarında mevcud 250 kilo ka
dar gilntük gazete,, oldufu yerde açık 
artırma ile bedeli peşin verilmek pr
tiyle ıatılacaktır. Taliplerin 12 mart 
938 cumartesi günü aaat 10 da aatıı 
yerinde hazır bulunmaları. 

(513) 1062 

Haz1r palto ahnacak 
Müzik ğretmeıı Okulu Direktörlii

ğünden : 
1 - Okulumuz konservatuvarı ta

lebelerine 63-84 hazır palto alınacak
tır. 

Münakasa aç.ık eksiltme ile yapı;
Jacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18 liradır. 
(Nümuneyi görmek isteyenler Müzili 
Öfretmen okulu direktörHlğUne mü
racaat ederler). 

4 - Talipler 17.3.938 perışembe gü
nü % 7,5 muvakkat teminatları ile 
birlikte saat 15 ~e okullar aayışıman
lığında teşekkül edecek olan komis
yonda hazır bulunmaları. (556) 1139 

Yetim ve môlüllerin 
ikramiyeleri 

Ankara Aakerlik Şubeainden Yok
lamaya Davet : 

Şubemizde kayıtlı ıehit yetimleriy
le harp malUllerinden ıubay ve eratın 
938 yılı içinde verilecek ikramiye ka
yıtları 10 mart 938 gününden 10 nisan 
938 gününe kadar hergün yapılacağın
dan ellerindeki resmi &enet, maaş cüz
danı, nüfus cüzdanı, muayene raporu 
ve bu işe aid vesika ile birlikte şube
ye müracaatları. 

lateklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar sular umum mildür
lüiüne makbuz mukabilinde verme
leri Jbımdır. P09tada olan pcUmıe-

5 - Eksiltmeye ıireceklerin 2490 
ıayrlı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde ~terilen ntaiklt teminat n 

Açık eniltme ile 35-50 adet baro· 
metre ve termometre satın alınacak
tır. Barometrclerin beherine 32 ve 
termometrelerin beherine 4 lira fiyat 
tahmin editmiftir. llk teminat 97 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi M. M. V. sa
tın alma komisyonunda görülür. Ek
siltmetıi 22. 3. 938 aah günü saat 10 
dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te 11. il. V. 1&tı nalma Jroma7onunda 

Bu tarihten sonra mUracaat edenle
rin 938 yılı ikramiyesiRden istifade e
demiyeceklerinden mesuliyetin kendi
ltrille ait ~ · 
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Umumt heyet toplantısı 
Anadolu Anonim Türk Sigorta 

Slrkellnden: 
Şirketimizin 1937 senesi alelade hissedarlar umumi heyeti aşa

ğıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 
30 mart 1938 çarşamba günü saat 15,30 da Ankara Türkiye lş Ban
kast Umum Müdürlüğü binasında toplanacakttr. Şirket dahili ni
zamnamesi mucibince umumi heyete iştirak edecek olan en aşağı 
on hisse senedine sahih hissedarların hamil bulundukları hisse 
sencdlerini veya bunu müsbit vesikaları toplantıdan bir hafta ev
vel Ankarada Türkiye lş bankasına ve lstanbulda Yeni postahane 
karşısında Büyük Kınacıyan hanında Şirket muamelat merkezine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartları almaları lazımdır. 

Hissedarların muayyen gün ve saatte Ankarada bulunmaları 

ilan olunur. 

Görüşülecek maddeler 
1 - İdare meclisi raporunun okunması. 
2 - Bilanço ve kir ve zarar hesabının okunması. 
3 - Murakibler raporunun okunması. 
4 - Yukardaki maddelerde yazılı evrak ve vesikaların okun

masını milteakib bu hususta ve temettUün tevzii hakkında müza
kere icrasiyle karar ittihazı ve idare meclisi azasiyle murakible
rin ibrası. 

S - Şirket dahili nizamnamesinin 12 inci maddesine tevfikan 
kura çekilmek suretiyle çıkan idare meclisi azalarının yerine di
ğerlerinin intihabı. 

6 - Murakiblerin seçilmesi. 
7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 ncü maddelerine tevfikan ida

re meclisi azasının gerek kendi namlarına, gerek başka firketle
rin idare meclisi azası veya müdürü sıfatiyle firketimizle mua
mele yapabilmelerine müsaade verilmesi. 

8 - İdare meclisi ile mürakiblerin 1938 senesi hakkt huzur ve 
tahsisatınm tesbiti. 1346 

Maden kömürü ahnacak 

ı 

Şirketimizin 1. 4. 1938 tarihinden 31. 3. 1939 tarihine kadar ihtiyacı 

~lan takriben yirmi bin ton y1kanmıf zerodiz cesamette Zonguldak maden 
kömürü, aylık partilerle ve §<Utnamede yazılı ahkama tamamen riayet et

mek şartiyle, satın alınacaktır. 
Şartnamenin 21 mart 1938 tarihine kadar şirketle~imi~d:n ald~n~~ası 

ve kati tekliflerin 24 mart 1938 tarihine kadar müdürıyetımıze teslımı ılan 
olunur. 

ANKARA ELEKTRİK T . A. Ş. 
1351 ANKARA HAV AGAZI T. A. Ş. 

Uyamı · 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 

Umuınt heyet toplanbsı 
Tirklye Milli ithalat ve ihracat Anonim 

Şirketinden: 
Şirketin 1937 senesine aid alelade senelik heyeti umumiyesi 

Ticaret kanununun 361 inci maddesine tevfikan 25 Mart 938 ta
rihine rastlayan cuma günü saat 15 de Ankarada Kınacı Hanın
da 22 numaradaki şirket merkezinde toplanacaktır. Hissedarların 
içtimadan bir hafta evvel duhuliye varakası almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - İdare meclisi ve murakib raporlarının okunmasr. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki ile ida

re meclisi azalarının ve murakibin ibrası. 
3 - 938 senesi için murakib intihabı. 1352 

ULUS 10. 3. 1938 

Müthiş Bir Rekabet 
160 yerine 60 - 100 yerine 40 
istihzar usulünde bizzat Eczacı HASAN'ın Londrada elde ettiği 11r ve püf noktalarile tertib edilen 

Hasan nıeyva ... z •• 

Yalnız Eczacı Hasan'a his olan 3 yerine 1 gibi müthiı ve ezici rekabetle Avnıpa meyva tozlamıı tatırtmııtır. 
Hasan Meyva Ozü çok aaf meyvalarm usarelerinden istihsal ve istihzar edilmit olup mideyi ve benaklan ıslah eder, temlzle1'; 

Ektilik, titkinlik, ağrı ve inkıbazı defeder. lıtihayı tezyid, hazmıkolaylaıtırır. 
Her yemekten bir saat sonra yarım ili bir çorba kaıığını ya mn bardak su ile karııtırarak ve köpürterek içenler, mide rahat

ıızlıklan çelanezler. Her sabah aç karnına bir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi müshilc:lir. Çocuklar yarmı tertip almalıdIT. 
• • 

HASAN GAZOZ OZU 
Hasan Meyva Ozü'nün evsafında olmakla beraber çok lezzetli tampanya ve sodalı gazoz gibi aynı safiyet ve halisiyeti ve ayni 

kat'iyeti tifaiyeyi haizdir. 
Haaan gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Avnıpada kazrnolarda içki ve f&Dlpanya 

ve gazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Gazoz Ozü ikram ediyorlar. 

Limon, Portakal, l\landalina, Frenk üzümii, l\fuz ve Çilek neYileri çıkmıştır. Şişeleri: 25 - 40 - 60 kuruştur. 1339 

5 dakıl(<ı f vv~I ... 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldtktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - zararsız 

icabında günde 3 kate alınabilir, isim ve markaya dikkat 
ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 1340 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlanmzı derhal 
keser, icabmda günde üc kaşe alınabilir. 114s 

Sizin 
Bahçe 

de 
Her türlü Süs ve meyva fidanları 

Gül ve Çam 
bulunur 

Çanktrı caddesi lsmet paşa durağı Tel: 3718 

YENİ 

1359 

BU GECE 

Kurban derisi sahşı 
Haymana Hava Kununundan : 
Kurumumuza teberru edilen 1250adet muhtelif cins kurban derüıl 7-3-

938 den itibaren yirmi gün müddetleaçık artırma ile satışa çıkarılmıftır. 

Satış tarihi 28-3-938 pazartesi günü Haymanada yapılacaktır. İstiyenler• 
fazla !afsilat verilir. 1355 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

~ Umumt heyet toplanhsı -----------------------------------
---------= --------

Aq&hlr Bankasından: 
Akşehir Bankası Türk Anonim şirketi hissedarlar umumi heye

tinin alelade ve Fevkalade surette toplantısı 29 Mart 1938 salı (Ü

nü saat (14) de Akşehir merkezinde yapılacaktır. Hissedarların 

toplantı gününden on gün evveline kadar bizzat veya bilvekale mü
racaatla duhuliye varakalarını almaları ilan olunur. 

ALELADE RUZ~AMEl MÜZAKERAT 
• 

1 - 1937 yılı muamelatına aid idare meclisi ve mürakipler ra-
porunun okunması, 

2 - 1937 yılr bilinço ve karu zarar hesablarının tetkik ve tasdi
kiyle meclisi idarenin ibrası, 

3 - Müddetleri biten idare meclisi azaları yerine ~nilerinin 

intihap ve hakkı huzurlarının tayini. 
4 - Milddetleri biten mürakipler yerine lki mUraJcip int.ilu..~:p

le Uc:retlerinin tayin ve takdiri, 

FEVKALADE RUZNAME! MÜZAKERAT 

-------------------------------------------------------------• ---------Banka esas nizamnamesinin 1, 35, 36, 37 inci muaddel madde- : 

= -- terinin teklif veçhile tadil ve tashihi ve ruznamenin 3, 4 numaralı : = -: fıkralarında gösterilen maddelerin nizamnameye ek olarak ili.vesi- 5 
: nin tetkik ve kabulü, 5 
:E 1 - Bankanın maksadr te~kkülünil göateren esas nizamname- 5 
- nin birinci maddesine (Su, maden ve elektrik tesisat ve i~letme im- : 
_ tiyazlarını almak, ve işletme itlerini indelicap teşkil edeceği bir 5 
: anonim firket vasıtasile yaptınna~) şeklinde bir fıkra ilavesi, : 
: 2 _ lktısad Vekaletinin 19 hazıran 1937 tarih ve 3476/ 30361 aa- 5 
: yılı emirleri okunarak muaddel 35, 36, 37 inci maddelerdeki lü- 5 
: zumlu tashihatın icrası, : -~ 3 - Her sene heyeti umumiyece Ticaret ve bankalar kanunu 5 
;: hükümlerine göre murakebc vazif csile mükellef olmak üzere Hizu· 5 
: mu kadar mürakip intihap olunur. 5 ---------

MURAK!PLER: Bankanın bütün hesabat ve muamelatını tet- 5 
kik ve mürakabc etmek ve tetkik neticelerile senelik bilanço ve 5 
karu zarar hesapları hakkındaki mütalealarını umumi heyete bil- 5 - -: dirmek, kanun ve mukavele hükümlerine aykırı görecekleri hare- : - -: ketleri vesikalara dayanarak raporlarında zikretmek ticaret kanu- : 

: nunda yazılı hallerde heyeti umumiyeyi içtimaa davet ve raporla- 5 
E rının birer suretini Maliye ve lktısad Vekaletlerine göndermek 5 -mecburiyetinde olacaklardır. 5 

MURAK1PLER: Reyleri olmamak fartiyle idare meclisi içti- : -malarında hazır bulunabilecekleri gibi lüzumlu gördükleri teklif- : - -- leri idare meclisi ve umumi heyet ruznamelerine de idhal ettirebi- : -= lirler. : - -:E 4 - Uç aylık hesab vaziyetleri ve senelik bilanço ve karu ı:arar 5 
: hesapları Maliye ve lkttsad Vekaletlerince müştereken tesbit edl· :: 
: lecek formüle muvafık olarak tanzim edilir. :: 
: Uç aylık hesap hulasaları mürakipler tarafından tasdikli olarak ; 
: teallfık ettiği devrenin hitamından itibaren nihayet üç ay içinde ve ; 
: senelik bilançolarla karu zarar hesapları da he.yeti umumiye içti- ; 
: malarından itibaren bir ay içinde idare meclisi ve milrakipler rapo- : 

= t = : rile birlikte Maliye ve ktısad Vekaletlerine takdim ve bilançolar : 
- aynı müddet içinde de biri resmi olmak üzere en az iki gazete ile ; 
= ilan olunur. 1365 ; -'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

Garry Cooper - Francea Dee -
..lllllh. 

Şark musikiai • Şark dekorları ve - --- Şark aemaaı altında çevrilen 
ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5964 

İmtiyaz ıahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Yan tıteri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

Georgea Raft tarafından oynanan 

DENiZ KAHRAMANLARI 

Fransızca sözlü 
':;ündüz 2,45 ve 6,45 Sean.tarında 

AŞK MODADIR 

4.45 seansında son olarak 

YAKAN PUSELER 

- -- -- ALI BABA HINDIST ANDA -- -- -- -- - Türkçe aözlü ve ıarkılı lilmm - -- --- - Seanslar: - -- - 2.30 - 4.30 - 6.30 - -- -- - Gece 21 de -- --- -- -., ..... ~ Halk Matinesi 12.15 de : 

ÇIL~IN GENÇLiK 

Halil Naci Mrhctoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddeai No. 111 Telefon:2089 

... 
1 
u. 
IO ... 


